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PRÓ-REITORIA DE EXTENSÃO 
 

Resultado Final da Candidatura à UFCA Itinerante Global 2022 - Milagres  
 

A Pró-Reitoria de Extensão (PROEX) divulga o resultado final da candidatura à UFCA Itinerante Global 2022  Milagres.  
 

A Universidade Federal do Cariri (UFCA) vai realizar, nos dias 9 e 10 de dezembro de 2022, a terceira edição da UFCA Itinerante 
Global, na cidade de Milagres – localizada a 58 km da cidade de Juazeiro do Norte. Oficinas, palestras, prestação de serviços e iniciativas 
de capacitação podem compor o cronograma de ações desta edição do evento. As ações, os estudantes e os coordenadores proponentes 
dessas ações precisam estar vinculados a uma das Pró-Reitorias da UFCA, no ano de 2022. As atividades foram selecionadas por meio de 
uma comissão de servidores do município supracitado que identificam as demandas de acordo com as propostas. 

 
Ressaltamos que entre os dias 07 a 09 de novembro do ano em curso haverá reunião com cada uma das propostas que foram 

selecionadas e deram seu aceite para alinhamento, orientações e esclarecimento de dúvidas. 
 
 

Título do projeto ou programa 

Novos paradigmas de ciência de dados e computação para software de cadastro, modelagem e previsão de processos estocásticos 

Desenvolvimento profissional de professores de Matemática com Suporte das Tecnologias Digitais 



 

 

Métodos não químicos para o controle de Aedes aegypti 

CODE - Computação e Design 

Programa de Educação Tutorial (PET) Biblioteconomia 

Revista Memória Kariri 

Nordestinados a Ler: Blog Literário 

Sementes do amanhã: promovendo a inclusão e educação ambiental 

Saboaria Medicinal e Sustentável 

Projeto Interprofissional de Atenção Integral às Infecções Sexualmente Transmissíveis 

Projeto Cuidados com a Saúde na Terceira Idade. Atividade 

Programa Enactus UFCA 

Programa Caririense de Atenção à Saúde da Mulher ProCASM 

PhyPlant 

Observando o céu do Cariri: divulgação científica através da astronomia 

Núcleo em Gestão de Pessoas (NUGEP) 

Núcleo de Apoio Contábil e Fiscal 

Laboratório Vivo de Agricultura Urbana (LVAUP) – um novo desafio para o NUPEH/CCAB/UFCA. 

Laboratório Interdisciplinar de Estudos em Gestão Social – LIEGS. 

Famílias Fortes: Fortalecendo famílias através do acompanhamento psicossocial 

Empresa Júnior Práxis Pública 

Desenvolvimento de unidades demonstrativas de culturas de interesse econômico em três comunidades rurais no Crato- CE 

Depois dos Créditos 

Coleta Seletiva Cidadã 

Juazeiro do Norte CE, 29 de setembro de 2022. 
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