
     
EDITAL Nº 01/2007  PROEX  

CHAMADA DO PROGRAMA DE APOIO A EXTENSÃO DA UDESC.  

O Reitor da Universidade do Estado de Santa Catarina 

 

UDESC, com base nas 
Resoluções nº 023/93 e 196/2006 CONSUNI, com vistas à chamada do Programa 
de Apoio à Extensão, sob a coordenação da Pró-Reitoria de Extensão, Cultura e 
Comunidade  PROEX, resolve baixar o presente Edital:  

1 - Da inscrição e da tramitação

  

1.1- Os interessados que pretendem candidatar-se ao financiamento do Programa 
de Apoio à Extensão/PAEx deverão se inscrever nas Direções de Extensão dos 
Centros, em formulários próprios (atualizados), disponíveis na página da UDESC 

 

Pró-Reitoria de Extensão, Cultura e Comunidade.   

1.2- Poderão participar da chamada, as Ações de Extensão, desde que estejam 
dentro da Política Extensionista desta Universidade e vinculadas às Áreas 
Temáticas. 

a) Ações de extensão com solicitação de prorrogação (preenchidas em 
formulário específico). 

b) Ações de extensão novas (preenchidas em formulário específico).  

1.3- Os Diretores de Extensão, em seus respectivos Centros, prestarão 
informações pormenorizadas aos interessados, bem como o Coordenador de 
Extensão da Pró-Reitoria de Extensão, Cultura e Comunidade.  

1.4- Os Diretores de Extensão deverão encaminhar a PROEX as Ações de 
Extensão aprovadas, priorizadas (ranqueadas), recomendadas pela Comissão de 
Extensão e homologadas pelo Conselho de Centro.  

1.5- O Plano de trabalho do Bolsista deverá ser encaminhado a DAPE, quando 
houver solicitação de Bolsa, juntamente com o formulário da Ação de Extensão 
correspondente.  

2- Da carga horária e vigência das Ações

  

2.1- As Ações de Extensão deverão ter vigência de até 5 (cinco) meses, e deverão 
ser realizadas entre os meses de agosto de 2007 até o final da vigência do ano 
fiscal do Governo do Estado deste mesmo ano.      



   
2.2 Os professores em efetivo exercício na UDESC poderão alocar carga horária 
em Ações de Extensão, conforme a resolução de ocupação docente em vigor e 
Política de Extensão.  

 

2.3 

 

Os Técnicos de Desenvolvimento que coordenam ou participam de ações de 
extensão poderão alocar no máximo 4 horas semanais de acordo com a resolução 
145/2006 CONSUNI, artigo 31.    

3- Dos recursos e financiamentos

  

3.1- Serão destinados à chamada R$ 250.000,00 (duzentos e cinqüenta mil reais), 
relativo ao Programa de Apoio a Extensão os quais serão canalizados às Ações 
de Extensão selecionadas segundo a prioridade de cada Centro.  

3.2- As Ações de Extensão terão teto de financiamento para: 
- Programas - até R$ 5.000,00 (cinco mil reais), sendo que cada 

coordenador poderá ter apenas um programa. Fica vedada ao 
coordenador de programa de extensão a coordenação de outras ações de 
extensão isoladas. 

- Projetos isolados até R$ 1.500,00 (hum mil e quinhentos reais), sendo que 
cada professor poderá coordenar até 3 projetos.   

3.3.- No caso de Cursos e Eventos, o teto será de até R$ 2.000,00 (dois mil reais), 
sendo que cada Professor poderá coordenar 1 evento e/ou 1 curso.   

3.4 O valor dos recursos será distribuído aos Centros de acordo com a tabela a 
seguir, correspondente a 50% do valor recebido no edital anterior (01/2006):         

CENTRO Saldo a ser utilizado no edital 2006  50% do valor para cada 
Centro, relativo a 2006 

CAV 56.560,19 28.280,00 
CEART 79.979,05 39.989,52 
CEFID 66.038,59 33.019,29 
CCT 104.044,52 52.022,26 

ESAG 56.108,04 28.054,02 
FAED 60.981,94 30.490,97 
CEAD 28.000,00 14.000,00 
CEO 48.287,66 24.143,83 

TOTAL 500.000,00 250.000,00 



  
3.5- Caso o Centro não faça uso da totalidade de suas verbas, este saldo será 
transferido para a PROEX e em hipótese alguma os recursos deste edital serão 
transferidos para o próximo exercício fiscal (2008).  

3.6 - Os coordenadores de ação de extensão que tiverem pendências referentes a 
relatórios de ações de extensão de editais anteriores não terão direito à utilização 
de recursos deste edital.  

3.7 - Os coordenadores de Ações de Extensão que recebem recursos externos 
devem mencionar a procedência dos recursos e o valor da contrapartida da 
UDESC.  

3.8 - Não é permitido a cobrança de taxas, inscrições ou similares em ações de 
extensão contempladas por este edital.    

4- Dos itens financiáveis

  

4.1- Serão financiáveis os elementos de despesas comprovadamente vinculados à 
ação desenvolvida:  

a)Material de Consumo; 
b)Outros Serviços de Terceiros/Pessoa Jurídica; 
c)Outros Serviços de Terceiros/Pessoa Física; 
d)Passagens e Deslocamento; 
e)Diárias;  

4.1.1- O pagamento de diárias será exclusivamente para servidores da UDESC 
em efetivo exercício, devidamente nomeados na ação de extensão proposta.   

4.1.2 - Não serão financiados materiais de consumo referentes a combustíveis e 
similares usados em veículos particulares.  

4.1.3 - Os Bolsistas de Extensão, devidamente nomeados na Ação de extensão, 
poderão receber passagens terrestres nacionais e passes escolares municipais.  

