
 

 

 

 

 

 

Projeto de Extensão Uso Eficiente de Energia (PEUEEU) 

 

                                                                                        

                             

                                              
O Departamento de Engenharia 
e Tecnologia da UFERSA 
promove pelo nono ano 
consecutivo o Projeto de 
Extensão Uso Eficiente de 
Energia na UFERSA (PEUEEU). 
O objetivo é disseminar os 
conceitos do uso racional e 
eficiente de energia... Ler mais... 

 

 

 

    

    

    

    

                 

             

O Departamento de Ciências 

Sociais Aplicadas da UFERSA, 

está desenvolvendo o projeto 

“Olimpíada Brasileira de 

Educação Financeira”, que 

surgiu com o objetivo de 

contemplar o desenvolvimento 

social, unindo e fortalecendo 

ações políticas voltadas para os 

três pilares emergentes da 

sociedade: estrutura familiar, 

ambiente escolar e vida 

profissional... Ler mais...  

 

 

Imagem: Logo do projeto, e equipe em atividade /Cedida pela 

coordenação do projeto. 

Imagem: Cartaz do Projeto/ Cedida pela 

coordenação 

 

A Pró-Reitoria de Extensão e Cultura – PROEC divulga alguns dos projetos de 

extensão com início entre maio e junho deste ano. Conheça e se atualize! 

 

 

 

 

 

Projeto Olimpíada Brasileira de Educação Financeira 

 

https://proec.ufersa.edu.br/2019/05/27/confira-programacao-dos-eventos-de-extensao-para-os-meses-de-maio-e-junho-de-2019/
https://proec.ufersa.edu.br/2019/05/27/confira-programacao-dos-eventos-de-extensao-para-os-meses-de-maio-e-junho-de-2019/


 

 

 

 

A UFERSA, por meio da Biblioteca 

Central Orlando Teixeira, está 

desenvolvendo o projeto Cine Biblio, 

que é uma atividade socio-cultural 

voltado para exibição de filmes. A 

proposta prevê três exibições gratuitas 

de filmes... Leia mais... 

 

 

 

 

Confira também alguns eventos de extensão que serão destaque nesse 

mês de maio e junho na UFERSA! 

 

 

 

     

     
          
A UFERSA, por meio do Departamento 
de Ciência e Tecnologia de Caraúbas, 
estará realizando a 10ª Feira de 
Negócios na Cidade. O evento tem 
como objetivo identificar e 
compreender as necessidades que as 
empresas estão tendo no mercado a 
partir de estudos teóricos... Ler mais... 

 

 

 

Imagem: Logo “CineBiblio”/Cedida pela equipe do 

projeto  

 

Imagem: 9ª  Feira de Negócios, realizada em março deste 

ano/ Cedida pela coordenação do evento. 

 

Projeto CineBiblio 

 

10ª Feira de Negócios  

 

https://proec.ufersa.edu.br/2019/05/27/confira-programacao-dos-eventos-de-extensao-para-os-meses-de-maio-e-junho-de-2019/
https://proec.ufersa.edu.br/2019/05/27/confira-programacao-dos-eventos-de-extensao-para-os-meses-de-maio-e-junho-de-2019/


 

 

  

 

 

O Departamento de Ciência e 
Tecnologia de Caraúbas também 
estará realizando na Cidade, a 10ª 
Ação Social. Dentre os 
objetivos principais que permeiam a 
Ação desde sua primeira edição, estão: 
desenvolver ações de educação 
extensiva, incialmente em sala de aula, 
por meio da utilização de conceitos 
sobre empreendedorismo social e 
cidadania... Ler mais... 

 

 

 

 

 

Estão abertas as inscrições para a I 
Olimpíada Serrana de Matemática, que 
é destinada aos estudantes de 5º e 9º 
anos do ensino fundamental, e aos 
estudantes do 3º ano do ensino médio, 
que estudem ou residam nos 
municípios de Martins-RN e Serrinha 
dos Pintos-RN. O evento é uma 
promoção da UFERSA, Campus Pau 
dos Ferros... Ler mais... 

 

 

 

 

Imagem: 9ª Ação Social, realizada em março deste 

ano/Cedida pela coordenação do evento. 

 

10ª Ação Social 

 

I Olimpíada Serrana de Matemática 

 

Imagem: Cartaz do Evento/ Cedida pela cordenação 

 

https://proec.ufersa.edu.br/2019/05/27/confira-programacao-dos-eventos-de-extensao-para-os-meses-de-maio-e-junho-de-2019/
https://proec.ufersa.edu.br/2019/05/27/confira-programacao-dos-eventos-de-extensao-para-os-meses-de-maio-e-junho-de-2019/


 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

O III Workshop Usinas Solares 
Fotovoltaicas da UFERSA é um evento 
de realização do Departamento de 
Engenharia e Ciências Ambientais, que 
ocorrerá no período de 10 a 13 de 
junho de 2019, com palestras e 
inauguração de novas usinas solares 
nos quatro campi da UFERSA: 
Angicos, Caraúbas, Mossoró e Pau dos 
Ferros. O evento visa ampliar as 
discussões sobre os benefícios... Ler 
mais...  

 

 

 

 

 

 

 

 

O IV Encontro da UFERSA para 
promover o Dia Mundial do Meio 
Ambiente é uma realização do 
Departamento de Engenharia e 
Ciências Ambientais e ocorrerá no dia  
05 de junho de 2019, integrando ações 
de conservação ambiental, ciência e 
tecnologia. Serão promovidas neste dia 
oficinas, exposições, contação de 
histórias e experimentos, para ampliar 
as discussões... Ler mais...  

 

 

                        

Imagem: Cartaz do Evento/ Cedida pela 

coordenação 

 

IV Econtro Dia Mundial do Meio Ambiente 

 

Imagem: Cartaz do Evento/ Cedida pela 

cordenação  

 

III Workshop Usinas Solares Fotovoltaicas da UFERSA 

 

https://proec.ufersa.edu.br/2019/05/27/confira-programacao-dos-eventos-de-extensao-para-os-meses-de-maio-e-junho-de-2019/
https://proec.ufersa.edu.br/2019/05/27/confira-programacao-dos-eventos-de-extensao-para-os-meses-de-maio-e-junho-de-2019/
https://proec.ufersa.edu.br/2019/05/27/confira-programacao-dos-eventos-de-extensao-para-os-meses-de-maio-e-junho-de-2019/

