
COMO DIVULGAR A MINHA
AÇÃO DE EXTENSÃO?

O próximo boletim informativo
será lançado no dia 15/10 e todos
interessados  terão um prazo até o
dia 08 do mês de outubro para o
envio de suas respectivas ações. 
 As ações devem ser
encaminhadas através do e-mail
da Assessoria de Extensão do
CCEN, dentro do prazo de
recebimento. 
E-mail :
assextccen.ufpb@gmail.com

FIQUE DE OLHO NA SEGUNDA
EDIÇÃO DO NOSSO BOLETIM!

2° — Boletim Informativo da Extensão
Universitária do CCEN/UFPB

SETEMBRO 2021 | João Pessoa — PB

 

O Bolet im Informativo da  Extensão
Univers i tár ia  do CCEN está  de volta !  Dessa
vez ,  estamos trazendo novas  atual izações  de
ações  que ocorrem ainda no presente  mês de
setembro.  acompanhem as  nossas  ações  e
f iquem por  dentro de todas  a  programações
imperdíveis  que a inda estão por  v i r !   

ASSESSORIA DE EXTENSÃO DO CCEN

FIQUE POR DENTRO DA PARTE
BUROCRÁTICA!!

Fique atento ao envio  mensal  da  sua
frequência!
Com o novo modelo  de envio  da
frequência  dos  a lunos  bols istas ,  o
próximo formulár io  para
preenchimento será  d isponibi l izado
no dia  01/10.  F ique atento a  ca ixa
de entrada do seu e-mai l  para  não
perder  o  prazo.  Lembrando que
todos os  a lunos  bols istas  têm do dia
01/10 até  o  d ia  10/10 para  o  envio
das  respostas  com a  frequência
devidamente ass inada pelo
coordenador .  Caso sur jam dúvidas
no caminho,  entrem em contato
conosco!

SIGA NOSSAS REDES SOCIAIS:
instagram: @extensaoccen_ufpb)

YouTubeAssessoria de Extensão CCEN - UFPB
Facebook: Assessoria de Extensão

mailto:assextccen.ufpb@gmail.com


 

PROGRAMAÇÃO DO MÊS DE
SETEMBRO  — CCEN

Evento da Assessoria de Extensão do CCEN —
PROGRAMAÇÂO:

SETEMBRO 2021 | UFPB

 23/09/2021 UFPB no Combate ao COVID-19:
Saúde Ambiental na Escola — Micheline de
Azevedo Lima e Rafael Souza Vasconcelos;

  30/09/2021    Neurosaúde: Neurociencia e
prevenção de estresse para a comunidade  —  
 Luiz Carlos Serrano lopez  e Gabriela Gomes
Pereira.

 

 

ATIVIDADES DE SETEMBRO ‐ MARES SEM
PLÁSTICO: 

30/09 – Expotec

Pedagogia Urbana.

II WEBINAR IMAGINAÇÕES
GEOGRÁFICAS DE JOÃO PESSOA

Esse ano em função da elaboração do Plano
Diretor serão realizadas 5 (cinco) lives
que têm como proposta discutir áreas da cidade
que serão alvos de intervenções
urbanas importantes, porém conflituosas.

Para acompanhar essas live, acesse o
canal Pedagogia Urbana, no Youtube!
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