
 

 

 

 

A Pró-reitora de Extensão e Cultura – PROEC divulga alguns dos programas e 

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

dentro! 

ATENDIMENTO DOS CASOS DE ONCOLOGIA EM PEQUENOS ANIMAIS – 
ACOPA 

 

A UFERSA, por meio do Hospital 

Veterinário, amplia oferta de serviços para 

animais, através do projeto de extensão 

“Atendimento dos casos de Oncologia em 

Pequenos Animais - ACOPA” O 

Coordenador do projeto explica, que 

“atualmente, o câncer uma das principais 

causas de morte em animais de 

companhia...Leia mais... 

 

 

 

PROGRAMA “CIÊNCIA DO SOLO NA ESCOLA E NO CAMPO” 

 

O Programa Ciência do Solo na Escola e no 

Campo foi idealizado pelo Departamento de 

Ciências Agronômicas e Florestais. A 

coordenadora do Programa, Profa. Carolina 

Malala, explica que “a ideia de trabalhar a 

educação em solos nas escolas municipais 

vem da necessidade de conscientizar... Leia 

mais... 
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Confira também alguns eventos e cursos de extensão em destaque nesses 

meses de Junho e Julho na UFERSA! 

 

I SEMINÁRIO DO PROGRAMA DE RESIDÊNCIA PEDAGÓGICA DA 
UFERSA 

  

A UFERSA, por meio da PROGRAD, realiza 

o I seminário do Programa de Residência 

Pedagógica, que consiste na imersão 

planejada e sistemática de graduandos de 

cursos de licenciatura em ambiente escolar 

da rede pública de ensino, com uma carga 

horária de 440 horas. O objetivo é a 

vivência... Leia mais... 

 

 

MOODLE NA PRÁTICA ABRE INSCRIÇÕES PARA QUINTA EDIÇÃO 

 

A Coordenação do Núcleo de Educação à 

Distância (NEaD/UFERSA) informa que, 

de 17 a 23 de junho de 2019, serão 

realizadas as inscrições da quinta edição do 

curso de extensão Moodle na Prática no 

Campus Mossoró... Leia mais... 
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2º DESENHADORES DE RUA 

 

O Departamento de Ciências Sociais 

Aplicadas e Humanas da UFERSA, Campus 

Pau dos Ferros, promove 

a segunda edição do Desenhadores de Rua, 

que objetiva, por meio do desenho de 

locação (feito ao ar livre), possibilitar o 

reconhecimento dos valores documental e 

cultural da cidade... Leia mais... 

 

 

 

SEMANAU 2019 

 

A SEMANAU 2019 - Semana de Arquitetura 

e Urbanismo da UFERSA é um evento 

promovido pelo primeiro curso de Arquitetura 

e Urbanismo do Semiárido, do Campus Pau 

dos Ferros. O intuito principal desta ação é 

fortalecer laços, discussões, experiências e 

aproximar os discentes do Curso com a 

realidade do mercado de trabalho... Leia 

mais... 
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II WORKSHOP DO PROGRAMA DE PÓS-GRADUAÇÃO EM ENGENHARIA 

ELÉTRICA 

 

O II Workshop do Programa de Pós-

Graduação em Engenharia Elétrica 

acontecerá de 23 a 25 de Julho de 2019, 

tendo como principais objetivos aproximar 

os futuros engenheiros da área acadêmica, 

mostrar a relevância dessas áreas da 

engenharia e promover a interação entre as 

instituições de ensino superior... Leia 

mais... 

 

 

 

GRUPO DE PESQUISA E EXTENSÃO EDUCLIN DA UFERSA REALIZA O I 
SIMPÓSIO DE EDUCAÇÃO INFANTIL EM PARCERIA COM NEI-CAP/UFRN 

E UERN 

 

A Pró-reitoria de Extensão e Cultura apoia 

o I Simpósio de Educação Infantil, que 

está sendo planejado no contexto do 

semiárido potiguar como atividade 

formativa, acadêmica e científica, 

envolvendo ações de pesquisa, ensino e 

extensão desenvolvidas no âmbito do 

Grupo de Pesquisa e Extensão em 

Educação da Infância, Culturas, 

Currículos e Linguagens... Leia mais... 
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II OLIMPÍADA DE QUÍMICA DA UFERSA 

 

O Departamento de Ciências Exatas e 

Naturais por meio de integrantes do Curso 

de Química do Campus da UFERSA em Pau 

dos Ferros, convidam todos os alunos dos 

cursos de graduação das Instituições de 

Ensino Técnico e Superior com Campus ou 

Polo no município de Pau dos Ferros a 

participarem da II Olimpíada de Química da 

UFERSA...Leia mais... 
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