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1.Quadro das ações de extensão: classificação e definição 
 

AÇÃO DE 
EXTENSÃO 

DEFINIÇÃO 

PROGRAMA  Conjunto de ações de caráter orgânico-institucional, de médio a longo prazo, com clareza de diretrizes e 
orientadas a um objetivo comum, articulando projetos e outras ações existentes (cursos, eventos, prestação de 
serviços e produção acadêmica), inclusive de pesquisa e ensino. 

 
AÇÃO DE 
EXTENSÃO 

DEFINIÇÃO 

PROJETO Conjunto de ações processuais e contínuas de caráter educativo, social, cultural, científico ou tecnológico, com 
objetivo bem definido e prazo determinado. O Projeto pode estar vinculado a um Programa (forma preferencial) ou 
ser registrado como Projeto sem vínculo1. 
INCLUIR na proposta do projeto atividades como curso, evento e prestação de serviços, quando forem realizadas 
de forma integrada ao mesmo.  
EXCLUIR: curso, evento e prestação de serviços, quando realizados de forma isolada. 

 
 

AÇÃO DE 
EXTENSÃO 

CLASSIFICAÇÃO 
(classificar sempre nas 3 
categorias) 

DEFINIÇÃO 

 
I 

presencial Curso cuja carga horária computada é referente a atividade 
na presença de professor / instrutor. 

 a distância Curso cuja carga horária computada compreende atividades 
realizadas sem presença / supervisão de professor / instrutor 
(as avaliações podem ser presenciais) 

II ATÉ 30 HORAS Curso cuja carga horária é de até 30 horas 
 IGUAL OU SUP. A 30 

HORAS 
Curso cuja carga horária é igual ou superior a 30 horas 

CURSO 
 
Conjunto articulado de ações 
pedagógicas, de caráter teórico ou 
prático, presencial ou a distância, 
planejada e organizada de modo 
sistemático, com carga horária 
mínima de 8 horas e processo de 
avaliação. 
OBS: Prestação de Serviços realizada 
como curso deve ser registrada como 
curso. 

III INICIAÇÃO Curso que objetiva principalmente oferecer noções 
introdutórias em uma área específica do conhecimento 

  ATUALIZAÇÃO Curso que objetiva principalmente reciclar e ampliar 
conhecimentos, habilidades ou técnicas em uma área do 
conhecimento. 

  TREINAMENTO E 
QUALIFICAÇÃO 
PROFISSIONAL 

Curso que objetiva principalmente treinar e capacitar em 
atividades profissionais específicas. 

                                                 
1 Projetos devem ser referidos como “projeto vinculado a programa” ou “projeto não-vinculado a programa” 
(projeto isolado). 
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AÇÃO DE 
EXTENSÃO 

CLASSIFICAÇÃO DEFINIÇÃO 

CONGRESSO Evento de grandes proporções, de âmbito nacional ou internacional, em geral com 
duração de 3 a 7 dias, que reúne participantes de uma comunidade científica ou 
profissional ampla. Abrange um conjunto de  atividades como: mesa redonda, 
palestras, conferências, cursos, oficinas, workshop ou laboratório – atividades com 
duração de até oito horas (se igual ou superior a oito horas, deve ser classificado e 
registrado como curso). 
Inclui-se nessa classificação a conferência enquanto evento (conferência estadual 
de...). 

SEMINÁRIO Eventos científicos de âmbito menor do que o congresso, tanto em termos de 
duração (horas a 1 ou 2 dias), quanto de número de participantes, cobrindo campos 
de conhecimento mais especializados. 
Incluem-se nessa classificação: encontro, simpósio, jornada, colóquio, fórum, 
reunião. 

CICLO DE DEBATES Encontros seqüenciais que visam a discussão de um tema específico. Inclui: Ciclo 
de..., Circuito..., Semana de... 

EXPOSIÇÃO Exibição pública de obras de arte, produtos, serviços, etc. Em geral é utilizada para 
promoção e venda de produtos e serviços. Inclui: feira, salão, mostra, lançamento. 

ESPETÁCULO Demonstração pública de eventos cênicos musicais. Inclui: recital, concerto, show, 
apresentação teatral, exibição de cinema e televisão, demonstração pública de 
canto, dança e interpretação musical. 

EVENTO ESPORTIVO Inclui: campeonato, torneio, olimpíada, apresentação esportiva. 

EVENTOS  
 
Ações que implicam 
na apresentação e 
exibição pública e 
livre, ou também com 
clientela específica, 
do conhecimento ou 
produto cultural, 
científico e 
tecnológico 
desenvolvido, 
conservado ou 
reconhecido pela 
Universidade. 