4.1.4 - Os bolsistas de extensão devidamente nomeados na Ação de Extensão, 
também poderão receber passagens aéreas nacionais, despesas de hospedagem 
e alimentação, quando estiverem representando a UDESC.  

4.1.5 - Será permitida a locação de ônibus ou van ou similar, para transportar a 
comunidade envolvida na Ação de Extensão, dentro do Estado de Santa Catarina, 
desde que prevista no formulário da Ação de Extensão.      



   
5- Do acompanhamento e avaliação das ações

  
5.1. Cada Ação terá seu desenvolvimento centrado no cumprimento das metas 
estabelecidas e acompanhado pelo órgão de lotação do seu Coordenador e pelas 
Direções de Extensão, através de um relatório final.  

5.2- Os Coordenadores das Ações deverão apresentar o Relatório Final aprovado 
pelo Departamento, até o dia 28 de fevereiro de 2008. A Comissão de Extensão 
do Centro deverá analisar os relatórios encaminhados para posterior homologação 
pelo Conselho de Centro. 
           
6- Dos critérios de seleção 

  

6.1- A seleção no Centro será procedida pela Comissão de Extensão e 
homologada pelo Conselho de Centro, através da seguinte priorização:  

§ 1º - Os Centros poderão indicar área temática prioritária e/ou locais para 
desenvolvimento de programas interdisciplinares.  

§ 2º - A análise das propostas apresentadas levará em conta a clareza e 
coerência da Ação, quanto aos aspectos relacionados a seguir, a serem 
especificados e detalhados pela Comissão de Extensão dos Centros:  

I - Atuação transformadora e de impacto sobre questões regionais prioritárias; 
II - Interação concreta com a comunidade e seus segmentos; 
III- Relevância social, ambiental, artístico, cultural, científica e/ou 

econômica;    
IV - Atendimento as áreas temáticas: comunicação, cultura, direitos 

humanos/justiça, educação, meio ambiente, saúde, tecnologia/produção e 
trabalho; (Anexo a este Edital) 

V - Caráter interdisciplinar, interdepartamental, intercentros, interinstitucional; 
VI - Pertinência técnica e metodológica da ação; 
VII - Articulação entre ensino, pesquisa e produção artístico-cultural; 
VIII - Divulgação do Curso, Centro e Instituição; 
IX - Compatibilidade entre os recursos solicitados e as exigências da ação; 
X - Possibilidade de impactos das ações do projeto, no processo de 

qualificação social dos estudantes e dos cursos envolvidos na execução.  

          Cada item receberá pontuação até 1(hum).      

6.2 - Os formulários deverão estar correta completa e corretamente preenchidos 
sob responsabilidade do Coordenador, em caso de irregularidade a ação de 
extensão será automaticamente desclassificada pela Comissão de Extensão do 
Centro.   



    
7- Do Cronograma

  
7.1- A data para a seleção e aprovação das Ações de Extensão pela Comissão de 
Extensão e homologação pelo Conselho de Centro será definida pelos Centros.  

7.2- As ações deverão ser encaminhadas a Pró-Reitoria de Extensão, Cultura e 
Comunidade / PROEX, impreterivelmente até o dia 02/05/07.    

8- Disposições Finais

  

   
8.1 - Os casos omissos no presente edital serão apreciados pelo CONSEPE.  

                   
Florianópolis, 18 dezembro de 2006.       

ANSELMO FÁBIO DE MORAES 
Reitor                      



   
Anexo  

ÁREA 
TEMÁTICA 

LINHA DE EXTENSÃO DESCRIÇÃO 

 

Comunicação estratégica 
Desenvolvimento de programas e projetos, 
assessoria, consultoria, realização de eventos e 
outras ações visando a elaboração, 
implementação e avaliação de planos 
estratégicos de comunicação; realização de 
assessorias e consultorias para organizações de 
natureza diversa em ações de publicidade, 
propaganda e de relações públicas; suporte de 
comunicação a programas e projetos de 
mobilização social, a organizações 
governamentais e da sociedade civil; formação, 
capacitação e qualificação de pessoas que 
atuam na área; produção e divulgação de 
informações, conhecimentos e ma-                             
terial didático na área.   

 

Gestão pública 
Desenvolvimento de programas e projetos, 
assessoria, consultoria, realização de eventos e 
outras ações visando ao planejamento, 
implantação, implementação, acompanhamento 
e avaliação de sistemas regionais e locais de 
políticas públicas; análise do impacto dos fatores 
sociais, econômicos e demográficos nas 
políticas públicas (movimentos populacionais, 
geográficos e econômicos, setores produtivos); 
formação, capacitação e qualificação de pessoas 
que atuam nos sistemas públicos (atuais ou 
potenciais); produção e divulgação de 
informações, conhecimentos e material didático 
na área. 

 

Jornalismo 
Desenvolvimento de programas e projetos, assessoria, 
consultoria, realização de eventos e outras ações 
voltados à processos de produção e edição de notícias 
para mídias impressas e eletrônicas; assessorias e 
consultorias para órgãos de imprensa em geral; crítica 
de mídia; treinamento e qualificação de profissional 
para a imprensa; capacitação e qualificação de pessoas 
que atuam na área; produção de material didático e 
divulgação de informações, conhecimentos e material 
didático relacionados ao tema. 

 

Comunicação 

 

Mídia artes (mídias contemporâneas, 
multimídia, web-arte, arte digital) 

Desenvolvimento de programas e projetos, 
assessoria, consultoria, realização de eventos e 
outras ações em torno das mídias artes (mídias 
contemporâneas, multimídia, web-arte, arte 
digital); formação, capacitação e qualificação de 
pessoas que atuam nessas áreas; produção e 
divulgação de informações, conhecimentos e 
material didático na área; memória, produção e 
difusão cultural e artística. 



