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ANEXO I 
 

ÁREAS E SUBÁREAS TEMÁTICAS DA EXTENSÃO 
 

ÁREA TEMÁTICA SUBÁREAS TEMÁTICAS 

Comunicação 

Comunicação social; mídia comunitária; comunicação escrita e eletrônica; 
produção e difusão de material educativo; televisão e rádio; capacitação e 
qualificação de recursos humanos e de gestores de políticas públicas de 
comunicação social; cooperação interinstitucional e cooperação 
internacional na área da comunicação; comunicação e educação popular. 

Cultura 

Desenvolvimento de cultura; cultura, memória e patrimônio; cultura e 
memória social; cultura e sociedade; folclore, artesanato e tradições 
culturais; produção cultural e artística na área de artes plásticas e artes 
gráficas; produção cultural e artística na área de fotografia, cinema e vídeo; 
produção cultural e artística na área de música e dança; produção teatral e 
circense; coral; televisão e rádio; capacitação e qualificação de recursos 
humanos e de gestores de políticas públicas de cultura; cooperação 
interinstitucional e cooperação internacional na área da cultura; cultura e 
memória social. 

Direitos Humanos e 
Justiça 

Assistência jurídica; capacitação e qualificação de recursos humanos e de 
gestores de políticas públicas de direitos humanos; cooperação 
interinstitucional e cooperação internacional na área dos direitos humanos 
e justiça; direitos de grupos sociais; organizações populares; questão 
agrária; ações afirmativas. 

Educação 

Educação básica; educação e cidadania; educação e diversidade; 
educação popular; educação a distância; educação continuada; educação 
de jovens e adultos; educação especial; educação infantil; ensino 
fundamental; ensino médio; ensino superior; formação de professores; 
incentivo à leitura; capacitação e qualificação de recursos humanos e de 
gestores de políticas públicas de educação; cooperação interinstitucional e 
cooperação internacional na área da educação; movimentos sociais e 
educação; currículo; acesso, permanência e êxito na escola. 

Meio Ambiente 

Preservação e sustentabilidade do meio ambiente; meio ambiente e 
desenvolvimento sustentável; desenvolvimento regional sustentável; 
aspectos de meio ambiente e sustentabilidade do desenvolvimento urbano 
e do desenvolvimento rural; capacitação e qualificação de recursos 
humanos e de gestores de políticas públicas de meio ambiente; 
cooperação interinstitucional e cooperação internacional na área de meio 
ambiente; educação ambiental, gestão de recursos naturais, sistemas 
integrados para bacias regionais. 

Saúde 

Promoção à saúde e qualidade de vida; atenção a grupos de pessoas com 
necessidades especiais; 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 jovem; capacitação e 
qualificação de recursos humanos e de gestores de políticas públicas de 
saúde; cooperação interinstitucional e cooperação internacional na área da 
saúde; desenvolvimento do sistema de saúde; controle social em saúde; 
saúde e segurança no trabalho; esporte, lazer e saúde; hospitais e clínicas; 
novas endemias e epidemias; saúde da família; uso, abuso e dependência 
de substâncias psicoativas. 
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ÁREA TEMÁTICA SUBÁREAS TEMÁTICAS 

Tecnologia e Produção 

Transferência de tecnologias apropriadas; empreendedorismo; empresas 
juniores; inovação tecnológica; polos tecnológicos; capacitação e 
qualificação de recursos humanos e de gestores de políticas públicas de 
ciência e tecnologia; cooperação interinstitucional e cooperação 
internacional na área de ciência e tecnologia; direitos de propriedade e 
patentes. 

Trabalho 

Reforma agrária e trabalho rural; trabalho e inclusão social; capacitação e 
qualificação de recursos humanos e de gestores de políticas públicas do 
trabalho; cooperação interinstitucional e cooperação internacional na área 
do trabalho; educação profissional; organizações populares para o 
trabalho; cooperativas populares; cooperativas em geral; questão agrária; 
saúde e segurança no trabalho; trabalho infantil; turismo e oportunidades 
de trabalho; gestão de negócios públicos e privados. 

 
 


