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O começo DE UMA NOVA
ETAPA NA SUA VIDA -

GRADUAÇÃO DO
iFRJ/CAMPUS NILÓPOLIS



Quais são suas expectativas
em relação ao ingresso em
um curso de graduação do

IFRJ/Campus Nilópolis?
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"As amendoeiras ao longo de toda a entrada do campus me receberam com suas sombras e"As amendoeiras ao longo de toda a entrada do campus me receberam com suas sombras e
frescor em meio ao sol escaldante do verão de 2011. Assim que adentrei a instituição, mefrescor em meio ao sol escaldante do verão de 2011. Assim que adentrei a instituição, me

senti imediatamente acolhido. Uma sensação de liberdade e independência tomou conta desenti imediatamente acolhido. Uma sensação de liberdade e independência tomou conta de
mim [..]. De qualquer forma, eu sentia que uma nova fase estava prestes a começar emmim [..]. De qualquer forma, eu sentia que uma nova fase estava prestes a começar em

minha vida naquele lugar e eu estava certo. "minha vida naquele lugar e eu estava certo. "  
  Leonardo da Silva Araújo- ex-aluno de CAM e atualmente servidor do Campus NilópolisLeonardo da Silva Araújo- ex-aluno de CAM e atualmente servidor do Campus Nilópolis



O Campus 
Nilópolis lhes dá as

boas-vindas!
 
 

Recebam nosso
abraço e sintam-se

acolhidos!



diretorias do campus 



Thiago Matos Pinto
Diretor Geral

dg.cnil@ifrj.edu.br



 Indiara Fernandes Kolher
Diretora de Administração

da.cnil@ifrj.edu.br



Flávio José Ribeiro
Diretor Adjunto de

Infraestrutura

dai.cnil@ifrj.edu.br



Victor Magalhães

Diretor de Ensino 
Médio e Técnico

demt.cnil@ifrj.edu.br



Fabiana da Silva
Campos Almeida

Diretora de Ensino
 de Graduação 

e de Pós-graduação

degpg.cnil@ifrj.edu.br



cursos do campus nilópolis 

Curso Técnico em Química
Curso Técnico em Controle Ambiental
Curso Técnico em Manutenção e Suporte em Informática
- Educação de Jovens e Adultos
Curso Técnico em Artes Circenses - parceria com a
FUNARTE

DEMT



cursos do campus nilópolis 

Licenciatura em Física - coord. Eduardo Seperuelo
Licenciatura em Química - coord. Jorge Messeder
Licenciatura em Matemática - coord. Edgar Chipana
Bacharelado em Química - coord. Ivanilton Nery
Bacharelado em Produção Cultural- coord. Renata
Silencio
CST em Gestão da Produção Industrial - coord. Elton Flach

DEGPG
Graduações



cursos do campus nilópolis 

Especialização em Educação de Jovens e Adultos
Especialização em Estudos Linguísticos e Literários
Especialização em Gestão Ambiental
Especialização em Linguagens Artísticas, Cultura e
Educação

DEGPG

Pós-graduações lato sensu



cursos do campus nilópolis 

Mestrado Profissional em Ensino de Ciências
Doutorado Profissional em Ensino de Ciências

DEGPG

Pós-graduações stricto sensu



Regulamento de Ensino de Graduação (e outros
regulamentos - Estágio, TCC, Atividades
Complementares) 

Calendário Acadêmico

PORTAL DO IFRJ - ACADÊMICO- REGULAMENTOS E
NORMAS

PORTAL DO IFRJ - ACADÊMICO- CALENDÁRIOS -
GRADUAÇÃO- CAMPUS NILÓPOLIS

 
Os links para o Regulamento de Ensino de Graduaçõa
e para o Calendário Acadêmico de Graduação foram
enviados por e-mail pela DEGPG.

Documentos importantes

https://ifrj.edu.br/


Não deixe de realizar seu
cadastro no SIGAA. Caso ainda
não tenha feito, acessa o portal
institucional e siga o caminho
CAMPUS NILÓPOLIS- APNPS-
GRADUAÇÃO.

Mantenha seu cadastro
sempre atualizado,
especialmente telefones e e-
mail.

SIGAA - Cadastramento

https://portal.ifrj.edu.br/nilopolis/apnps


2022.1

como serão
desenvolvidas as
atividades deste

semestre?



diretrizes para retorno gradual das atividades presenciais do ifrj 
 

1ª fase do retorno
gradual: parcial com
prioridades - 2021.2;

2ª fase do retorno
gradual: parcial;

3ª fase do retorno
gradual: total.

Retomada em 3 fases:
 



diretrizes para retorno gradual das atividades presenciais do ifrj -
FASE 3

 

Uso de máscaras nos
ambientes do campus.

Higienização das mãos.

Distanciamento social nos
ambientes do campus.

Apresentação do comprovante
de vacinação contra COVID-19.

 Protocolos de
Biossegurança:

 

https://portal.ifrj.edu.br/nilopolis/coronavirus


Passo a passo para envio
do passaporte vacinação 
Entrar no SIGAA e fazer login com
seu usuário e senha.
 Outros > Passaporte Vacinal >
Enviar Comprovante de Vacina.
 Na próxima seguinte, você deve
selecionar as doses e as vacinas
que já tomou.
Clique em “Escolher Arquivo”,
escolha o comprovante de vacina
e clique no botão “Cadastrar”.