  
Mídias 

Desenvolvimento de programas e projetos, 
assessoria, consultoria, realização de eventos e 
outras ações visando a produção e difusão de 
informações e conhecimentos através de 
veículos comunitários e universitários, impressos 
e eletrônicos (boletins, rádio, televisão, jornal, 
revistas, internet, etc); promoção do uso didático 
dos meios de comunicação e de ações 
educativas sobre as mídias; formação, 
capacitação e qualificação de pessoas que 
atuam na área para o trato com a mídia em 
geral; produção e divulgação de informações, 
conhecimentos e material didático na área.  

  

Alfabetização, leitura e escrita 
Desenvolvimento de programas e projetos, assessoria, 
consultoria, realização de eventos e outras ações 
voltadas para a discussão, planejamento, 
implementação e avaliação de processos de 
alfabetização e letramento de crianças, jovens e 
adultos, visando sua inserção social e construção da 
cidadania; formação do leitor e do produtor de textos; 
incentivo à leitura; literatura; desenvolvimento de 
metodologias de ensino da leitura e da escrita e sua 
inclusão nos projetos político-pedagógicos das 
escolas; formação, capacitação e qualificação de 
pessoas que atuam na área; produção e divulgação de 
informações, conhecimentos e de material didático na 
área;  memória, produção e difusão cultural e artística.

  

Produção Teatral e Circense 
Desenvolvimento de programas e projetos, assessoria, 
consultoria, realização de eventos e outras ações em 
torno das Artes Cênicas (dança, teatro, técnicas 
circenses, performance); formação, capacitação e 
qualificação de pessoas que atuam na área; produção e 
divulgação de informações, conhecimentos e material 
didático na área; memória, produção e difusão cultural 
e artística. 

 

Artes integradas  
Desenvolvimento de programas e projetos, assessoria, 
consultoria, realização de eventos e outras ações 
multi-culturais, envolvendo as diversas áreas da 
produção e da prática artística em um único programa 
integrado; formação, capacitação e qualificação de 
pessoas que atuam na área; produção e divulgação de 
informações e conhecimentos na área; produção de 
material didático; memória, produção e difusão 
cultural e artística. 

 

Artes plásticas (escultura, pintura, 
desenho, gravura, instalação, 
apropriação) 

Desenvolvimento de programas e projetos, assessoria, 
consultoria, realização de eventos e outras ações em 
torno das artes plásticas (escultura, pintura, desenho, 
gravura instalação,  apropriação); formação, 
capacitação e qualificação de pessoas que atuam 
nessas áreas; produção e divulgação de informações, 
conhecimentos e material didático na área; memória, 
produção e difusão cultural e artística. 

 

Cultura  

Artes visuais (gráficas, fotografia, 
cinema, vídeo) 

Desenvolvimento de programas e projetos, assessoria, 
consultoria, realização de eventos e outras ações em 
torno das artes visuais (gráficas, fotografia, cinema, 
vídeo); formação, capacitação e qualificação de 
pessoas que atuam nessas áreas; produção e 
divulgação de informações, conhecimentos e material 
didático na área; memória, produção e difusão cultural 
e artística. 



 
Estilismo 

Desenvolvimento de programas e projetos, 
assessoria, consultoria, realização de eventos e 
outras ações em torno do estilismo; formação, 
capacitação e qualificação de pessoas que 
atuam na área; produção e divulgação de 
informações, conhecimentos e de material 
didático; memória, produção e difusão cultural e 
artística. 

 

Gestão pública 
Desenvolvimento de programas e projetos, 
assessoria, consultoria, realização de eventos e 
outras ações visando ao planejamento, 
implantação, implementação, acompanhamento 
e avaliação de sistemas regionais e locais de 
políticas públicas; análise do impacto dos fatores 
sociais, econômicos e demográficos nas políticas 
públicas (movimentos populacionais, geográficos 
e econômicos, setores produtivos); formação, 
capacitação e qualificação de pessoas que 
atuam nos sistemas públicos (atuais ou 
potenciais); produção e divulgação de 
informações, conhecimentos e material didático 
na área. 

 

Música   
Desenvolvimento de programas e projetos, 
assessoria, consultoria, realização de eventos e 
outras ações em torno da música (apreciação, 
criação e performance); formação, capacitação e 
qualificação de pessoas que atuam na área; 
produção e divulgação de informações, 
conhecimentos e material didático na área;  
memória, produção e difusão cultural e artística. 

  

Patrimônio cultural, histórico, 
natural e imaterial  

Desenvolvimento de programas e projetos, 
assessoria, consultoria, realização de eventos e 
outras ações visando a preservação, 
recuperação, promoção e difusão de patrimônio 
artístico, cultural e histórico (bens culturais 
móveis e imóveis, obras de arte, arquitetura, 
espaço urbano, paisagismo, música, literatura, 
teatro, dança, artesanato, folclore, manifestações 
religiosas populares), natural (natureza, meio 
ambiente) e imaterial (culinária, costumes do 
povo), mediante formação, organização, 
manutenção, ampliação e equipamento de 
museus, bibliotecas, centros culturais, arquivos e 
outras organizações culturais, coleções e 
acervos; restauração de bens móveis e imóveis 
de reconhecido valor cultural; proteção e 
promoção do folclore, do artesanato, das 
tradições culturais e dos movimentos religiosos 
populares; valorização do patrimônio; formação, 
capacitação e qualificação de pessoas que 
atuam na área; produção e divulgação de 
informações, conhecimentos e material didático 
na área.  

