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O Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia Fluminense (IFF) é uma instituição recente. É originado da
transformação do CEFET Campos, uma instituição centenária, e, por isso, nasce com o compromisso de manter e
ampliar seu trabalho educativo, reconhecido pela sociedade, em todos os novos campi, com a garantia da mesma
qualidade do ensino.
Essa nova instituição, construída ao longo desses 100 anos de história, com a colaboração de todos os servidores
e alunos, tem a responsabilidade com o ensino, a pesquisa e a extensão; sem, contudo, deixar de cumprir o seu maior
objetivo histórico: a formação profissional técnica com foco no desenvolvimento regional.
O IFF respeita os percentuais, previstos em lei, para a oferta de vagas e a distribuição das matrículas. São 50%,
no mínimo, para a formação profissional técnica, 20% para a formação de professores e o restante para as demais
ofertas, incluindo a pós-graduação.
Mais do que uma mudança de nome, a transformação de CEFET Campos em Instituto Federal Fluminense
significa uma nova forma de pensar e agir em relação à educação profissional, científica e tecnológica. Seja porque a
instituição,antes sistêmica, passa, a partir de sua transformação em IFF, a ter uma estrutura multicampi e pluricurricular
estabelecida por lei; seja pela sua nova dimensão e característica, a atuação regional, abrangendo o Norte, o Noroeste
e a região dos Lagos Fluminense, estendendo-se por praticamente metade do estado do Rio de Janeiro, com o
compromisso de ajudar no desenvolvimento das políticas públicas, nesta sua nova área de abrangência.
O município de Campos dos Goytacazes, o berço do IFF, com a colaboração do ilustre campista Nilo Peçanha,
tem dois campi, o campus Guarus e o campus Centro, além da Reitoria. Os demais campi são os de Quissamã, Macaé,
Cabo Frio, Bom Jesus do Itabapoana e Itaperuna, além dos Núcleos Avançados de São João da Barra e Cambuci.
Além da regionalidade, o IFF também consolidou importantes parcerias internacionais como o Projeto AngolaBrasil, que tem levado ensino profissional técnico a jovens angolanos, por meio da criação de quatro Centros de
Formação Profissional nas províncias de Luanda, Benguela, Huambo e Zaire, com a participação de 170 servidores.
Além dessa parceria, destaca-se a associação estabelecida com o México, para a área de Telecomunicações; com os
EUA – Houston College, por meio da EAD e do Centro de Línguas; com a França, para a área de Gastronomia e agora,
também, a possibilidade que surge com o Canadá.
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Mesmo com conquistas, o trabalho ainda é de consolidação da nova institucionalidade. Por isso, foram
elaborados o Estatuto e o Plano de Desenvolvimento Institucional, traduzindo, num primeiro movimento, a realidade de
todos os segmentos e campi, além da instalação da Reitoria, com o Colégio de Dirigentes e o Conselho Superior, que
são órgãos indispensáveis à condução sistêmica, democrática e plural de gestão.
No campo do ensino, foram incentivadas as ações já existentes, com o fortalecimento da oferta de cursos
técnicos e graduações, da EAD, sendo que, na formação de professores, estamos capacitando a rede pública de
ensino da região de abrangência do IFF, por meio da oferta do PROEJA pós-graduação, da adesão ao PARFOR (Plano
de Ações Articuladas para a Formação de Professores do Governo Federal), além do fortalecimento do Programa de
Mestrado em Engenharia Ambiental e das parcerias com a UENF e UFF.
A formação de professores é um tema que o IFF tem cuidado com empenho e dedicação. São seis as
Licenciaturas, sendo as de Química, Física, Biologia, Matemática e Geografia, no campus Campos Centro e a de Física
em Cabo Frio. A Licenciatura em Matemática faz parte desse contexto ousado e revolucionário de oferecer à
comunidade da região uma oportunidade de formação pública e consistente. Para a instituição, que há cem anos tem
atuado com as formações técnicas e tecnológicas, é um dever estimular a formação de professores, especialmente,
aquela que se volta à ciência básica, que como o próprio nome indica, serve de “base” ao desenvolvimento da técnica e
da tecnologia.
Portanto, o IFF sente-se cada vez mais honrado por ver um de seus cursos pioneiros, a Licenciatura em
Matemática, colher bons frutos, formando bons profissionais e contribuindo para a melhoria da educação básica na
nossa região.
A III Semana de Matemática vem consolidar e mostrar os resultados de um trabalho efetivo e bem-sucedido de
todos os servidores, professores e alunos envolvidos com a Licenciatura em Matemática de nossa instituição.
Além disso, o evento contribui para a visibilidade regional que a instituição assume, como Instituto Federal
Fluminense, reafirmando a importância da formação docente para a Matemática, como meio de democratizar um saber
indispensável à formação de bons profissionais e melhores cidadãos.
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O IF Fluminense é uma realidade que segue seu caminho com tranquilidade e equilíbrio. Nossa luta é a inclusão
social, a educação que liberta e dá autonomia, que ajuda a construir uma nação mais verdadeira, democrática e
defensora da igualdade de oportunidades.
Não é sem luta e dificuldades que essa transformação tem acontecido. Sabemos do tamanho do desafio que
temos: crescer, capacitando mais pessoas, incluindo-as socialmente, ao mesmo tempo sendo copartícipes do
desenvolvimento da região e do estado do Rio de Janeiro, sem, contudo, perder a qualidade do trabalho desenvolvido
por cem anos!
É preciso, por isso mesmo, cuidado e muito empenho, para consolidar o IFF, sempre mostrando para os alunos,
servidores e para a comunidade que é uma instituição sempre disposta a avançar para o melhor, sem perder a sua
identidade que a fez respeitável durante tantos e tantos anos de existência!
Reafirmamos, portanto, que a III Semana de Matemática é um ponto de fortalecimento neste momento
privilegiado que o IFF vive. Parabenizamos o professor Salvador Tavares e toda a equipe de professores, servidores e
alunos por esta iniciativa que tanto dignifica a Instituição!

Cibele Daher Botelho Monteiro
Reitora

