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A Pró-reitoria de Extebsão e Cultura – PROEC vem acompanhando ações que tem 
contribuído positivamente com a extensão universitária da UFERSA, no atual cenário 
de combate à pandemia da COVID-19 e isolamento social. Novas iniciativas de ações 
extensionista também estão sendo planejadas. Confira o que vem acontecendo na 
Instituição e participe! 

 

A PROEC em tempos de 
pandemia da COVID-19 

Com a pandemia da COVID-19, grande 
parte da população, a nível nacional e 
global, vem passando por um período 
delicado e completamente inédito, no 
qual todos precisaram se adequar ao 
isolamento social, trabalho remoto e 
uso de tecnologias de informação e 
comunicação, e com a PROEC não foi 
diferente, necessitando se reinventar 
frente aos novos desafios. Leia mais...  

 

 

 

 

 

 

Núcleo de Arte e Cultura – 
NAC promove atividades 
remotas 

O Núcleo de Arte e Cultura vem 
realizando várias atividades 
envolvendo as oficinas de Teatro, 
Dança e Música. No último dia 04/05 o 
Coral publicou um vídeo construído de 
forma colaborativa. Todos os 
integrantes fizeram suas gravações de 
suas casas, o que resultou num 
trabalho muito interessante, tendo em 
vista o momento de distanciamento 
social. O vídeo pode ser conferido no 
Instagram @nac.ufersa. Leia mais... 

https://proec.ufersa.edu.br/2020/06/01/a-proec-em-tempos-de-pandemia-da-covid-19/
https://proec.ufersa.edu.br/2020/06/01/acompanhe-o-nucleo-de-arte-e-cultura-nac/
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DCME promoveu importante 
Ciclo de Palestras para seu 
corpo docente e professores 
da rede básica de ensino  

O 1º Ciclo de Palestras do 
Departamento de Ciências Naturais, 
Matemática e Estatística ocorreu entre 
os dias 06 e 13 de maio de 2020 e 
contou com ampla adesão dos 
docentes de todas as áreas, além de 
muitos participantes externos ao 
Departamento. Com a atual situação de 
COVID-19, todas as palestras 
ocorreram na plataforma Google Meet. 
Leia mais... 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

PPGD promove o Ciclo de 
Conferências na versão 
webinar 

O PPGD da UFERSA retomou seu 
tradicional Ciclo de Conferências para 
o ano de 2020. A novidade é que todo 
o evento vem acontecendo online, na 
versão webinar, via Hangouts Meet. 
Com essa ação, o PPGD cumpre sua 
missão social, ao mesmo tempo em 
que protege todos os participantes, 
mantendo o isolamento social. Foram 
programadas 8 Webinars entre abril e 
junho de 2020, sempre nas quartas-
feiras, às 19h. Leia mais...

 

https://proec.ufersa.edu.br/2020/05/26/dcme-promoveu-importante-ciclo-de-palestras-para-seu-corpo-docente-e-professores-da-rede-basica-de-ensino/
https://proec.ufersa.edu.br/2020/05/26/ppgd-promove-o-ciclo-de-conferencias-na-versao-webinar/
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Núcleo de Educação a 
Distância – NEAD promove 
7ª edição do curso Moodle 
na prática  

O Núcleo de Educação a Distância – 
NEAD iniciou no dia 04 de maio o curso 
Moodle na Prática, que tem como 
objetivo apresentar os Ambientes 
Virtuais de Aprendizagem (AVA) como 
tecnologia passível de uso e 
exploração no contexto acadêmico 
atual, servindo como sala de aula não 
apenas para cursos ofertados na 
modalidade à distância, mas também 
como apoio aos cursos ofertados de 
forma presencial ou semipresencial em 
qualquer Instituição de Ensino Superior 
atual. Leia mais... 

 

 

 

 

 

 

 

Curso de Engenharia de 
Produção da UFERSA de 
Mossoró promove o I 
Workshop Virtual de 
Engenharia de Produção – 
IWVEP 

O curso de Engenharia de Produção da 
UFERSA em Mossoró vem 
promovendo desde o dia 06 de maio o 
“I Workshop Virtual de Engenharia de 
Produção – IWVEP” O evento objetiva 
promover palestras, mesas-redondas e 
debates virtuais sobre temas 
relacionados ao curso durante 
encontros quinzenais, que ocorrem via 
Google Meet. Leia mais...  

"Se possível fique em casa. Estamos separados fisicamente, mas juntos em pensamento em 
prol de tempos melhores. Esperamos em breve retomar a normalidade da extensão 

universitária." 

https://proec.ufersa.edu.br/2020/05/26/nucleo-de-educacao-a-distancia-nead-promove-7a-edicao-do-curso-moodle-na-pratica/
https://proec.ufersa.edu.br/2020/05/26/curso-de-engenharia-de-producao-da-ufersa-de-mossoro-promove-o-i-workshop-virtual-de-engenharia-de-producao-iwvep/