 



 
Direitos individuais e coletivos 

Desenvolvimento de programas e projetos, 
assessoria, consultoria, realização de eventos e 
outras ações voltadas para o apoio a 
organizações e ações de memória social, defesa, 
proteção e promoção de direitos humanos; 
direito agrário e fundiário; assistência jurídica e 
judiciária individual e coletiva, à instituições e 
organizações; bioética médica e jurídica; ações 
educativas e preventivas para garantia de 
direitos humanos; produção e divulgação de 
informações, conhecimentos e material didático 
na área; formação, capacitação e qualificação de 
pessoas que atuam na área. 

 

Gestão pública 
Desenvolvimento de programas e projetos, 
assessoria, consultoria, realização de eventos e 
outras ações visando ao planejamento, 
implantação, implementação, acompanhamento 
e avaliação de sistemas regionais e locais de 
políticas públicas; análise do impacto dos fatores 
sociais, econômicos e demográficos nas políticas 
públicas (movimentos populacionais, geográficos 
e econômicos, setores produtivos); formação, 
capacitação e qualificação de pessoas que 
atuam nos sistemas públicos (atuais ou 
potenciais); produção e divulgação de 
informações, conhecimentos e material didático 
na área. 

 

Grupos sociais vulneráveis 
Desenvolvimento de programas e projetos, 
assessoria, consultoria, realização de eventos e 
outras ações voltadas para o planejamento, 
implementação e avaliação de processos de 
atenção (educação, saúde, assistência social, 
etc), de emancipação, de respeito à identidade e 
inclusão desses grupos; promoção, defesa e 
garantia de direitos; desenvolvimento de 
metodologias de intervenção, tendo como objeto 
questões de gênero, de etnia, de orientação 
sexual, de diversidade cultural, de credos 
religiosos, dentre outros; formação, capacitação 
e qualificação de pessoas que atuam com esses 
segmentos; produção e divulgação de 
informações, conhecimentos e material didático 
na área. 

 
Direitos Humanos 
e Justiça  

Organizações da sociedade civil e 
movimentos sociais e populares 

Desenvolvimento de programas e projetos, 
assessoria, consultoria, realização de eventos e 
outras ações voltadas para o apoio à formação, 
organização e desenvolvimento de comitês, 
comissões, fóruns, associações, ONGs, OSCIPs, 
redes, cooperativas populares, sindicatos, dentre 
outros; produção e divulgação de informações, 
conhecimentos e material didático relacionados 
ao tema; formação, capacitação e qualificação 
de pessoas que atuam na área. 

 



 
Formação Docente  

Desenvolvimento de programas e projetos, assessoria, 
consultoria, realização de eventos e outras ações 
voltados à processos de formação docente, 
envolvendo a discussão de fundamentos e estratégias 
para a organização do trabalho pedagógico, tendo em 
vista o aprimoramento profissional, a valorização, a 
garantia de direitos trabalhistas e a inclusão no 
mercado de trabalho formal;   capacitação e 
qualificação de pessoas que atuam na área; produção e 
divulgação de informações, conhecimentos e de 
material didático relacionados ao tema. 

 

Gestão pública 
Desenvolvimento de programas e projetos, 
assessoria, consultoria, realização de eventos e 
outras ações visando ao planejamento, 
implantação, implementação, acompanhamento 
e avaliação de sistemas regionais e locais de 
políticas públicas; análise do impacto dos fatores 
sociais, econômicos e demográficos nas políticas 
públicas (movimentos populacionais, geográficos 
e econômicos, setores produtivos); formação, 
capacitação e qualificação de pessoas que 
atuam nos sistemas públicos (atuais ou 
potenciais); produção e divulgação de 
informações, conhecimentos e material didático 
na área. 

 

Línguas Estrangeiras 
Desenvolvimento de programas e projetos, assessoria, 
consultoria, realização de eventos e outras ações 
voltadas para a discussão, planejamento, 
implementação e avaliação de processos de 
ensino/aprendizagem de línguas estrangeiras e sua 
inclusão nos projetos político-pedagógicos das 
escolas; desenvolvimento de processos de formação 
em línguas estrangeiras; literatura; tradução; 
formação, capacitação e qualificação de pessoas que 
atuam na área; produção e divulgação de informações, 
conhecimentos e material didático na área;  memória, 
produção e difusão cultural e artística. 

 

Metodologias e estratégias de 
ensino/aprendizagem 

Desenvolvimento de programas e projetos, 
assessoria, consultorias, realização de eventos e 
outras ações visando a discussão de 
metodologias e estratégias específicas de 
ensino/aprendizagem, como a educação à 
distância e o ensino presencial e de processos 
de formação inicial, educação continuada e 
formação profissional; formação, capacitação e 
qualificação de pessoas que atuam na área; 
produção e divulgação de informações, 
conhecimentos e de material didático na área. 

 
Educação  

Temas específicos 
Realização de eventos, processos de formação e 
capacitação relativos a temas das diversas áreas do 
conhecimento (ciências humanas, biológicas, sociais 
aplicadas, exatas e da terra, da saúde, ciências 
agrárias, engenharias, lingüística, letras e artes), 
visando a reflexão discussão, atualização e 
aperfeiçoamento nessas áreas; produção e divulgação 
de informações, conhecimentos e material didático 
relacionados ao tema. 

 



 
Desenvolvimento de produtos 

Desenvolvimento de programas e projetos, assessoria, 
consultoria, realização de eventos e outras ações 
voltadas à produção de origem animal, vegetal, 
mineral e laboratorial; manejo, transformação, 
manipulação, dispensação, conservação e 
comercialização de produtos e subprodutos; produção 
e divulgação de informações, conhecimentos e 
materiais didáticos relacionados ao tema; formação, 
capacitação e qualificação de pessoas que atuam na 
área. 

