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ÁREAS TEMÁTICAS E LINHAS DE EXTENSÃO 

ÁREAS TEMÁTICAS LINHAS DE EXTENSÃO 

Comunicação 

Comunicação, mídia comunitária (interação com 
organizações  da  comunidade  para  produção  e  difusão  de 
boletins, programas de rádio, programas de TV, mídia 
impressa  etc.;  assessoria  para  implementação  de  veículos 
comunitários de comunicação); comunicação escrita e 
eletrônica (ações educativas a distância, de disseminação da 
informação e de pesquisa, utilizando veículos de 
comunicação  escrita  e  eletrônica);  produção  e  difusão  de 
material educativo (produção de livros, cadernos, cartilhas, 
boletins, folders, vídeos, filmes, fitas cassete, CDs, artigos em 
periódicos etc., de apoio às atividades de extensão); 
comunicação social. 

Cultura, Cidadania e Esporte 

Desenvolvimento de cultura; difusão e preservação cultural; 
cultura de paz; cultura e memória social (preservação, 
recuperação  e  difusão  de  patrimônio  artístico,  cultural  e 
histórico; proteção do folclore, do artesanato e das tradições 
culturais nacionais); produção cultural e artística na área de 
artes plásticas e artes gráficas (produção e difusão cultural e 
artística de obras relativas às ciências humanas, às letras e às 
artes  plásticas);  produção  cultural  e  artística  na  área  de 
fotografia,  cinema  e  vídeo  (produção  e  difusão  cultural  e 
artística em fotografia, cinema e vídeo); produção cultural e 
artística  na  área  de  música  e  dança  (produção  e  difusão 
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cultural e artística em música e dança); produção teatral e 
circense (produção e difusão cultural e artística como 
atividade teatral ou circense); cultura e sociedade; esporte, 
lazer e saúde (desenvolvimento de projetos de integração do 
esporte e da atividade física com atenção à saúde; 
treinamento de atletas). 

Direitos Humanos e Justiça 

Direitos humanos  e  justiça;  assistência  jurídica  (assistência 
jurídica  a  pessoas, instituições e  organizações); direitos de 
grupos sociais (questões de gênero, etnia e inclusão social de 
grupos sociais); organizações populares (apoio à formação e 
desenvolvimento de comitês, associações, organizações 
sociais, cooperativas populares e sindicatos, entre outros); 
questões agrárias. 

Educação e Formação Continuada 

Formação  continuada  de  professores  da  rede  pública  de 
ensino; capacitação e qualificação de recursos humanos e de 
gestores públicos; produção e difusão de material educativo; 
educação continuada (processos de qualificação profissional 
— educação continuada/educação permanente — de caráter 
sequencial e planejada a médio e longo prazo, articulada ao 
processo  de  trabalho  do  profissional);  educação  especial 
(desenvolvimento de  metodologias de  atuação individual e 
coletiva e processos de educação a grupos ou pessoas com 
necessidades especiais — deficiência visual, auditiva, física, 
mental, portadores de deficiências múltiplas, portadores de 
condutas típicas, portadores de altas habilidades etc.); 
educação profissional (aprendizagem profissional, 
qualificação profissional, ensino técnico, ensino profissional).   

Meio Ambiente 

Meio ambiente; desenvolvimento urbano (estudos, 
pesquisas, capacitação, treinamento e desenvolvimento de 
processos  e  metodologias,  dentro  de  uma  compreensão 
global do conceito de meio ambiente, visando proporcionar 
soluções  e  o  tratamento  de  problemas  das  comunidades 
urbanas); educação ambiental (turismo ecológico, educação 
ambiental no meio urbano e/ou no meio rural, cidadania e 
meio  ambiente,  redução  da  poluição  do  ar,  águas  e  solo, 
seleção, coleta seletiva e reciclagem de lixo, meio ambiente 
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e qualidade de vida); gestão de recursos naturais 
(desenvolvimento integrado tendo como base práticas 
sustentáveis); sistemas integrados para bacias regionais 
(ações interdisciplinares de intervenção sistematizada e 
regionalizada em bacias regionais). 

Saúde 

Saúde; desenvolvimento de processos assistenciais, 
metodologias de intervenção coletiva e processos de 
educação para a saúde e vigilância epidemiológica e 
ambiental, tendo como alvo pessoas ou grupos de pessoas 
caracterizadas por necessidades especiais ou com fatores de 
risco comum — diabete, hipertensão, deficiência visual, 
deficiência auditiva, disfunção motora, disfunção 
respiratória, entre outras; atenção integral à mulher; 
atenção  integral  à  criança;  atenção  integral  à  saúde  de 
adultos; atenção integral à terceira idade; atenção integral 
ao adolescente e ao desenvolvimento de sistemas de saúde 
(estudos e pesquisas, assessoria, consultoria e 
desenvolvimento de programas e projetos visando à 
implantação  e  à  implementação  de  sistemas  regionais  e 
locais  de  saúde;  desenvolvimento  de  programas  especiais 
para o sistema de saúde); saúde da família; saúde e 
segurança no trabalho (desenvolvimento de processos 
assistenciais, metodologias de intervenção, educação para a 
saúde e vigilância epidemiológica e ambiental, tendo como 
alvo ambientes de trabalho e trabalhadores urbanos e 
rurais). 

Tecnologia e Produção 

Tecnologia; inovação tecnológica (gestão de qualidade, 
administração de projetos tecnológicos, viabilidades técnica, 
financeira e econômica); polos tecnológicos (novos negócios 
de base científica e técnica; incubadora de empresa de base 
tecnológica; desenvolvimento e difusão de tecnologias; 
cooperação universidade/empresa); empreendedorismo 
(empresas juniores.); transferência de tecnologias 
apropriadas;  direitos  de  propriedade  e  patentes;  ciência  e 
tecnologia; difusão e divulgação das ciências. 
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Trabalho 

Trabalho; educação profissional (aprendizagem profissional, 
qualificação profissional, ensino técnico, ensino 
profissional); organizações populares para o trabalho (apoio 
à  formação  de  organizações  populares  para  o  trabalho); 
turismo e oportunidades de trabalho (turismo rural, turismo 
ecológico,  turismo  cultural  e  de  lazer);  reforma  agrária  e 
trabalho rural; trabalho e inclusão social; cooperativas 
populares e questão agrária. 

 