Os documentos devem ser gerados pelo
sistema do ConectSus do governo federal
(formato .pdf). Caso não tenha o
certificado do ConectSus, enviar o
documento que possui para verificação.

https://sigaa.ifrj.edu.br/sigaa/verTelaLogin.do


ALGUNS SETORES 

Secretaria de Ensino de Graduação (SEG): coordenadora Marli
Figueiredo - seg.cnil@ifrj.edu.br
Coordenação Técnico-pedagógica de Graduação e de Pós-
graduação (COTPGPG): pedagogas Cássia Lisbôa e Elizabeth
Augustinho e psicóloga Marcela - cotpgpg.cnil@ifrj.edu.br
Serviço Social (SESO): assistente social Elizabeth Marçal -
seso.cnil@ifrj.edu.br - Assistência Estudantil
Coordenação de Integração Escola-Empresa (COIEE): 
 coordenadora Denise Soares - coiee.cnil@ifrj.edu.br 
BIBLIOTECA: coordenadora Josiane Borges -cobib.cnil@ifrj.edu.br 
Coordenação de Extensão (COEX): coordenadora Priscila
Marques Macedo - coex.cnil@ifrj.edu.br 
Coordenação de Turnos (COTUR): coordenadora Luci Alves-
cotur.cnil@ifrj.edu.br
Coordenação de Segurança e Administração de Ambientes
Tecnológicos (COSAAT): coordenador Rômulo Souza -
cosaat.cnil@ifrj.edu.br

 
 

 



NÚCLEOS INSTITUCIONAIS
 

NAPNE (Núcleo de Apoio às Pessoas com Necessidades
Específicas): coordenadora Jacyra Guimarães -
napne.cnil@ifrj.edu.br

NEABI (Núcleo de Estudos Afro-brasileiros e indígenas):
coordenadora Rosália Lemos - neabi.cnil@ifrj.edu.br

NUGEDS (Núcleo de Gênero e Diversidade Sexual):
coordenadora Roberta Cassiano -nuged.cnil@ifrj.edu.br 

 

 



E-MAILS IMPORTANTES
 

LICENCIATURA EM FÍSICA:

LICENCIATURA EM
QUÍMICA: 

LICENCIATURA EM
MATEMÁTICA:
matemática.cnil@ifrj.edu.br/

 

 

     licfisica.cnil@ifrj.edu.br/
     eduardo.duarte@ifrj.edu.br

    licquimica.cnil@ifrj.edu.br/
    jorge.messeder@ifrj.edu.br

    edgar.huamani@ifrj.edu.br

BACHARELADO EM QUÍMICA:
bq.cnil@ifrj.edu.br/

BACHARELADO EM PRODUÇÃO
CULTURAL:
producaocultural.cnil@ifrj.edu.br/

CST EM GESTÃO DA PRODUÇÃO
INDUSTRIAL:
producaoindustrial.cnil@ifrj.edu.br/

 

      ivanilton.nery@ifrj.edu.br

      renata.lima@ifrj.edu.br

      elton.flach@ifrj.edu.br

COORDENAÇÕES DE CURSO



 

Programa de Auxílio Permanência

O programa é destinado a estudantes que se
encontrem em situação de vulnerabilidade
socioeconômica, com renda familiar per capita de
até um salário mínimo e meio nacional vigente
(R$ 1.650,00), para concessão de auxílio
financeiro institucional, visando a permanência e
êxito no curso.
São concedidas 4 modalidades de auxílio:
alimentação, transporte, material didático e
moradia.
Será lançado, em breve, novo cronograma para
que os ingressantes em 2022.1 possam fazer
inscrição.



 

Outros Programas 

Iniciação Científica e Tecnológica

Monitoria Acadêmica

Programa de Treinamento Profissional (monitorias de
laboratórios e setores)

Programas de Mobilidade Acadêmica Internacional

Programa de Ensino Tutorial (PET) - Produção Cultural

Programa Institucional de Bolsas de Iniciação à Docência
(PIBID) e Residência Pedagógica - Licenciaturas



representações estudantis

 Grêmio Estudantil e Conselho de
Alunos Representantes (CART)- Cursos
Técnicos de Nível Médio
Centros Acadêmicos - Cursos de
Graduação
Coletivos e Movimentos estudantis
Fórum Discente do Campus Nilópolis
Representação estudantil nos
Colegiados de Curso
Representação estudantil no Colegiado
de Campus
Representação estudantil nos
Conselhos Acadêmicos de Ensino
Representação estudantil no Conselho
Superior (CONSUP)



TRANSLADO

 O Campus Nilópolis oferece um
translado até a Estação de Trem
de Nilópolis, a partir das 17h30.
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"A cada dia no campus Nilópolis do IFRJ, desde o primeiro, movida por"A cada dia no campus Nilópolis do IFRJ, desde o primeiro, movida por
aquela expectativa de mudanças, fui pertencendo mais a este lugar, eaquela expectativa de mudanças, fui pertencendo mais a este lugar, e

este lugar foi me pertencendo. Hoje não há um sem o outro. E, no futuro,este lugar foi me pertencendo. Hoje não há um sem o outro. E, no futuro,
faremos parte da história um do outro. "faremos parte da história um do outro. "  

  Elaine Rocha da LuzElaine Rocha da Luz- docente do Campus Nilópolis- docente do Campus Nilópolis

Caio Cesar Carneiro da Luz Matheus de Souza Lima Mendes



A DEGPG, assim como as demais direções, asA DEGPG, assim como as demais direções, as
coordenações de curso e a COTPGP estão à disposiçãocoordenações de curso e a COTPGP estão à disposição

para ajudar no que for preciso.para ajudar no que for preciso.  
  

degpg.cnil@ifrj.edu.brdegpg.cnil@ifrj.edu.br
Sala A-105aSala A-105a



Contem conosco!

Equipe de Diretores do Campus Nilópolis