 

Desenvolvimento Regional 
Desenvolvimento de programas e projetos, 
assessoria, consultoria, realização de eventos e 
outras ações voltadas para a elaboração de 
diagnóstico e de propostas de planejamento 
regional (urbano e rural) envolvendo práticas 
destinadas a elaboração de planos diretores, à 
soluções, tratamento de problemas e melhoria 
da qualidade de vida da população local, tendo 
em vista sua capacidade produtiva e potencial de 
incorporação na implementação das ações; 
participação em fóruns Desenvolvimento Local 
Integrado e Sustentável - DLIS; participação e 
assessoria a conselhos regionais, estaduais e 
locais de desenvolvimento e a fóruns de 
municípios e associações afins; elaboração de 
matrizes e estudos sobre desenvolvimento 
regional integrado, tendo como base recursos 
locais renováveis e práticas sustentáveis; 
discussão sobre permacultura; definição de 
indicadores e métodos de avaliação de 
desenvolvimento, crescimento e 
sustentabilidade; formação, capacitação e 
qualificação de pessoas envolvidas na temática; 
produção e divulgação de informações, 
conhecimentos e material didático na área. 

 

Desenvolvimento Urbano 
Desenvolvimento de programas e projetos, 
assessoria, consultoria, realização de eventos e 
outras ações voltadas para o planejamento, 
implementação e avaliação de processos e 
metodologias visando proporcionar soluções e o 
tratamento de problemas das comunidades 
urbanas; urbanismo; formação, capacitação e 
qualificação de pessoas envolvidas na área; 
produção e divulgação de informações, 
conhecimentos e material didático na área. 

 
Meio Ambiente  

Gestão pública 
Desenvolvimento de programas e projetos, 
assessoria, consultoria, realização de eventos e 
outras ações visando ao planejamento, 
implantação, implementação, acompanhamento 
e avaliação de sistemas regionais e locais de 
políticas públicas; análise do impacto dos fatores 
sociais, econômicos e demográficos nas políticas 
públicas (movimentos populacionais, geográficos 
e econômicos, setores produtivos); formação, 
capacitação e qualificação de pessoas que 
atuam nos sistemas públicos (atuais ou 
potenciais); produção e divulgação de 
informações, conhecimentos e material didático 
na área. 



 
Questões Ambientais  

Desenvolvimento de programas e projetos, 
assessoria, consultoria, realização de eventos e 
outras ações voltadas para a questão ecológica 
e o planejamento, implementação e avaliação de 
processos de educação ambiental e de redução 
da poluição do ar, águas e solo; discussão da 
Agenda 21; discussão de impactos ambientais 
de empreendimentos e de planos básicos 
ambientais; questões florestais; meio ambiente e 
qualidade de vida; cidadania e meio ambiente; 
formação, capacitação e qualificação de pessoas 
que atuam na área; produção e divulgação de 
informações, conhecimentos e material didático 
na área. 

 

Recursos hídricos 
Desenvolvimento de programas e projetos, 
assessoria, consultoria, realização de eventos e 
outras ações voltadas para o planejamento de 
microbacias, preservação de mata ciliar e dos 
recursos hídricos,  gerenciamento de recursos 
hídricos e Bacias Hidrográficas; prevenção e 
controle da poluição; arbitragem de conflitos; 
participação em agências e comitês estaduais e 
nacionais; assessoria técnica a conselhos 
estaduais, comitês e consórcios municipais de 
recursos hídricos; produção e divulgação de 
conhecimentos, informações e de material 
didático na área; formação, capacitação e 
qualificação de pessoas que atuam na área. 

  

Resíduos sólidos 
Desenvolvimento de programas, projetos, assessoria, 
consultoria, realização de eventos e outras ações 
visando: orientação para desenvolvimento de ações 
normativas, operacionais, financeiras e de 
planejamento com base em critérios sanitários, 
ambientais e econômicos, para coletar, segregar, tratar 
e dispor o lixo; orientação para elaboração e 
desenvolvimento de projetos de planos de gestão 
integrada de resíduos sólidos urbanos, coleta seletiva, 
instalação de manejo de RSU reaproveitáveis 
(compostagem e reciclagem), destinação final de RSU 
(aterros sanitários e controlados), remediação de lixo a 
céu aberto; orientação à organização de catadores de 
lixo; formação, capacitação e qualificação de pessoas 
que atuam na área; produção e divulgação de 
informações, conhecimentos e de material didático na 
área. 

  

Saúde  Endemias e epidemias 
Desenvolvimento de programas e projetos, 
assessoria, consultoria, realização de eventos e 
outras ações visando o planejamento, 
implementação e avaliação de metodologias de 
intervenção e de investigação tendo como tema 
o perfil epidemiológico de endemias e epidemias 
e a transmissão de doenças no meio rural e 
urbano; previsão e prevenção de novas 
endemias; formação, capacitação e qualificação 
de pessoas que atuam na área; produção e 
divulgação de informações, conhecimentos e 
materiais didáticos relacionados ao tema.  



 
Saúde animal  

Desenvolvimento de programas e projetos, 
assessoria, consultoria, realização de eventos e 
outras ações voltadas para o planejamento, 
implementação e avaliação de processos e 
metodologias visando a assistência à saúde 
animal: prevenção, diagnóstico e tratamento; 
prestação de serviços institucionais em 
laboratórios, clínicas e hospitais veterinários 
universitários; produção e divulgação de 
informações, conhecimentos e material didático 
relacionados ao tema; formação, capacitação e 
qualificação de pessoas que atuam na área. 

