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EXPEDIENTE

17 e 18 de novembro de 2016
I Fórum de Educação sobre Metodologias 
de Ensino
Campus Campos Centro

19 de novembro de 2016
VIII Colóquio de Surdos - “Marcadores 
Territoriais: movimento social, formação 
e arte dos surdos”
Campus Macaé

22 e 23 de novembro de 2016
II Novembro Negro
Campus Itaperuna

22 a 25 de novembro de 2016
I Semana Acadêmica
Campus Avançado São João da Barra

24 de novembro de 2016
Mesa-Redonda: Os desafios no processo 
de expansão e consolidação da Rede 
Federal de Educação Profissional e 
Tecnológica
Campus Quissamã

13 e 14 de dezembro de 2016
I Encontro de Pós-Graduação
Campus Cabo Frio 

Agenda

Macaé

Projeto do Campus Macaé combate 
desperdício de energia
Projeto visa a redução dos gastos com o consumo elétrico a 
partir da instalação de sensores automatizados nos locais de 
maior circulação de pessoas.

Campos Centro

Oficina de Pintura encanta participantes 
da XIII Semana de Ciência e Tecnologia
Quem passou pelo evento realizado por IFF-UFF-Uenf, de 17 a 
21 de outubro, ficou impressionado com a exposição de qua-
dros no hall do Centro de Convenções da Uenf.

São João da Barra

São João da Barra promove sua 1ª 
Semana Acadêmica
A Semana reúne atividades de Ensino, Pesquisa e Extensão 
tendo como objetivo a integração, formação e troca de conhe-
cimentos da comunidade acadêmica interna e externa.

Quissamã

Expansão e Consolidação da Rede Federal 
de Educação estará em debate
A mesa-redonda “Os desafios do processo de expansão e conso-
lidação da Rede Federal de Educação Profissional e Tecnológica” 
receberá pesquisadores para discutir os possíveis rumos da Rede.

Polo de Inovação

Diretores dos Polos de Inovação se 
reúnem com gestores do MEC
Durante as reuniões, que tiveram como pauta as questões 
orçamentárias e de pessoal, foram apresentados os projetos 
desenvolvidos pelos cinco Polos de Inovação da Rede Federal.

Bom Jesus do Itabapoana

Projeto Nutriarte capacita mulheres 
para mercado de trabalho
O objetivo do projeto é que a capacitação possibilite o sur-
gimento de novas fontes de renda para alunas egressas do 
programa Mulheres Mil.

Santo Antônio de Pádua

Projeto Inovar estimula estudantes na 
criação de produtos inovadores
Campus desenvolve projeto de empreendedorismo chamado 
“Inovar”, que tem como objetivo a criação, o desenvolvimento 
e o lançamento de um novo produto pelos estudantes.

Campos Guarus

Trabalho premiado no III Conepe aborda 
qualidade da educação
O trabalho, fruto de dissertação de mestrado, investigou e apon-
tou quais são as variáveis fundamentais para elevar a qualidade 
da Educação no Brasil.

Itaperuna

II Novembro Negro tem cultura, debates 
e exposição fotográfica
Evento organizado pelo Núcleo de Estudos Afro-Brasileiros e 
Indígenas é aberto ao público e acontecerá nos dias 22 e 23 
de novembro.

Reitor Jefferson Azevedo relata experiência que vivenciou 
no curso de formação de lideranças da Unesco/Unevoc, na 

Alemanha: “Finalizei essa grande experiência formativa com novos 
horizontes, novas possibilidades.”

Reitor:
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Curso de Formação para Novos 
Servidores tem 2º encontro presencial
O módulo IV, sobre Rotinas Administrativas, foi realizado de 
07 a 10 de novembro de 2016, na Reitoria e nos campi que 
fazem parte dos quatro núcleos do IFFluminense.

Abertas as inscrições para teste de língua 
inglesa Toefl-ITP
Estão abertas as inscrições, gratuitas, para o teste do Toefl–
ITP, e, no IFFluminense, haverá aplicação da prova no dia 03 
de dezembro, em Campos-RJ.

IFFluminense implanta sistema de 
votação online
Equipe de TI trabalha em sistema de votação online no 
IFFluminense. Simples e prática, a ferramenta garante rapi-
dez, segurança e confiabilidade dos processos eleitorais.
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Espaço do Servidor

Projeto de Astronomia do Campus 
Avançado Cambuci  é  destaque na 

VII  Mostra de Extensão
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