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A PROEC, diante do atual cenário de combate à pandemia da COVID-19 e 

isolamento social, vem dando continuidade ao acompanhamento e desenvolvimento 

de diversas iniciativas de ações de extensão e cultura que têm sido promovidas 

remotamente. Nesse contexto, foi aberto edital para promoção de ações de 

prevenção, combate e minimização dos efeitos da COVID-19. Está sendo realizada 

também a composição do programa institucional da Central das Empresas Juniores 

da UFERSA. Fique por dentro dos últimos Editais publicados pela PROEC e conheça 

algumas das ações que vem acontecendo. Participe da extensão universitária da 
UFERSA você também! 

 

 

PROEC divulga Edital nº 
002/2020 – Apoio a Ações de 
Extensão e Cultura para 
Prevenção, Combate e 
Minimização dos Efeitos da 
COVID-19 

A Universidade Federal Rural do Semi-
Árido (UFERSA), por meio da Pró-
Reitoria de Extensão e Cultura 
(PROEC), no uso de suas atribuições 
legais, torna público o edital de seleção 
para fomento a iniciativas de extensão 
e cultura voltadas para a prevenção, 
combate ou que minimizem os efeitos 
da COVID-19, possibilitando à 
participação de servidores técnico-
administrativos ou docentes, no âmbito 
desta Universidade. Leia mais... 

 

PROEC divulga EDITAL 
PROEC/UFERSA Nº 003/2020 
– Consulta destinada a 
formação da Central de 
Empresas Juniores da 
UFERSA 

A Pró-Reitoria de Extensão e Cultura 

(PROEC) da Universidade Federal 
Rural do Semi-Árido (UFERSA), no uso 
de suas atribuições regimentais, torna 
público o edital para condução da 
consulta à comunidade acadêmica 
engajada com as Empresas Juniores, 
com a finalidade da composição dos 
membros da Central de Empresas 
Juniores desta universidade. Leia 
mais...

  

https://proec.ufersa.edu.br/2020/06/19/proec-divulga-edital-no-002-2020-apoio-a-acoes-de-extensao-e-cultura-para-prevencao-combate-e-minimizacao-dos-efeitos-da-covid-19/
https://proec.ufersa.edu.br/2020/06/25/proec-divulga-edital-proec-ufersa-no-003-2020-consulta-destinada-a-formacao-da-central-de-empresas-juniores-da-ufersa/
https://proec.ufersa.edu.br/2020/06/25/proec-divulga-edital-proec-ufersa-no-003-2020-consulta-destinada-a-formacao-da-central-de-empresas-juniores-da-ufersa/


 
 
 
 

 

Edição Nº 010 

 

 

 

 

 

Estão abertas as inscrições 
para I Ciclo de Debates 
sobre a Inserção da 
Academia no Universo 
Empreendedor: Mercado da 
Consultoria Ambiental 

O I Ciclo de Debates sobre a Inserção 
da Academia no Universo 
Empreendedor: Mercado da 
Consultoria Ambiental se propõe a 
despertar o lado empreendedor na 
comunidade acadêmica da UFERSA e 
discentes das demais Instituições de 
Ensino Superior (IES) da região 
Nordeste do Brasil, contemplando os 
futuros profissionais que... Leia mais... 

 

 

 

Centro de Línguas do 
Semiárido (CELIS) promove 
cursos virtuais 

O Centro de Línguas do Semiárido 
(CELIS) vem promovendo os cursos 
virtuais "Leitura e produção de textos 
em Inglês para fins acadêmicos" e 
"Práticas de conversação básica em 
Inglês ", para estudantes de doutorado 
da UFERSA selecionados pelo Edital 
Nº 003/2020 - ARI/CELIS, e 
"Introdução ao Português do Brasil", 
para os estudantes internacionais do 
Programa de Alianças para a Educação 

e a Capacitação (PAEC) e do 
Programa de Intercâmbio de 
Estudantes Brasil-Colômbia (BRACOL). 
Leia mais... 

