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Contatos 

Telefone: (21) 3293-6000

Reitoria do IFRJ: Rua Pereira de Almeida, 

88 – Praça da Bandeira – Rio de Janeiro.

15 unidades em municípios do Estado do Rio 
de Janeiro;

16.422 matrículas;

1.993 servidores;

160 laboratórios de ensino e pesquisa;

400 projetos de pesquisa, iniciação científica 
e extensão.

151 cursos gratuitos nos diversos eixos 
tecnológicos;

/ifrj.oficial @ifrj.oficial IFRJ - Instituto Federal
do Rio de Janeiro

O IFRJ em números
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Fonte: Plataforma Nilo Peçanha (2018)



Criado em 2008 pela Lei nº 11.892, o 
Instituto Federal de Educação, Ciência e 
Tecnologia do Rio de Janeiro (IFRJ) é uma 
autarquia da Rede Federal de Educação 
Profissional, Científica e Tecnológica, vinculada 
ao Ministério da Educação .

O IFRJ atua nos diferentes níveis e modali-
dades de ensino, sendo organizado em uma 
estrutura multicampi e pluridisciplinar, em que 
são desenvolvidas atividades de ensino, 
pesquisa e extensão.

A história do IFRJ se consolida pela articu-
lação da antiga Escola Técnica Federal de Quí-
mica e o Colégio Agrícola Nilo Peçanha, unindo 
mais de 110 anos de tradição.

Níveis e modalidades de ensino Conheça nossas unidades

Missão 

Promover educação profissional, científica e tecnológica, 

contribuindo para a formação de cidadãos críticos, que 

possam atuar como agentes de transformação e inclusão 

social.

Ser uma Instituição reconhecida pela sociedade como 

referência em educação profissional, científica e tecnológica 

nos diferentes níveis e modalidades de ensino.

Visão

Ética, inclusão, comprometimento, transparência e 

integração.

Valores 

Apresentação

Resende

Nilópolis

Eng. Paulo de Frontin

São João de Meriti

Mesquita

Belford Roxo

Niterói

Paracambi

Rio de Janeiro

Pinheiral

São Gonçalo

Duque de Caxias

Arraial do Cabo

Realengo

Volta Redonda

-

-

^

Educação profissional técnica de nível médio, 
nas formas integrada, concomitante e subse-
quente, ao ensino médio;

Educação Superior (Pós-graduação) lato 
(especialização) e stricto sensu (mestrado e 
doutorado), profissionais e acadêmicos.

Atualmente o IFRJ oferece cursos nos seguin-
tes níveis e modalidades de ensino:

Educação de Jovens e Adultos (EJA);

Educação a distância em todos os níveis da 
educação básica e superior;

Educação Superior (Graduação): bacharelado, 
licenciatura e superior de tecnologia;

Formação Inicial e Continuada (FIC) ou 
qualificação profissional em todos os níveis da 
educação;


