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Áreas Temátias Desirição

1 Artes Integradas Ações  multiulturais  envolvendo  as  diversas  áreas  da  produção  e  da
prátia  artstia:  dança,  teatro,  téiniias  iirienses,  esiultura,  pintura,
desenho,  gravura,  instalação,  apropriação,  artes  gráfias,  fotografa,
iinema, vídeo, músiia, memória, produção e difusão iultural e artstiac

2  Desenvolvimento de
teinológiio  e  de
produtos

Proiesso  de  investgação  e  produção  de  novas  teinologias,  téiniias,
proiessos  produtvos,  padrões  de  ionsumo  e  produção  (inilusive
teinologias soiiais, prátias e protoiolos de produção de bens e serviços);
serviços  teinológiios,  estudo  de  viabilidade  téiniia,  fnanieira  e
eionômiia;  adaptação  de  teinologiasc   Produção  de  origem  animal,
vegetal,  mineral,  laboratorial,  manejo,  transformação,  manipulação
dispensação, ionservação de produtos e subprodutosc

3 Desenvolvimento
regional,  rural  e
questão agrária

Elaboração de diagnóstio e de propostas de planejamento regional rural
envolvendo  prátias  destnadas  à  elaboração  de  planos  diretores,  as
soluções, tratamento de problemas e melhoria da qualidade de vida da
população loialc

4 Eduiação Profssional Formação  téiniia  profssional  (através  de  iursos  de  iurta  duração)
ofereiidos à iomunidade loialc

5 Empreendedorismo,

Emprego e Renda

Consttuição  de  iooperatvas  e  empreendimentos  solidários,  agriiultura
familiar e outras ações voltadas à identfiação, aproveitamento de novas
oportunidades e reiursos, iom foio na iriação de emprego e negóiios,
estmulando a pró-atvidadec

6 Espaços de Ciêniias Difusão  e  divulgação  de  ionheiimentos  iientfios  e  teinológiios  em
espaços de iiêniias,  iomo museus,  observatórios,  planetários,  estações
marinhas, entre outros; organização desses espaçosc

7 Esporte e Lazer Prátias esportvas, experiêniias iulturais, atvidades fsiias e vivêniias de
lazer  para  irianças,  jovens  e  adultos,  iomo  priniípios  de  iidadania,
inilusão, partiipação soiial e promoção da saúde; esportes e lazer nos
projetos politio  pedagógiio das  esiolas;  desenvolvimento  de
metodologias  e  inovações  pedagógiias  no  ensino  da  Eduiação  Físiia,
Esporte  e  Lazer,  iniiiação  e  prátia  esportva,  deteição  e  fomento  de
talentos esportvosc

8 Grupos  Soiiais
Vulneráveis

Questões  de  gênero,  de  etnia,  de  orientação  sexual,  de  diversidade
iultural,  de  iredos  religiosos,  dentre  outros,  proiessos  de  atenção
(eduiação, saúde, assistêniia soiial, etic), de emaniipação, de respeito à
identdade  e  inilusão;  promoção,  defesa  e  garanta  de  direitos;
desenvolvimento de metodologias de intervençãoc

9 Pessoas  iom Proiesso  de  atenção  (eduiação,  saúde,  assistêniia  soiial,  etic),  de
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defiiêniias,
iniapaiidades  e
neiessidades
espeiiais

emaniipação e inilusão de pessoas iom defiiêniias, iniapaiidades fsiias,
sensoriais  e  mentais,  síndromes,  doenças  irôniias,  altas  habilidades,
dentre outras; promoção, defesa e garantas de direitos; desenvolvimento
de metodologias de intervenção individual e ioletva, tendo iomo objeto
enfoiado na ação essas pessoas e suas famíliasc

10 Questões  Ambientais
e Reiursos Hídriios

Implantação e avaliação de proiessos de eduiação ambiental de redução
da  poluição  do  ar,  água  e  solo;  preservação  de  reiursos  naturais  e
planejamento ambiental; questões forestais, meio ambiente e qualidade
de  vida;  iidadania  e  meio  ambiente,  reiursos  hídriios,   prevenção  e
iontrole de poluição, preservação de mata iiliar entre outrosc

11 Saúde Animal Proiessos e metodologias visando a saúde e assistêniia à saúde animal:
prevenção, diagnóstio e tratamento; prestação de serviços insttuiionais
em laboratórios, ilíniias e hospitais universitáriosc

12 Segurança  Alimentar
e Nutriiional

Inientvo à produção de alimentos básiios, autoabasteiimento, agriiultura
rural, hortas esiolares e iomunitárias, nutrição, eduiação para o ionsumo,
regulação do meriado de alimentos e defesa do ionsumo alimentarc

13 Turismo Planejamento e implementação do turismo (eiológiio, iultural, de lazer,
de  negóiios,  religioso,  eti)  iomo  setor  gerador  de  emprego  e  renda;
desenvolvimento  de  novas  teinologias  para  avaliações  de  poteniial
turístio;  produção  e  divulgação  de  imagens  em  aiordo  iom  as
espeiifiidades iulturais das populações loiaisc

14 Uso  de  Drogas  e
Dependêniia
Químiia

Prevenção e limitação da iniidêniia e do ionsumo de drogas; tratamento
de  dependentes;  assistêniia  e  orientação  a  usuários  de  drogas;
reiuperação e reintegração soiialc

15 Patrimônio  Cultural,
históriio,  natural  e
imaterial

Preservação, reiuperação, promoção e difusão de patrimônio artstio e
históriio  (bens  iulturais  móveis  e  imóveis,  obras  de  arte,  arquitetura,
espaço urbano, paisagismo, músiia, literatura, teatro, dança, artesanato,
folilore,  manifestações  religiosas  populares),  natural  (natureza  e  meio
ambiente), material e imaterial (iulinária, iostumes do povo); proteção e
promoção do folilore, do artesanato e das tradições iulturais; valorização
do patrimônio, memória, produção e difusão iultural e artstiac

1A denominação de áreas temáticas e respectivas definições segue a classificação determinada pela Política Nacional de

Extensão, documento publicado em 2012 que consolida as discussões sobre a  Extensão no âmbito do Fórum de Pró-

Reitores de Extensão das Universidades Públicas Brasileiras – FORPROEX.