 

Saúde da família 
Desenvolvimento de programas e projetos, 
assessoria, consultoria, realização de eventos e 
outras ações voltadas para o planejamento, 
implementação e avaliação de processos 
assistenciais e metodologias de intervenção para 
a saúde da família; produção e divulgação de 
informações, conhecimentos e de materiais 
didáticos relacionados ao tema; formação, 
capacitação e qualificação de pessoas que 
atuam na área.  

 

Saúde e proteção no trabalho 
Desenvolvimento de programas e projetos, 
assessoria, consultoria, realização de eventos e 
outras ações voltadas para o planejamento, 
implementação e avaliação de processos 
assistenciais, metodologias de intervenção, 
ergonomia, educação para a saúde e vigilância 
epidemiológica ambiental, tendo como alvos 
ambientes de trabalho e trabalhadores urbanos e 
rurais; produção e divulgação de informações, 
conhecimentos e de materiais didáticos 
relacionados ao tema; formação, capacitação e 
qualificação de pessoas que atuam na área.  

 

Saúde Humana 
Desenvolvimento de programas e projetos, 
assessoria, consultoria, realização de eventos e 
outras ações voltadas à promoção da saúde das 
pessoas, famílias e comunidades; humanização 
dos serviços; prestação de serviços institucionais 
em ambulatórios, laboratórios, clínicas e 
hospitais universitários; assistência  à saúde de 
pessoas em serviços especializados de 
diagnóstico, análises clínicas e tratamento; 
clínicas odontológicas, de psicologia, dentre 
outras; formação, capacitação e qualificação de 
pessoas que atuam na área; produção de 
material didático, informações e conhecimentos  
na área. 

  

Segurança alimentar 
Desenvolvimento de programas e projetos, assessoria, 
consultoria, realização de eventos e outras ações 
voltadas para o incentivo à produção de alimentos 
básicos, auto abastecimento, agricultura urbana, hortas 
escolares e comunitárias, nutrição, educação para o 
consumo, regulação do mercado de alimentos, 
promoção e defesa do consumo alimentar; capacitação 
e qualificação de pessoas que atuam na área; produção 
e divulgação de informações, conhecimentos e de 
materiais didáticos relacionados ao tema. 



  
Terceira Idade 

Desenvolvimento de programas e projetos, 
assessoria, consultoria, realização de eventos e 
outras ações voltadas para o planejamento, 
implementação e avaliação de processos de 
atenção (educação, saúde, assistência social, 
etc), de emancipação e inclusão; promoção, 
defesa e garantia de direitos; desenvolvimento 
de metodologias de intervenção, tendo como 
objeto enfocado na ação

 
pessoas idosas e suas 

famílias; formação, capacitação e qualificação de 
pessoas que atuam com esse segmento; 
produção e divulgação de informações, 
conhecimentos e material didático na área. 

 

Esporte e lazer 
Desenvolvimento de programas e projetos, 
assessoria, consultoria, realização de eventos e 
outras ações voltadas para as práticas 
esportivas, experiências culturais, ações físicas e 
vivências de lazer para crianças, jovens e 
adultos, como princípios de cidadania, inclusão, 
participação social e promoção da saúde; 
esportes e lazer nos projetos político-pedagógico 
das escolas; desenvolvimento de metodologias e 
inovações pedagógicas no ensino da Educação 
Física, Esportes e Lazer; iniciação e prática 
esportiva; detecção e fomento de talentos 
esportivos; formação, capacitação e qualificação 
de pessoas que atuam na área; produção e 
divulgação de informações, conhecimentos e 
material didático na área. 

 

Fármacos e medicamentos 
Desenvolvimento de programas, projetos, assessoria, 
consultoria, realização de eventos e outras ações 
voltadas para a promoção do uso correto de 
medicamentos e para a assistência à saúde em seus 
processos que envolvem a farmacoterapia; farmácia 
nuclear; diagnóstico laboratorial; análises químicas, 
físico-químicas, biológicas, microbiológicas e 
toxicológicas de fármacos, insumos farmacêuticos, 
medicamentos e fitoterápicos; formação, capacitação e 
qualificação de pessoas que atuam na área; produção e 
divulgação de informações, conhecimentos e material 
didático na área. 

          

Gestão pública 
Desenvolvimento de programas e projetos, 
assessoria, consultoria, realização de eventos e 
outras ações visando ao planejamento, 
implantação, implementação, acompanhamento 
e avaliação de sistemas regionais e locais de 
políticas públicas; análise do impacto dos fatores 
sociais, econômicos e demográficos nas políticas 
públicas (movimentos populacionais, geográficos 
e econômicos, setores produtivos); formação, 
capacitação e qualificação de pessoas que 
atuam nos sistemas públicos (atuais ou 
potenciais); produção e divulgação de 
informações, conhecimentos e material didático 
na área. 



 
Infância e adolescência 

Desenvolvimento de programas e projetos, 
assessoria, consultoria, realização de eventos e 
outras ações voltadas para o planejamento, 
implementação e avaliação de processos de 
atenção (educação, saúde, assistência social, 
etc); promoção, defesa e garantia de direitos; 
ações especiais de prevenção e erradicação do 
trabalho infantil; desenvolvimento de 
metodologias de intervenção, tendo como objeto 
enfocado na ação crianças (0 a 12 anos), 
adolescentes (13 a 18 anos) e suas famílias; 
formação, capacitação e qualificação de pessoas 
que atuam com esses segmentos; produção e 
divulgação de informações, conhecimentos e 
material didático na área. 