FESTIVAL Série de ações/eventos ou espetáculos artísticos, culturais ou esportivos,  
realizados concomitantemente, em geral com edições periódicas.  

 CAMPANHA Ações pontuais que visam um objetivo definido.  
 OUTROS Outros eventos não classificados nos itens anteriores. 
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AÇÃO DE 
EXTENSÃO 

GRUPO CLASSIFICAÇÃO DEFINIÇÃO 

Serviço eventual CONSULTORIA Análise e emissão de pareceres, envolvendo pessoal do 
quadro, acerca de situações e/ou temas específicos. 

 ASSESSORIA Assistência ou auxílio técnico em um assunto específico, 
envolvendo pessoal do quadro, graças a conhecimentos 
especializados. 

 CURADORIA Organização e manutenção de acervos e mostras de arte e 
cultura, envolvendo pessoal do quadro. 

 CONTRATO  Contratos, envolvendo pessoal do quadro, para prestação 
de serviços não classificada como consultoria, assessoria 
ou curadoria. 
Incluem-se nessa categoria cooperação técnica, pesquisa 
encomendada, restauração de bens móveis e imóveis e 
outras prestações de serviço eventuais.  

ASSISTÊNCIA À 
SAÚDE HUMANA 

CONSULTAS 
AMBULATORIAIS  

 Atendimento ambulatorial ou domiciliar programado: 
médico, de enfermagem, odontológico, psicológico, 
fisioterápico, terapia ocupacional, fonoaudiológico. 

 CONSULTAS DE 
EMERGÊNCIA 

Assistência à saúde em situação que exige pronto 
atendimento (urgências e emergências). 

 INTERNAÇÕES 
CLÍNICAS  

Assistência a pacientes internados: médica, odontológica, 
psicológica, fisioterápica, terapia ocupacional. 

 EXAMES 
LABORATORIAIS 

Exames de patologia clínica e anatomopatologia. 

 OUTROS EXAMES 
COMPLEMENTA-RES 

Radiologia, ultra-sonografia e outros exames por imagem, 
provas funcionais, endoscopia. 

 CIRURGIAS Intervenções cirúrgicas (hospitalares e ambulatoriais) 
 OUTROS 

ATENDIMENTOS 
Outros atendimentos não incluídos nos itens anteriores. 

ASSISTÊNCIA À 
SAÚDE ANIMAL 

CONSULTAS 
AMBULATORIAIS 

Atendimento ambulatorial a animais. 

 INTERNAÇÕES 
CLÍNICAS 

Assistência veterinária a animais internados. 

 CIRURGIAS Intervenções cirúrgicas em animais (hospitalares e 
ambulatoriais). 

PRESTAÇÃO DE 
SERVIÇOS 
 
Atividades de 
transferência à 
comunidade, do 
conhecimento gerado e 
instalado na 
Universidade, contratado 
por terceiros 
(comunidade ou 
empresa). A prestação de 
serviços se caracteriza 
por intangibilidade, 
inseparabilidade e não 
resulta na posse de um 
bem. Deve ser registrada 
a prestação de serviços 
realizada por hospitais, 
clínicas, laboratórios, 
hospitais veterinários, 
centros de psicologia, 
museus e núcleos de 
acervos universitários, 
dentre outros, seja de 
caráter permanente ou 
eventual.  Quando a 
prestação de serviço se 
oferece como curso ou  
projeto de extensão, deve 
ser registrada como tal  
(curso ou projeto) 

LAUDOS  LAUDOS TÉCNICOS Exames, perícias e laudos realizados em laboratórios ou 
clínicas, envolvendo pessoal do quadro, que oferecem 
serviço permanente, produzidos nas áreas social, humanas 
e de saúde, incluindo: análise de solos, exames 
agronômicos e botânicos, análise farmacológica, qualidade 
de produtos, laudos psicológicos, antropológicos, perícia 
ambiental, entre outros. 

 ASSISTÊNCIA 
JURÍDICA E 
JUDICIAL 

ASSISTÊNCIA 
JURÍDICA E JUDICIAL 

Atendimentos a pessoas em orientação ou encaminhamento 
de questões jurídicas ou judiciais. 

 MUSEUS Atendimento a visitadores em museus e centros de memória 
das IES. 

 ESPAÇOS CULTURAIS Atendimento ao público em espaços culturais das IES. 
 ESPAÇOS DE CIÊNCIA 

E TECNOLOGIA 
Atendimento ao público em espaços de ciência e tecnologia 
das IES , como observatório, estação ecológica, planetário, 
jardim botânico, setores e laboratórios, etc. 

