
COMO DIVULGAR A MINHA
AÇÃO DE EXTENSÃO?

O boletim informativo será
lançado todo dia 01 de cada mês,
assim sendo, todos os interessados  
terão um prazo do dia 25 para
entrar em contato com a nossa
equipe, através do nosso e-mail,
para o envio dos registros de suas
ações de extensão realizadas no
CCEN. Deste modo, a divulgação
será publicada, disseminando o
conhecimento acerca do assunto
referido.

O QUE É O BOLETIM
INFORMATIVO DA EXTENSÃO
UNIVERSITÁRIA DO CCEN?

1° — Boletim Informativo da Extensão
Universitária do CCEN/UFPB
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O bolet im informativo da  Extensão
Univers i tár ia  do CCEN é uma ação
proposta  e laborada pela  assessor ia
de extensão que surge com o
intuito  de promover  a  interação
entre  os  extensionistas ,  d ivulgar
ações  e  informar  a  sobre  todas  as
novidades  que estão por  v i r !
Pensando no atual  d istanciamento
socia l  f rente  a  pandemia  em
virtude da  COVID-19,  a  Assessor ia
de Extensão do CCEN vem
buscando meios  para  dar
cont inuidade as  suas  ações ,
conectando-se  ao públ ico  o
máximo poss ível ,  v isando a
construção do saber ,  mesmo que à
distancia .  

ASSESSORIA DE EXTENSÃO DO CCEN

TEM CURIOSIDADE SOBRE OS PROJETOS
DO CCEN? AQUI VÃOS ALGUMAS
INFORMAÇÕES PARA VOCÊ:

Foram muitos os projetos aprovados pelos editais
em 2021, cada um com a sua área temática
específica e, melhor que isso: cada um com a sua
diversidade e modo de edificar o saber, conectando
pessoas através do conhecimento!



 

Você já conhece o novo modelos de envio da
frequência dos alunos bolsistas? Quer saber
como funciona? Nós contamos para você!
A frequência mensal dos discentes bolsistas
ocorre através da resposta que um questionário
que é disponibilizado via e-mail para cada
integrante, com o prazo de resposta do dia 01
até o dia 10 de cada mês. Esse novo modelo nos
permite levantar dados, anexar a frequência e
controlar melhor o repasse de informações ao
setor responsável. Restou alguma dúvida? Entra
em contato com a gente! 
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O edital PROBEX 2021, por exemplo, conta
com 32 projetos aprovados, distribuídos por
diversos campos do conhecimento e dentre
eles, algumas áreas são predominantes, como
o meio-ambiente e a educação, mas não para
por aí... Ficou curioso? então continue nos
acompanhando!
No edital UFPB no Seu município, conta com 8
projetos aprovados, todos com ações
abrangentes e de forte impacto social. Quer
saber mais sobre isso? Siga nossas redes
sociais e acompanhem o nosso Boletim!

FIQUE POR DENTRO DA PARTE
BUROCRÁTICA!!

PROGRAMAÇÃO DO MÊS DE
SETEMBRO  — CCEN

Evento da Assessoria de Extensão do CCEN —
PROGRAMAÇÂO:

10/09/2021 — Ações individuais de gestão de
resíduos líquidos que melhoram a qualidade
de vida e ambiental, Profa, Dra. Maria Cristina
Crispim;
17/09/2021 — Educação para redução de
riscos de desastres (ERRD) na Paraíba,
Marcelo de Oliveira Moura;
 18 /09/2021  — Teatro de bonecos e
educação ambiental: diálogos pedagógicos em
contexto pandêmico   
20/09/2021 — O conhecimento tradicional e o
seu papel no estudo e a conservação da
biodiversidade, Washington Luiz da Silva
Vieira;
23/09/2021 — UFPB no Combate ao COVID-
19: Saúde ambiental na escola, Micheline de
Azevedo Lima;
27/09/2021 — Popularização da ciência em
comunidades tradicionais, Fernando Ferreira
de Moura;
30/09/2021 — Neurosaúde: Neurociência e
prevenção de estresse para a comunidade,
Luiz Carlos Serrano Lopez02/10/2021 

 



ATIVIDADES DE SETEMBRO ‐ MARES SEM PLÁSTICO: 

18/09 – Dia Mundial da Limpeza (18/09) 

30/09 – Expotec

AÇÕES DE FLUXO CONTÍNUO: 
‐ Visitação de coleção de lixo marinho 
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLScAWmKQQyCE_rXITwU6DKvCput
fpnq1x
PGDYZgYS0Oi9bn3hg/viewform

‐ Exposição no Aquário Paraíba 
https://www.instagram.com/p/CREhBeuNSVm/?utm_source=ig_web_copy_link

‐ Exposição fotográfica A(mar) 
https://www.instagram.com/amar.expo/

 LABOAA: 

YouTube - LABOAA UFPB
Instagram - @laboaa_ufpb

Redes sociais:

Vídeos:
O que é Agroecologia? - https://youtu.be/yA_OS_tYuo4
Importância da água na produção de pescado -

 PROBEX 2021 -
https://youtu.be/kAY-2yJZqLc

https://www.instagram.com/tv/CQKNd2eHWRY/?utm_medium=copy_link

 Equipe LABOAA - https://www.instagram.com/p/CQgPYYLHdbY/
 Educação Popular - https://www.instagram.com/p/CQriGcppdkg/
 Colaboradores LABOAA - https://www.instagram.com/p/CRPfu5rtVeC/
 Conceito e importância da diversidade genética vegetal -

A importância da diversidade genética -

Posts:

https://www.instagram.com/p/CStyIn3rCRY/

https://www.instagram.com/p/CStynfCLK
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SIGA NOSSAS REDES SOCIAIS:

instagram: @extensaoccen_ufpb)

YouTubeAssessoria de Extensão CCEN - UFPB

Facebook: Assessoria de Extensão

PROGRAMAÇÃO DO MÊS DE
SETEMBRO  — CCEN

Atividades do Projeto de Extensão “Coleção de
invertebrados Paulo Young como
ferramenta na educação ambiental e divulgação
científica”

Reuniões dia 03/09 e 17/09 com alunos da Escola
Estadual de Ensino Médio Cônego Luiz Gonzaga de
Oliveira,

Ações apresentando a biodiversidade local e de
divulgação da coleção científica de Invertebrados
Paulo Young são realizadas semanalmente por meio
do Instagran @cipyproex.

Plano de Atividade: “Educação ambiental como
atividade de cooperação ao processo de mitigação dos
impactos antrópicos causados nos recifes de corais”.

Realização de intervenções em colaboração com o barco
(catamarã) de passeio Cibelly, rumo às Piscinas Naturais do
Seixas.

AGRADECIMENTOS

A equipe da Assessoria de Extensão do CCEN deixa
aqui os seus agradecimentos a todos que colaboraram
com o envio de suas ações e tornaram possível a
disseminação do saber nessa primeira edição do nosso
boletim. , bem como a Pró-reitoria de Extensão
Universitária e ao CCEN como um todo.
Contamos sempre com a sua participação para
entregar o melhor resultado possível! Aos
componentes extensionistas, o nosso muito obrigado! 


