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PROEC DIVULGA EDITAL Nº 004/2019 DE APOIO A PROGRAMAS E PROJETOS DE 
EXTENSÃO E CULTURA 

 

Universidade Federal Rural do Semi-Árido 

(UFERSA), por meio da Pró-reitora de Extensão e 

Cultura (PROEC) divulga o Edital de Apoio a 

Programas e Projetos de Extensão e Cultura. Serão 

destinados 1 (um) programa e 3 (três) projetos para 

cada Centro, além de 01 (um) projeto de extensão 

na área de cultura para cada Campus fora de 

Sede... Leia mais... 

 

Conheça agora algumas das ações de extensão e cultura que estarão sendo 

realizadas entre os meses de julho e agosto.  

 

1° WORKSHOP DE PETRÓLEO-EXPLORAÇÃO DE CAMPOS MADUROS 

 

A UFERSA por meio do Departamento de 

Engenharia e Ciências Ambientais realizará o I 

Workshop de petróleo: Exploração de campos 

maduros, que tem como objetivo aproximar as 

relações entre a UFERSA e as empresas, assim 

como divulgar as atividades de pesquisa em 

desenvolvimento no âmbito da universidade... Leia 

mais... 

 

Cartaz do Evento 

Ilustração de Edital/ 

Fonte: Portal Ufersa 

https://proec.ufersa.edu.br/2019/07/25/proec-divulga-edital-no-004-2019-apoio-a-programas-e-projeto-de-extensao-e-cultura/
https://proec.ufersa.edu.br/2019/07/25/confira-algumas-das-acoes-de-extensao-e-cultura-que-acontecerao-nos-meses-de-julho-e-agosto-de-2019/?preview_id=1528&preview_nonce=d631b3086a&_thumbnail_id=-1&preview=true
https://proec.ufersa.edu.br/2019/07/25/confira-algumas-das-acoes-de-extensao-e-cultura-que-acontecerao-nos-meses-de-julho-e-agosto-de-2019/?preview_id=1528&preview_nonce=d631b3086a&_thumbnail_id=-1&preview=true
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 II SEMANA DAS ENGENHARIAS AMBIENTAL E CIVIL – SEAC 

 

A II Semana das Engenharias Ambiental e Civil – II 

SEAC é um evento apoiado pela Pró-reitoria de 

Extensão e Cultura e tem por objetivo difundir o 

conhecimento através das áreas das Engenharias 

Ambiental e Civil, promovendo a discussão e 

reflexão de temas atuais de forma interdisciplinar, 

integrando o meio acadêmico e o profissional. Este 

ano...Leia mais... 

 

 

II MOSTRA O CUSTO DO SEU NEGÓCIO: gestão, empreendedorismo e inovação –

 exposição de ideias novas de negócio 

 

A II Mostra o custo do seu negócio objetiva realizar 

a exposição de novas ideias de negócio 

desenvolvidas pelos alunos do curso de Ciências 

Contábeis, matriculados nas disciplinas de 

Contabilidade de Custos e Análise de Custos. A 

ação é uma promoção da UFERSA, por meio do 

Departamento de Ciências Sociais Aplicadas...Leia 

mais... 

 

 

Cartaz do Evento 

Cartaz do Evento 

https://proec.ufersa.edu.br/2019/07/25/confira-algumas-das-acoes-de-extensao-e-cultura-que-acontecerao-nos-meses-de-julho-e-agosto-de-2019/?preview_id=1528&preview_nonce=d631b3086a&_thumbnail_id=-1&preview=true
https://proec.ufersa.edu.br/2019/07/25/confira-algumas-das-acoes-de-extensao-e-cultura-que-acontecerao-nos-meses-de-julho-e-agosto-de-2019/?preview_id=1528&preview_nonce=d631b3086a&_thumbnail_id=-1&preview=true
https://proec.ufersa.edu.br/2019/07/25/confira-algumas-das-acoes-de-extensao-e-cultura-que-acontecerao-nos-meses-de-julho-e-agosto-de-2019/?preview_id=1528&preview_nonce=d631b3086a&_thumbnail_id=-1&preview=true
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I FEIRA PEDAGÓGICA E CULTURAL DE EDUCAÇÃO DO CAMPO 

  

A UFERSA por meio do Departamento de Ciências 

Humanas realiza a I Feira pedagógica e Cultural de 

Educação no Campo, com o objetivo de expor 

materiais pedagógico-curriculares desenvolvidos 

por discentes do Curso Licenciatura do Campo- 

LEDOC. A Coordenação do evento explica que ao 

final da ação espera-se que os alunos participantes 

tenham aprendido a confeccionar diferentes 

materiais...Leia mais... 

 

A UFERSA NA FESTA DO BODE 

 

 

 

 

A Pró-reitora de Extensão e Cultura apoia 

o evento “A UFERSA na festa do bode”. 

Trata-se de uma exposição com objetivo 

de mostrar as qualidades acadêmicas e de 

pesquisa da UFERSA na área das ciências 

agrárias, na principal feira e exposição de 

animais...Leia mais... 

 

 

 

Imagem de edição anterior da festa do bode/Fonte: 

Portalnoar 

Cartaz do Evento 

https://proec.ufersa.edu.br/2019/07/25/confira-algumas-das-acoes-de-extensao-e-cultura-que-acontecerao-nos-meses-de-julho-e-agosto-de-2019/?preview_id=1528&preview_nonce=d631b3086a&_thumbnail_id=-1&preview=true
https://proec.ufersa.edu.br/2019/07/25/confira-algumas-das-acoes-de-extensao-e-cultura-que-acontecerao-nos-meses-de-julho-e-agosto-de-2019/?preview_id=1528&preview_nonce=d631b3086a&_thumbnail_id=-1&preview=true
https://proec.ufersa.edu.br/2019/07/25/confira-algumas-das-acoes-de-extensao-e-cultura-que-acontecerao-nos-meses-de-julho-e-agosto-de-2019/?preview_id=1528&preview_nonce=d631b3086a&_thumbnail_id=-1&preview=true
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LIGA ACADÊMICA DE ESTUDOS E PRÁTICA EM CLINICA MEDICA E CIRÚRGICA DE 

EQUINOS E RUMINANTES (LAEER) 

 

O projeto “Liga acadêmica de estudos e prática 

em clínica médica e cirúrgica de equinos e 

ruminantes (LAEER)” tem o objetivo de 

promover a difusão e popularização das 

informações sobre cuidados com a saúde dos 

animais de produção, a fim de contribuir com a 

construção de uma nova consciência sobre 

saúde e bem estar desses animais... Leia 

mais... 

 

 

Logo do projeto de extensão 

“LAEER”/Imagem cedida pela 

coordenação do projeto 

 

https://proec.ufersa.edu.br/2019/07/25/confira-algumas-das-acoes-de-extensao-e-cultura-que-acontecerao-nos-meses-de-julho-e-agosto-de-2019/?preview_id=1528&preview_nonce=d631b3086a&_thumbnail_id=-1&preview=true
https://proec.ufersa.edu.br/2019/07/25/confira-algumas-das-acoes-de-extensao-e-cultura-que-acontecerao-nos-meses-de-julho-e-agosto-de-2019/?preview_id=1528&preview_nonce=d631b3086a&_thumbnail_id=-1&preview=true
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