 

 

 

 

https://proec.ufersa.edu.br/2020/06/15/estao-abertas-as-inscricoes-para-i-ciclo-de-debates-sobre-a-insercao-da-academia-no-universo-empreendedor-mercado-da-consultoria-ambiental/
https://proec.ufersa.edu.br/2020/06/29/centro-de-linguas-do-semiarido-celis-promove-cursos-virtuais/
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Minicurso aborda 
desenvolvimento histórico e 
epistemológico do 
Feminismo Negro  

O Departamento de Ciências Sociais 
Aplicadas da UFERSA vem 
promovendo desde dia 03 de junho o 
Minicurso Compreendendo o 
Feminismo Negro e o imbricamento 
entre patriarcado-racismo-capitalismo. 
A ação foi fruto do acúmulo das 
discussões teóricas e das ações 
práticas realizadas no âmbito do 
Programa de Extensão Centro de 
Referência em Direitos Humanos do 
Semiárido... Leia mais... 

 

 

 

Departamento de 
Linguagens e Ciências 
Humanas – Caraúbas 
promove curso Introdução 
aos Estudos da Tradução 

O Departamento de Linguagens e 
Ciências Humanas – Caraúbas vem 
promovendo desde o dia 12 de junho 
de 2020 o curso Introdução aos 
Estudos da Tradução. Trata-se de uma 
proposta de capacitação, cujo objetivo 
central está pautado na compreensão 
dessa área como um nicho de pesquisa 
e de atuação profissional. Leia mais... 

 

 

 

 

https://proec.ufersa.edu.br/2020/06/15/minicurso-aborda-desenvolvimento-historico-e-epistemologico-do-feminismo-negro/
https://proec.ufersa.edu.br/2020/06/22/departamento-de-linguagens-e-ciencias-humanas-caraubas-promove-curso-introducao-aos-estudos-da-traducao/
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DH na Prática promoveu 

minicurso voltado para 

maneiras de promoção do 

diálogo saudável 

No dia 16 de junho de 2020, das 15h 
às 17h, os membros do Projeto de 
Extensão Direitos Humanos na Prática 
(DH na Prática) realizaram o minicurso 
“Utilizando a comunicação não-violenta 
para entender o diferente”. O evento foi 
uma ação de extensão voltada a 
compartilhar maneiras de promover o 
diálogo saudável, bem como de 
abordar temáticas que... Leia mais...  

 

 

Departamento de 
Engenharias do Centro 
Multidisciplinar de Caraúbas 
promoveu o “I Workshop: 
Engenheiro no Mercado” 

O Departamento de Engenharias do 
Centro Multidisciplinar de Caraúbas 
realizou durante os dias 01 a 05 de 
junho de 2020 o “I Workshop: 
Engenheiro no Mercado”. O evento 
contou com a presença de 10 
Engenheiros que proferiram diversas 
palestras voltadas ao dia a dia de 
trabalho de engenharia e ainda os 
palestrantes puderam... Leia mais... 

 

 

 

 

https://proec.ufersa.edu.br/2020/06/29/dh-na-pratica-promoveu-minicurso-voltado-para-maneiras-de-promocao-do-dialogo-saudavel/
https://proec.ufersa.edu.br/2020/06/19/departamento-de-engenharias-do-centro-multidisciplinar-de-caraubas-promoveu-o-i-workshop-engenheiro-no-mercado/
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DH na Prática promoveu 
oficina com foco nas 
contribuições da Justiça 
Restaurativa para o regime 
democrático 

 

No último dia 18 de junho de 2020, pelo 
Google Meet, o Projeto de Extensão 
Direitos Humanos na Prática (DH na 
Prática) promoveu a Oficina “A Justiça 
Restaurativa no fortalecimento da 
Democracia brasileira”. O evento foi 
voltado à análise da democracia 
brasileira e às contribuições da Justiça 
Restaurativa para o regime 
democrático, abordando as 
características desta... 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/2020/06/29/dh-na-pratica-promoveu-oficina-com-foco-nas-contribuicoes-da-justica-restaurativa-para-o-regime-democratico/