 CINES-CLUBE Atendimento ao público em cines-clube das IES. 
 

ATENDIMENTO 
AO PÚBLICO EM 
ESPAÇOS DE 
CULTURA, 
CIÊNCIA E 
TECNOLOGIA 

OUTROS Outros atendimentos não incluídos nos itens anteriores. 
 ATIVIDADES DE 

PROPRIEDADE 
INTELECTUAL 

DEPÓSITO DE 
PATENTES E 
MODELOS DE 
UTILIDADE 

Depósitos e registro de patentes. 

  REGISTRO DE MARCAS 
E SOFTWARE 

Registro de marcas e softwares. 

  CONTRATO DE 
TRANSFERÊNCIA DE 
TECNOLOGIA 

Contrato de transferência de direito sobre tecnologia. 

  Outras prestações de 
serviços não 
classificadas nos itens 
anteriores 

Outras prestações de serviços não classificadas nos itens 
anteriores. 

 
 

PRODUTOS DAS AÇÕES DE 
EXTENSÃO 

CLASSIFICAÇÃO DEFINIÇÃO 

Livro Produção efetivada (não incluir no prelo). 
Capítulo de livro Produção efetivada (não incluir no prelo). 

PUBLICAÇÕES E OUTROS 
PRODUTOS ACADÊMICOS  
 Anais Anais de eventos científicos publicados. 
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comunicação Inclui: Comunicações e resumos publicados em Anais de eventos 
científicos. 

Manual Inclui: Cartilhas, Livrete ou Libreto, Fascículos, Cadernos, Boletins. 
Jornal Periódico de divulgação de notícias, entrevistas, comentários e 

informações. Inclui Boletim. 
Revista Revistas e periódicos editados. 
artigo  Inclui: artigos em periódicos e trabalhos completos em congressos 

(publicados). 
Relatório técnico Publicações ou relatórios de produção, relatório de tecnologias e de 

metodologias de extensão. 
Produto audiovisual - filme Filmes produzidos pelas IES. 
Produto audiovisual - vídeo Vídeos produzidos pelas IES 
Produto audiovisual - CDROM CDROMs  produzidos pelas IES 
Produto audiovisual - DVD DVDs criados pelas IES. 
Produto audiovisual - outros Outros produtos audiovisuais não classificados nos itens anteriores. 

Inclui: fitas cassetes, discos, etc. 
Programa de radio  Programas produzidos com caráter de difusão em Rádio. 
Programa de TV Programas produzidos com caráter de difusão em TV. 
Aplicativo para computador Softwares produzidos pelas IES. 
Jogo educativo Jogos educativos criados ou produzidos pelas IES. 
Produto Artístico Inclui: partituras, arranjos musicais, gravuras, textos teatrais, entre 

outros. 

Caracterizam-se como a 
produção de publicações e 
produtos acadêmicos 
decorrentes das ações de 
extensão, para difusão e 
divulgação cultural, científica 
ou tecnológica. 

Outros Outras  publicações e produtos acadêmicos não classificados nos itens 
anteriores. 

  
 

 
2. QUADRO DAS ÁREAS TEMÁTICAS 

 
 

 ÁREA TEMÁTICA 

 

1 COMUNICAÇÃO 

2 CULTURA 

3 DIREITOS HUMANOS E JUSTIÇA 

4 EDUCAÇÃO 

5 MEIO AMBIENTE 

6 SAÚDE 

7 TECNOLOGIA E PRODUÇÃO 

8 TRABALHO 

9 ECONOMIA E ADMINISTRAÇÃO 
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3. QUADRO DAS LINHAS DE EXTENSÃO E RESPECTIVAS DESCRIÇÕES 

 
              
No. 

Linha de Extensão 
 

Descrição 
 

1 
 

Alfabetização, leitura e 
escrita 

Desenvolvimento de programas e projetos, assessoria, consultoria, realização de eventos e 
outras ações, voltados para a discussão, planejamento, implementação e avaliação de 
processos de alfabetização e letramento de crianças, jovens e adultos, visando à 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. 

2 
 

Artes Cênicas (dança, 
teatro, técnicas circenses e 
performance)  
 

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. 

3 
 

Artes integradas 
 

Desenvolvimento de programas e projetos, assessoria, consultoria, realização de eventos e 
outras ações multiculturais, 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. 

4 
 

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. 

5 
 

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. 

6 
 

Comunicação estratégica  
 

Desenvolvimento de programas e projetos, assessoria, consultoria, realização de eventos e 
outras ações visando à elaboração, implementação e avaliação de planos estratégicos de 
comunicação; realização de assessorias e consultorias para organizações de natureza diversa 
em atividades 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 material didático na área.   

