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A PROEC vem apoiando eventos de extensão e cultura por meio do Edital nº 

001/2019. Outubro se destaca como um mês de muitas dessas ações. Confira 

alguns dos eventos programados! 

 

I Workshop de Apoio à Decisão Multicritério 

 

 

O I Workshop em Apoio à Decisão 
Multicritério será realizado por meio do 
Departamento de Engenharia e Ciências 
Ambientais no período de 22 a 24 de 
outubro. O evento tem por objetivo 
propiciar a discussão acerca dos 
métodos de apoio à decisão multicritério, 
métodos de apoio à decisão em grupo e 
métodos de estruturação de problemas... 
Leia mais... 

 

 

Torneio de Robótica Educacional da UFERSA 2019 

 

 

 

 

 

 

 

O Torneio de Robótica Educacional da 

UFERSA 2019 será realizado no período 

de 23 a 25 de outubro e é uma iniciativa 

do Departamento de Computação, por 

meio do grupo PENSARE (Projeto de 

Ensino Através da Robótica 

Educacional), que executa projetos de 

extensão, levando robótica educacional 

para escolas públicas de Mossoró, com 

atuação desde 2012... Leia mais...  
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III Semana de Letras: Ser de Linguagem 

 

 

 

Acontecerá no período de 30 de outubro 

a 01 de novembro, a terceira edição da 

Semana de Letras da UFERSA, espaço 

por excelência de diálogo de professores 

e alunos de Letras do Semiárido Potiguar 

e iniciativa do Departamento de 

Linguagens e Ciências Humanas do 

campus Caraúbas. Este ano, a Semana 

de Letras busca ampliar o contato com a 

comunidade externa, professores, alunos 

e demais profissionais da educação 

básica; discentes e pesquisadores de 

outras instituições de ensino superior da 

região... Leia mais... 

 

VIIIª Jornada de Estudos do Programa Oficinando em Rede 

 

 

 

 

As Jornadas de Estudo do Programa 

Oficinando em Rede acontecem 

anualmente e integram ações do 

Programa de Extensão Oficinando em 

Rede. Na modalidade de Congresso, o 

evento no ano de 2019 terá como 

temática geral: "Artes, Cenopoesia e 

Tecnologias na promoção da saúde 

mental" e tem como propósito promover 

um encontro e conjunto de ações e 

reflexões sobre modos de promoção da 

saúde mental... Leia mais... 
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