Jovens e adultos Desenvolvimento de programas e projetos, 
assessoria, consultoria, realização de eventos e 
outras ações visando o planejamento, 
implementação e avaliação de processos de 
atenção (saúde, assistência social, etc), de 
emancipação e inclusão; educação formal e não 
formal; promoção, defesa e garantia de direitos; 
desenvolvimento de metodologias de 
intervenção, tendo como objeto enfocado pela 
ação os jovens (19 a 24 anos) e adultos (de 25 a 
59 anos); formação, capacitação e qualificação 
de pessoas que atuam com esse segmento; 
produção e divulgação de informações, 
conhecimentos e material didático na área. 

Pessoas com deficiências 
incapacidades, e necessidades 
especiais 

Desenvolvimento de programas e projetos, 
assessoria, consultoria, realização de eventos e 
outras ações voltadas para o planejamento, 
implementação e avaliação de processos de 
atenção (educação, saúde, assistência social, 
etc) de emancipação e inclusão de pessoas com 
deficiências, incapacidades físicas, sensoriais e 
mentais, síndromes, doenças crônicas, altas 
habilidades, dentre outras; promoção, defesa e 
garantia de direitos; desenvolvimento de 
metodologias de intervenção individual e 
coletiva, tendo como objeto enfocado na ação 
essas pessoas e suas famílias; formação, 
capacitação e qualificação de pessoas que 
atuam com esses segmentos; produção e 
divulgação de informações, conhecimentos e 
material didático na área.  

 

Uso de drogas e dependência 
química 

Desenvolvimento de programas e projetos, 
assessoria, consultoria, realização de eventos e 
outras ações voltadas para prevenção e 
limitação da incidência e do consumo de drogas; 
tratamento de dependentes; assistência e 
orientação a usuários de drogas; recuperação e 
reintegração social; produção e divulgação de 
informações, conhecimentos e de materiais 
didáticos relacionados ao tema; formação, 
capacitação e qualificação de pessoas que 
atuam na área. 

  



Desenvolvimento tecnológico Desenvolvimento de programas e projetos, 
assessoria, consultoria, realização de eventos e 
outras ações relativas a processos de 
investigação e produção de novas tecnologias, 
técnicas, processos produtivos, padrões de 
consumo e produção (inclusive tecnologias 
sociais, práticas e protocolos de produção de 
bens e serviços); serviços tecnológicos; estudos 
de viabilidade técnica, financeira e econômica; 
adaptação de tecnologias; formação, 
capacitação e qualificação de pessoas que 
atuam na área; produção e divulgação de 
informações, conhecimentos e material didático 
na área. 

Empreendedorismo Desenvolvimento de programas e projetos, 
assessoria, consultoria e realização de eventos 
relativos à constituição e gestão de empresas 
juniores, pré-incubadoras, incubadoras de 
empresas, parques e pólos tecnológicos, 
cooperativos e empreendimentos solidários e 
outras ações voltadas para a identificação, 
aproveitamento de novas oportunidades e 
recursos de maneira inovadora, com foco na 
criação de empregos e negócios estimulando a 
pró-ação, formação, capacitação e qualificação 
de pessoas que atuam na área; produção e 
divulgação de informações, conhecimentos e 
material didático na área.  

Espaços de ciência Desenvolvimento de programas e projetos, assessoria, 
consultoria, realização de eventos e outras ações 
voltadas para a difusão e divulgação de 
conhecimentos científicos e tecnológicos em espaços 
de ciência, como museus, observatórios, planetários, 
estações marinhas, entre outros;  organização desses 
espaços; formação, capacitação e qualificação de 
pessoas que atuam na área; produção e divulgação de 
informações, conhecimentos e material didático 
relacionados ao tema. 

 
Tecnologia e 
Produção 

Gestão pública Desenvolvimento de programas e projetos, 
assessoria, consultoria, realização de eventos e 
outras ações visando ao planejamento, 
implantação, implementação, acompanhamento 
e avaliação de sistemas regionais e locais de 
políticas públicas; análise do impacto dos fatores 
sociais, econômicos e demográficos nas políticas 
públicas (movimentos populacionais, geográficos 
e econômicos, setores produtivos); formação, 
capacitação e qualificação de pessoas que 
atuam nos sistemas públicos (atuais ou 
potenciais); produção e divulgação de 
informações, conhecimentos e material didático 
na área. 



Inovação tecnológica Desenvolvimento de programas e projetos, 
assessoria, consultoria, realização de eventos e 
outras ações que compreendem a introdução de 
produtos ou processos tecnologicamente novos 
e melhorias significativas a serem 
implementadas em produtos ou processos 
existentes nas diversas áreas do conhecimento. 
Considera-se uma inovação tecnológica de 
produto ou processo aquela que tenha sido 
implementada e introduzida no mercado 
(inovação de produto) ou utilizada no processo 
de produção (inovação de processo). Formação, 
capacitação e qualificação de pessoas que 
atuam na área; produção e divulgação de 
informações, conhecimentos e material didático 
na área.  

Propriedades intelectuais e patentes Desenvolvimento de programas e projetos, 
assessoria, consultoria, realização de eventos e 
outras ações voltadas para processos de 
identificação, regulamentação e registro de 
direitos autorais e outros sobre propriedade 
intelectuais e patentes; formação, capacitação e 
qualificação de pessoas que atuam na área; 
produção e divulgação de informações, 
conhecimentos e material didático na área. 

 

Tecnologia da informação Desenvolvimento de programas e projetos, assessoria, 
consultoria, realização de eventos e outras ações 
visando ao desenvolvimento de competência 
informacional - para identificar, localizar, interpretar, 
relacionar, analisar, sintetizar, avaliar e comunicar 
informação em fontes impressas ou eletrônicas; 
inclusão digital; produção e divulgação de 
informações, conhecimentos e materiais didáticos 
relacionados ao tema; formação, capacitação e 
qualificação de pessoas que atuam na área. 

