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Robot em Ação retoma 
atividades nas escolas 
beneficiadas com o 
programa 
 

Dia 09 de março de 2020 terão 
início as atividades do Programa 
Robot em Ação. Iniciado em outubro 
de 2018, o Programa tem o objetivo 
de melhorar o aprendizado de 
crianças e jovens de escolas 
públicas e oportunizar situações de 
crescimento pessoal e social por 
meio de inclusão digital e atividades 
extracurriculares de cunho artístico-
musical e esporte-lazer, em cinco 
escolas de Mossoró/RN. Leia 
mais... 

 

 

 

 
 

 

 
 
 

UFERSA chega à sexta 
edição do Workshop 
Técnico-Científico de 
Computação do RN  
 
O Departamento de Computação da 
UFERSA, com apoio da PROEC, 
promoverá no período de 10 a 12 de 
março de 2020, a sexta edição do 
Workshop Técnico-Científico de 
Computação do RN (VI WTCC).

O evento visa despertar e estimular o interesse dos estudantes de graduação e 
de Pós-Graduação em Computação na pesquisa científica sobre temas 
relacionados à ciência da computação, assim como, discutir temas atuais da 
área que são importantes tanto para estudantes quanto para profissionais de 
computação. Leia mais... 

https://proec.ufersa.edu.br/2020/02/21/programa-robot-em-acao-dara-inicio-as-suas-atividades-para-2020/
https://proec.ufersa.edu.br/2020/02/21/programa-robot-em-acao-dara-inicio-as-suas-atividades-para-2020/
https://proec.ufersa.edu.br/2020/03/02/ufersa-chega-a-sexta-edicao-do-workshop-tecnico-cientifico-de-computacao-do-rn/
https://proec.ufersa.edu.br/wp-content/uploads/sites/12/2020/03/propaganda-do-VI-WTCC.jpeg
https://proec.ufersa.edu.br/wp-content/uploads/sites/12/2020/02/CartazRobot.jpeg
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Últimos dias para 
inscrição no II Encontro 
Potiguar de Medicina 
Veterinária 
 
As inscrições para o II Encontro 
Potiguar de Medicina Veterinária 
acontecerão até 08 de março. O 
evento acontecerá no período de 18 
a 21 de março de 2020 e visa 
promover a atualização, aquisição 
de conhecimento e oportunidade de 
troca de experiências entre 
profissionais e discentes de 
medicina veterinária e áreas afins. 
Leia mais... 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

UFERSA Campus Pau 
dos Ferros promoverá a I 
Semana Integrada sobre 
Mobilidade 
 
Com apoio da PROEC, o 
Departamento de Engenharias e 
Tecnologia do Campus Pau dos 
Ferros, promoverá no período de 17 
a 19 de março de 2020, a I Semana 
Integrada sobre Mobilidade. 

O evento visa a realização de debates entre o órgão gestor municipal, estadual 
e federal de trânsito e a comunidade acadêmica sobre a mobilidade, sua 
importância e ações necessárias para a melhoria da qualidade de vida na 
cidade de Pau dos Ferros – RN.   Leia mais... 

 

https://proec.ufersa.edu.br/2020/03/02/ultimos-dias-para-inscricao-no-ii-encontro-potiguar-de-medicina-veterinaria/
https://proec.ufersa.edu.br/2020/02/26/ufersa-campus-pau-dos-ferros-promovera-a-i-semana-integrada-sobre-mobilidade-2/
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UFERSA prepara evento 
voltado para métodos de 
apoio à decisão 
multicritério 

 

Apoiado pela PROEC, o 
Departamento de Engenharia e 
Ciências Ambientais, promoverá no 
período de 19 a 20 de março de 
2020 o I Workshop em Apoio à 
Decisão Multicritério. 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 junto à comunidade científica, meio empresarial e gestores 
públicos, especificamente na área de Pesquisa Operacional e Engenharia de 
Produção. Leia mais... 
 
 

 
 
 

 
 
 
 
 

 

 
UFERSA Campus 
Angicos promoverá em 
março o V Workshop de 
Engenharia de Produção 
 

A UFERSA, por meio do 
Departamento de Engenharias do 
Campus Angicos, promoverá no 
período de 23 a 26 de março de 
2020, o V Workshop de Engenharia 
de Produção. Na sua 5° edição, o 
evento terá como tema “Arranjos 
Produtivos Locais: contribuições 
para o semiárido do Rio Grande do 
Norte”. Leia mais... 

 
 
 
 

https://proec.ufersa.edu.br/2020/03/02/ufersa-prepara-evento-voltado-para-metodos-de-apoio-a-decisao-multicriterio/
https://proec.ufersa.edu.br/2020/02/21/ufersa-campus-angicos-promovera-em-marco-o-v-workshop-de-engenharia-de-producao/
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UFERSA, UERN E HRTM 
promoverão evento que 
contribuirá com o 
Programa Nacional de 
Segurança do Paciente 

 

O 4º Simpósio de Segurança do 
Paciente do Rio Grande do Norte, 
deverá ser realizado na UFERSA, 
no Auditório Amâncio Ramalho, no 
dia 27 de março de 2020, 
dialogando com a sociedade sobre 
o tema “Gestão de Qualidade em 
saúde e Segurança do Paciente: 
uma revolução no cuidado”. Sua 
realização baseia-se na 
consolidação dos quatro eixos do 
Programa Nacional de Segurança  

 

do Paciente (PNSP) e do fortalecimento do compromisso social da 
Universidade Pública com a transformação e melhoria do Sistema Único de 
Saúde (SUS). Leia mais... 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 

 

https://proec.ufersa.edu.br/2020/02/20/ufersa-uern-e-hrtm-promoverao-evento-que-contribuira-com-o-programa-nacional-de-seguranca-do-paciente/
https://proec.ufersa.edu.br/wp-content/uploads/sites/12/2020/02/Cartaz4SIMSP.jpeg