7 
 

Desenvolvimento de 
produtos 

Desenvolvimento de programas e projetos, assessoria, consultoria, realização de eventos e 
outras ações, voltados 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 material didático 
relacionado ao tema; formação, capacitação e qualificação de pessoas que atuam na área. 

8 
 

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, 
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. 

9 
 

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.  
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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. 

11 
 
 

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 a 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. 

12 
 

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, a 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. 

13 
 

Educação profissional Desenvolvimento de programas e projetos, assessoria, consultoria, realização de eventos e 
outras ações voltadas a processos de formação técnica profissional, visando à 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. 

14 
 

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, cooperativas 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-atividade, 
formação, capacitação e qualificação de pessoas que atuam na área; produção e divulgação 
de informações, conhecimentos e material didático na área.  

15 
 

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 material didático, relacionados ao tema; formação, capacitação 
e qualificação de pessoas que atuam na área.  

16 
 

Endemias e epidemias Desenvolvimento de programas e projetos, assessoria, consultoria, realização de eventos e 
outras ações visando ao 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 material didático, relacionados ao tema.  

17 
 

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.  

18 
 

Esporte e lazer  Desenvolvimento de programas e projetos, assessoria, consultoria, realização de eventos e 
outras ações voltadas para as práticas esportivas, experiências culturais, atividades 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. 

19 
 

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. 

20 
 

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. 



 

 

 
21 
 

Formação Docente 
 

Desenvolvimento de programas e projetos, assessoria, consultoria, realização de eventos e 
outras ações voltadas a 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. 

22 
 

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 
material didático relacionado ao tema; formação, capacitação e qualificação de pessoas que 
atuam na área. 

23 
 

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 material didático, relacionados ao tema; formação, capacitação e qualificação 
de pessoas que atuam na área. 

24 
 

Gestão institucional Desenvolvimento de programas, projetos, assessoria, consultoria, realização de eventos e 
outras ações visando ao 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. 

25 
 

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. 

26 
 

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. 

27 
 

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. 

28 
 

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.  

29 
 

Jornalismo Desenvolvimento de programas e projetos, assessoria, consultoria, realização de eventos e 
outras ações voltadas a 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 relacionado ao tema. 

30 
 

Jovens e adultos  Desenvolvimento de programas e projetos, assessoria, consultoria, realização de eventos e 
outras ações visando ao 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. 



 

 

31 Línguas Estrangeiras 
 

Desenvolvimento de programas e projetos, assessoria, consultoria, realização de eventos e 
outras ações voltados 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. 

32 
 

Metodologias e estratégias 
de ensino/aprendizagem 
 

Desenvolvimento de programas e projetos, assessoria, consultorias, realização de eventos e 
outras ações visando à 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. 

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

Desenvolvimento de programas e projetos, assessoria, consultoria, realização de eventos e 
outras ações em torno de mídia 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. 

34 
 

Mídias Desenvolvimento de programas e projetos, assessoria, consultoria, realização de eventos e 
outras ações visando à 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.  

35 
 

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. 

36 
 

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. 

37 
 
 

Patrimônio cultural, 
histórico, natural e 
imaterial 
 
 

Desenvolvimento de programas e projetos, assessoria, consultoria, realização de eventos e 
outras ações visando à 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.  

38 
 

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.  

39 
 

Propriedade intelectual 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 intelectual e patentes; formação, capacitação e 
qualificação de pessoas que atuam na área; produção e divulgação de informações, 
conhecimentos e material didático na área. 

40 
 

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. 

 
 
 
 
 
 



 

 

 
 

41 
 

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. 

42 
 

Resíduos sólidos Desenvolvimento de programas, projetos, assessoria, consultoria, realização de eventos e outras ações visando 
a: 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 catado
lixo; formação, capacitação e qualificação de pessoas que atuam na área; produção e divulgação de 
informações, conhecimentos e de material didático na área. 

43 
 
 

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 à 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. 

44 
 

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 material didático, relacionados ao tema; formação, 
capacitação e qualificação de pessoas que atuam na área.  

45 
 

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 alvo, ambientes de trabalho e trabalhadores urbanos e 
rurais; produção e divulgação de informações, conhecimentos e de material didático 
relacionados ao tema; formação, capacitação e qualificação de pessoas que atuam na área.  

46 
 

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. 

47 
 

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 material didático relacionados ao tema. 

48 
 

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 a 
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 a 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. 

49 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 material didático, relacionados ao tema; formação, capacitação e qualificação 
de pessoas que atuam na área. 

