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A PROEC investiu na modalidade de produtos de extensão e reconhecendo 
sua importância para a comunidade promoveu Edital nº 002/2020 - Apoio a 
Ações de Extensão e Cultura para Prevenção, Combate e Minimização dos 
Efeitos da Covid-19. O resultado vem se apresentando de forma positiva com 
as atividades das 29 propostas aprovadas. Conheça algumas dessas 
iniciativas.  

 

 

 

Conheça o Comunicando 
Empatia – produto 
desenvolvido para amenizar 
os efeitos socioemocionais 
negativos gerados pela 
pandemia da Covid-19 

 

Iniciado em agosto de 2020, o 
“Comunicando Empatia” é o nome 
fantasia da ação de extensão “Justiça 
Restaurativa e Comunicação Não-
Violenta em meio à pandemia: práticas 
para a minimização dos efeitos 
socioemocionais da Covid-19”. Leia 
mais... 

 

Podcast “Conversa De 
Corredor” discute gêneros 
discursivos com alunos do 
Ensino Médio 

 

O “Conversa de Corredor” é o podcast 
fruto da Ação de Extensão intitulada 
“Gêneros em podcasts: práticas de 
leitura e escrita do Ensino Médio em 
tempos de isolamento social”. Leia 
mais... 
 

 

 

 

 

https://proec.ufersa.edu.br/2020/08/27/conheca-o-comunicando-empatia-produto-desenvolvido-para-amenizar-os-efeitos-socioemocionais-negativos-gerados-pela-pandemia-da-covid-19/
https://proec.ufersa.edu.br/2020/08/27/conheca-o-comunicando-empatia-produto-desenvolvido-para-amenizar-os-efeitos-socioemocionais-negativos-gerados-pela-pandemia-da-covid-19/
https://proec.ufersa.edu.br/2020/08/27/podcast-conversa-de-corredor-discute-generos-discursivos-com-alunos-do-ensino-medio/
https://proec.ufersa.edu.br/2020/08/27/podcast-conversa-de-corredor-discute-generos-discursivos-com-alunos-do-ensino-medio/
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Produto de extensão da 
UFERSA vem 
desenvolvendo mídias 
acerca da Covid-19 

“Informacorona” é um produto de 
extensão da UFERSA, que tem a 
intenção de facilitar a difusão de 
informações e atualizações acerca da 
pandemia do coronavírus. #covid19. 
Leia mais... 
 

 

 

 

 

 

DCME desenvolve produto 
de extensão para apoiar os 
candidatos ao ENEM 

O Departamento de Ciências Naturais, 
Matemática e Estatística - DCME da 
UFERSA desenvolveu o produto de 
extensão “Ajuda dos universitários com 
aulas remotas de apoio aos candidatos 
do ENEM” com o objetivo de produzir 
vídeo aulas de matemática, física e 
química. Leia mais...  

 

 

 

 

 

https://proec.ufersa.edu.br/2020/08/27/produto-de-extensao-da-ufersa-vem-desenvolvendo-midias-acerca-da-covid-19-e-de-estrategias-de-manutencao-da-saude-fisica-e-mental-durante-o-isolamento-social-provocado-pela-pandemia/
https://proec.ufersa.edu.br/2020/08/27/dcme-desenvolve-produto-de-extensao-para-apoiar-os-candidatos-ao-enem/#:~:text=O%20Departamento%20de%20Ci%C3%AAncias%20Naturais,prestar%20o%20Exame%20Nacional%20do
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Adeus – Despedidas Virtuais 
produz material audiovisual 
na esperança de preservar 
memórias e confortar 
famílias 

O “Adeus – Despedidas Virtuais” é 
um produto de extensão que está 
sendo ofertado à comunidade no 
período de 01 de agosto a 30 de 
novembro deste ano, com o objetivo 
de oferecer conforto a familiares e 
amigos que passaram por uma 
perda, que não pode ser reposta, o 
falecimento de um ente querido. 
Leia mais...  

 

 

Produto de extensão “Covid-
19: conhecer para combater” 
divulga diariamente 
informações para a 
população mossoroense  

 
O produto de extensão “Covid-19: 
conhecer” para combater surgiu 
com a necessidade de informações 
de fontes confiáveis e compiladas 
de forma compreensível sobre a 
doença e de divulgar através de 
mídias sociais abertas. 
Possibilitando a troca de 
informações com o público, tirando 
dúvidas, esclarecendo mitos e 
verdades sobre esse problema de 
saúde pública. Leia mais... 

 

 

 

 

https://proec.ufersa.edu.br/2020/08/27/adeus-despedidas-virtuais-produz-material-audiovisual-na-esperanca-de-preservar-a-memoria-das-pessoas-perdidas-durante-a-pandemia-de-covid-19-e-confortar-as-familias/
https://proec.ufersa.edu.br/2020/08/27/produto-de-extensao-covid-19-conhecer-para-combater-divulga-diariamente-informacoes-para-a-populacao-mossoroense/
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Departamento de 
Engenharias de Angicos 
motiva estudantes do Ensino 
Médio e da UFERSA 
ofertando o produto 
“Histórias de Engenheiros 
Civis de Sucesso” 

O Instagram @sameabarros45 foi 
criado para divulgar histórias de 
Engenheiros Civis que atuam em 
áreas diferentes da Engenharia 
Civil, dentre elas, a de ex-alunos da 
UFERSA, que estão tendo sucesso 
em suas carreiras. 
Leia mais...  