  

Desenvolvimento rural e questão 
agrária  

Desenvolvimento de programas e projetos, 
assessoria, consultoria, realização de eventos e 
outras ações relacionadas à constituição e ou 
manutenção de iniciativas de reforma agrária; 
matrizes produtivas locais ou regionais e de 
políticas de desenvolvimento rural; assistência 
técnica; planejamento do desenvolvimento rural 
sustentável; organização rural; comercialização; 
agroindústria; gestão de propriedades e/ou 
organizações; arbitragem de conflitos de reforma 
agrária; educação para o desenvolvimento rural; 
definição de critérios e de políticas de fomento 
para o meio rural; avaliação de impactos de 
políticas de desenvolvimento rural; produção de 
material didático; produção e divulgação de 
informações,  conhecimentos e material didático 
relacionados ao tema; formação, capacitação e 
qualificação de pessoas que atuam na área.  

 

Trabalho 

Educação profissional Desenvolvimento de programas e projetos, assessoria, 
consultoria, realização de eventos e outras ações 
voltadas a processos de formação técnica profissional, 
visando a valorização, aperfeiçoamento, promoção do 
acesso aos direitos trabalhistas e inserção no mercado 
de trabalho; formação, capacitação e qualificação de 
pessoas que atuam na área, produção e divulgação de 
informações, conhecimentos e material didático na 
área. 



Emprego e renda  Desenvolvimento de programas e projetos, assessoria, 
consultoria, realização de eventos e outras ações 
voltadas para a defesa, proteção, promoção e apoio a 
oportunidades de trabalho, emprego e renda para 
desempregados, empregados, empreendedores, setor 
informal, proprietários rurais, formas 
cooperadas/associadas de produção, empreendimentos 
produtivos solidários, economia solidária, agricultura 
familiar, dentre outros; produção e divulgação de 
informações, conhecimentos e materiais didáticos 
relacionados ao tema; formação, capacitação e 
qualificação de pessoas que atuam na área.  

Gestão do trabalho urbano e rural Desenvolvimento de programas e projetos, assessoria, 
consultoria, realização de eventos e outras ações 
voltadas para o planejamento, implementação e 
avaliação de estratégias de administração; ambiente 
empresarial; relações de trabalho (formas associadas 
de produção, trabalho informal, incubadora de 
cooperativas populares, agronegócios, agroindústria, 
práticas e produções caseiras, dentre outros); produção 
e divulgação de informações, conhecimentos e 
materiais didáticos relacionados ao tema; formação, 
capacitação e qualificação de pessoas que atuam na 
área. 

Gestão informacional Desenvolvimento de programas e projetos, assessoria, 
consultoria, realização de eventos e outras ações 
visando ao planejamento, implementação e avaliação 
de sistemas de fornecimento e divulgação de 
informações econômicas, financeiras, físicas e sociais 
das instituições públicas, privadas e do terceiro setor; 
produção e divulgação de informações, conhecimentos 
e materiais didáticos relacionados ao tema; formação, 
capacitação e qualificação de pessoas que atuam na 
área. 

Gestão institucional Desenvolvimento de programas, projetos, 
assessoria, consultoria, realização de eventos e 
outras ações visando o planejamento, 
implantação, implementação e acompanhamento 
de estratégias administrativas e organizacionais 
em órgãos e instituições públicas, privadas e do 
terceiro setor, governamentais e não 
governamentais; formação, capacitação e 
qualificação de pessoas que atuam na área; 
produção e divulgação de informações, 
conhecimentos e material didático na área. 

 

Gestão pública Desenvolvimento de programas e projetos, 
assessoria, consultoria, realização de eventos e 
outras ações visando ao planejamento, 
implantação, implementação, acompanhamento 
e avaliação de sistemas regionais e locais de 
políticas públicas; análise do impacto dos fatores 
sociais, econômicos e demográficos nas políticas 
públicas (movimentos populacionais, geográficos 
e econômicos, setores produtivos); formação, 
capacitação e qualificação de pessoas que 
atuam nos sistemas públicos (atuais ou 
potenciais); produção e divulgação de 
informações, conhecimentos e material didático 
na área. 



Segurança pública e defesa social Desenvolvimento de programas e projetos, 
assessoria, consultoria, realização de eventos e 
outras ações voltadas para o planejamento, 
implementação e avaliação de processos e 
metodologias, dentro de uma compreensão 
global do conceito de segurança pública, visando 
proporcionar soluções e o tratamento de 
problemas relacionados; orientação e assistência 
jurídica, judiciária, psicológica e social à 
população carcerária e familiares; assessoria a 
projetos de educação, saúde e trabalho aos 
apenados e familiares; questão penitenciária; 
violência; mediação de conflitos; atenção à 
vítimas de crimes violentos; proteção a 
testemunhas; policiamento comunitário; 
produção e divulgação de informações, 
conhecimentos e material didático relacionados 
ao tema; formação, capacitação e qualificação 
de pessoas que atuam na área. 

 

Turismo e desenvolvimento 
sustentável  

Desenvolvimento de programas e projetos, 
assessoria, consultoria, realização de eventos e 
outras ações visando subsidiar o planejamento e 
implementação do turismo (ecológico, cultural, 
de lazer, de negócios, religioso, etc) como setor 
gerador de emprego e renda para os municípios; 
desenvolvimento de novas tecnologias para 
avaliações de potencial turístico; produção e 
divulgação de imagens em acordo com as 
especificidades culturais das populações locais; 
formação, capacitação e qualificação de pessoas 
para o turismo; produção e divulgação de 
informações, conhecimentos e de material 
didático relacionados ao tema. 

      


