
 

 
 

  

A Pró-Reitoria de Extensão e Cultura – PROEC destaca alguns dos novos 

projetos de extensão que integram a UFERSA e a comunidade. Fique por 

dentro!

GRUPO DE ESTUDOS E DIVULGAÇÃO CIENTÍFICA SOBRE CUIDADOS 
COM A SAÚDE DE PEQUENOS ANIMAIS 

  

Logotipo – GEPA 

 

PROJETO DIREITOS HUMANOS NA PRÁTICA 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Edição Nº 003 

 O projeto “Grupo de estudos e divulgação 

científica sobre cuidados com a saúde de 
pequenos animais” idealizado pelo 
Departamento de Ciências Animais, em 
parceria com Hospital Veterinário Jerônimo 
Dix-Huit Rosado Maia – HOVET UFERSA 
tem como objetivo desenvolver ações 
voltadas para promoção e para difusão de 
informações sobre cuidados com a saúde de 
pequenos animais... Leia mais... 

A 10ª edição do Projeto de Extensão 
“Direitos Humanos na Prática” (DH na 
Prática),  será dedicada a formar 25 
extensionistas como facilitadores de prática 
restaurativas, mediante parceria com o 
Ministério Público do Estado do Rio Grande 
do Norte, que ofertou essa possibilidade, 
diante dos trabalhos que o Projeto vem 
desenvolvendo na área da educação, 
assistência social e 
socioeducação. Pretende-se implementar 
os métodos da Justiça Restaurativa... Leia 
mais... 

 

Logotipo do Projeto 
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LIGA ACADÊMICA DE NEUROLOGIA CLÍNICA E CIRÚRGICA 

  

  

 

 

 

 

 

  

 

 
Confira também alguns eventos e cursos de extensão em destaque nesse mês 

de maio na UFERSA! 

 

REFORMA DA PREVIDÊNCIA: COMO FICA A VIDA DAS MULHERES, DOS 
IDOSOS E DAS PESSOAS COM DEFICIÊNCIA 

 

 

 

  

  

O Projeto “Liga Acadêmica de Neurologia 
Clínica e Cirúrgica” tem como objetivo 
estimular os estudantes de Medicina a terem 
um maior contato com a prática médica nas 
áreas de neurociências com enfoque para 
Neurologia e Neurocirurgia, incluindo 
aspectos de Neurorradiologia, 
principalmente por meio de reuniões 
científicas, discussões de casos e atuação 
nas práticas médicas... Leia mais... 

 
 

Logotipo da Liga 

  

 

Cartaz do Evento 

 

A Coordenação de Ação Afirmativa, 

Diversidade e Inclusão Social – Caadis em 

parceria com o serviço social do Núcelo de 

Práticas Jurídicas – NPJ da UFERSA, 

promoverão o evento “Reforma da 

Previdência: como fica a vida das mulheres, 

dos idosos e das pessoas com deficiência”. 

Será realizado no dia 02 de maio às 14h no 

auditório Amâncio Ramalho/UFERSA, com 

objetivo de apresentar os principais pontos 

da Reforma da Previdência em tramitação 

no Congresso Nacional... Leia mais... 
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I WORKSHOP DE FRUTICULTURA IRRIGADA DO SEMIÁRIDO 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

IV ENCONTRO DE COMPUTAÇÃO DO OESTE POTIGUAR – ECOP 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

  

 

Cartaz do Workshop 

O Núcleo de Inovação Tecnológica da 

UFERSA promoverá no dia 22 de maio, o I 

Workshop de Fruticultura Irrigada do 

Semiárido. O evento é voltado para 

apresentação de pesquisas desenvolvidas 

no âmbito UFERSA com potencial inovador, 

para atender necessidades específicas do 

setor de horticultura do Semiárido 

Nordestino, com foco no oeste potiguar, 

região jaguaribana cearense e cariri 

paraibano... Leia mais... 

  

Cartaz do ECOP 

O Centro Multidisciplinar de Pau dos Ferros 

promoverá o IV Encontro de Computação 

do Oeste Potiguar (ECOP) que visa a 

interação e o intercâmbio de 

conhecimentos entre as instituições de 

ensino e empresas do Estado e regiões 

circunvizinhas, além de enfatizar a 

interiorização da ciência e tecnologia. O 

evento pretende também difundir... Leia 

mais... 
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CURSO MR. ENGLISH CLASS 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 Cartaz do Curso 

A UFERSA, por meio do Departamento de 

Ciências Sociais Aplicadas e Humanas - 

DCSAH do Campus de Pau dos Ferros, 

oferece o curso básico de inglês, "Mr. 

English Class", no período de 06 de Maio a 

16 de Setembro de 2019 com aulas toda 

segunda-feira, no horário das 13h às 

15h30min. O objetivo é capacitar 

graduandos que precisarão lidar com a 

Língua Inglesa para realizar... Leia mais... 
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