 

Canal Web Rádio 
Universitária UFERSA Pau 
dos Ferros propõe 
democratização do 
conhecimento sobre a 
Covid-19 de forma interativa 

O “Canal Web Rádio Universitária 
UFERSA Pau dos Ferros: juntos ao 
combate do Covid-19” consiste 
numa ferramenta interativa, que 
busca discutir essa temática em 
diversos aspectos e cenários. 
Através do uso de materiais 
audiovisuais como manuais, 
cartilhas, vídeos, músicas, partituras 
e lives a ação proporciona uma 
discussão construtiva sobre o 
assunto. Leia mais...  

 

 

 

 

https://proec.ufersa.edu.br/2020/08/27/departamento-de-engenharias-de-angicos-motiva-estudantes-do-ensino-medio-e-da-ufersa-ofertando-o-produto-historias-de-engenheiros-civis-de-sucesso/
https://proec.ufersa.edu.br/2020/08/28/canal-web-radio-universitaria-ufersa-pau-dos-ferros-propoe-democratizacao-do-conhecimento-para-a-prevencao-combate-e-minimizacao-dos-efeitos-da-covid-19-de-forma-interativa/
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A PROEC vem acompanhando também muitas iniciativas de extensão que 
mesmo remotamente, vêm propondo ações relevantes para a comunidade. 
Conheça algumas ações programadas para esse bimestre e participe!  

 

 

 

 

 

 

Curso de extensão promove 
orientações para 
implantação de 
brinquedotecas 
institucionais nas escolas 
públicas de educação 
infantil 

O curso de extensão sobre 
Brincadeira, Linguagem e 
Imaginação na Infância, inicia no 
próximo dia 08 de setembro de 
2020. É uma ação vinculada ao 
Projeto de Extensão Cultura Lúdica 
na Infância: interações e 
brincadeira. Leia mais... 

 

 

Departamento de 
Engenharias e Tecnologia de 
Pau dos Ferros promoverá 
primeira versão online do 
Encontro de Computação do 
Oeste Potiguar (ECOP) 

O ECOP – Pocket será a primeira 
versão online do Encontro de 
Computação do Oeste Potiguar 
(ECOP), evento realizado na 
UFERSA, Campus Pau dos Ferros, 
com o objetivo de promover o 
desenvolvimento científico-
tecnológico, levando aos 
profissionais e estudantes das 

principais instituições de ensino do 
estado temas atuais voltados à 
tecnologia. Leia mais... 

           

https://proec.ufersa.edu.br/2020/09/01/curso-de-extensao-promove-orientacoes-para-implantacao-de-brinquedotecas-institucionais-nas-escolas-publicas-de-educacao-infantil/
https://proec.ufersa.edu.br/2020/08/26/departamento-de-engenharias-e-tecnologia-de-pau-dos-ferros-promovera-primeira-versao-online-do-encontro-de-computacao-do-oeste-potiguar-ecop/
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Departamento de Ciências 
Animais da UFERSA 
promoverá evento em alusão 
ao Dia do Médico Veterinário 

O “Webinar Medicina Veterinária: da 
UFERSA para o mundo” é um 
evento idealizado em alusão ao dia 
do Médico Veterinário, comemorado 
no dia 9 de setembro. Esse ano o 
curso também faz 25 anos e para 
valorizar esse momento os 
palestrantes serão egressos do 
curso. Leia mais... 

 

 

 

A Pró-Reitoria de Extensão e 
Cultura (PROEC) está sob nova 
gestão desde o dia 01 de setembro 
de 2020. Os professores Paulo 
Gustavo e Anízio Araújo estão 
respectivamente nos cargos de Pró-
Reitor e Pró-Reitor Adjunto. Ambos 
são doutores em administração e 
tem vivencias ligadas a extensão 
universitária. 

 

Os novos Pró-Reitores relatam que 
têm planos de buscar parcerias para 
desenvolver projetos de extensão 
que interajam de maneira mais 
efetiva com a comunidade. O apoio 
para ações de empreendedorismo, 
inovação e sustentabilidade serão 
ações prioritárias na gestão. 

Acompanhe sempre as notícias do 
Portal da PROEC. Cursos e eventos 
de extensão com inscrições abertas 
podem ser acessados por meio do 
SIGAA e Portal PROEC. 

Nossos canais de comunicação são: 
proec@ufersa.edu.br; 
projetos.proec@ufersa.edu.br; e, 
eventos@ufersa.edu.br.  

 

 

https://proec.ufersa.edu.br/2020/08/26/departamento-de-ciencias-animais-da-ufersa-promovera-evento-em-alusao-ao-dia-do-medico-veterinario/
https://sigaa.ufersa.edu.br/sigaa/public/home.jsf
https://proec.ufersa.edu.br/lista-de-cursos-e-eventos-de-extensao-com-periodos-de-inscricao-abertos/
mailto:proec@ufersa.edu.br
mailto:projetos.proec@ufersa.edu.br
mailto:eventos@ufersa.edu.br