50 
 

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 à reflexão, 
discussão, atualização e aperfeiçoamento nessas áreas; produção e divulgação de 
informações, conhecimentos e material didático, relacionados ao tema. 



 

 

51 
 

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. 

52 
 

Turismo e 
desenvolvimento 
sustentável 
 

Desenvolvimento de programas e projetos, assessoria, consultoria, realização de eventos e 
outras ações visando a 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, relacionado ao tema. 

53 
 

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 material 
didático, relacionados ao tema; formação, capacitação e qualificação de pessoas que atuam na 
área. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

 
 

 
                                                 
i Documento adaptado a partir da Revisão 2004 das Áreas Temáticas, Linhas e 
Ações de Extensão do  
Fórum de Pró-Reitores de Extensão das Universidades Brasileiras. 
 

 

 

Resumo dos Programas Institucionais de Extensão da UniEVANGÉLICA  

 

1. PROGRAMA PERMANENTE DE FORMAÇÃO NA ÁREA DE TECNOLOGIAS DA 
INFORMAÇÃO 

Justificativa: A necessidade cada vez maior do acesso aos meios tecnológicos, faz com que a 
UniEVANGÉLICA crie condições favoráveis aos seus usuários e a população em geral se 
capacitem para atender as exigências do mundo da informática. Assim, a presença das novas 
tecnologias em nosso cotidiano tornam-se cada vez mais freqüente, e, portanto, faz-se 
necessário um constante processo de aperfeiçoamento. É neste contexto que propomos o 
referido programa, para subsidiar o homem moderno a lidar seguramente com as ferramentas 
tecnológicas. 

Objetivos:  

- Oferecer cursos nas diversas áreas da informática; 

- Capacitar pessoas para o uso adequado de ferramentas para melhor utilização das 
tecnologias da informação. 

 

2. PROGRAMA PERMANENTE PARA A PROMOÇÃO DOS DIREITOS HUMANOS 

Justificativa: Vivemos, hoje, um momento extremamente importante no que se refere à 
efetivação dos direitos humanos e dos direitos da cidadania. É o momento da consolidação da 
democracia onde os direitos foram reconhecidos e ampliados e estão consagrados em vários 
diplomas legais, nacionais e internacionais. O papel central a ser desempenhado por este 
programa, é fazer a articulação e a promoção dos princípios e conceitos de direitos humanos. 
Nossa grande meta é que os direitos humanos sejam uma “qualidade” de todas as ações 
institucionais desencadeadas no âmbito da UniEVANGÉLICA. O enfoque da transversalidade 
dos direitos humanos com todos os cursos deve ser potencializado.  

Objetivos: 

Implementar na UniEVANGÉLICA as ações propostas no Programa Nacional de Direitos 
Humanos, que são: 

I - a promoção da concepção de direitos humanos como um conjunto de direitos universais, 
indivisíveis e interdependentes, que compreendem direitos civis, políticos, sociais, culturais e 
econômicos; 

II - a identificação dos principais obstáculos à promoção e defesa dos diretos humanos no País 
e a proposição de ações governamentais e não-governamentais voltadas para a promoção e 
defesa desses direitos; 

 III - a difusão do conceito de direitos humanos como elemento necessário e indispensável para 
a formulação, execução e avaliação de políticas públicas; 

IV - a implementação de atos, declarações e tratados internacionais dos quais o Brasil é parte; 



 

 

                                                                                                                                               
V - a redução de condutas e atos de violência, intolerância e discriminação, com reflexos na 
diminuição das desigualdades sociais; e 

VI - a observância dos direitos e deveres previstos na Constituição, especialmente os inscritos 
em seu art. 5o. 

 

Base Legal: Programa Nacional de Direitos Humanos – Decreto nº 4.229, 13 de maio de 2002. 

 

 

 

 

3. PROGRAMA PERMANENTE DE EDUCAÇÃO CONTINUADA DA UNIEVANGÉLICA 

Justificativa: A necessidade de formação continuada, no sentido de atualização, capacitação 
e aperfeiçoamento, é condição fundamental nos dias atuais, em que o conhecimento passa por 
um processo rápido de mudanças, novos paradigmas surgem, novas idéias são lançadas e 
novos produtos são colocados à disposição da sociedade, fazendo com as pessoas sintam a 
necessidade de adquirir esse novo conhecimento, buscando acesso a tudo isso que se 
apresenta como novo. Este é um programa educacional de extensão, que visa oferecer cursos 
e oficinas gratuitos e pagos visando atualização, capacitação e aperfeiçoamento, e que vem 
preencher uma lacuna existente na formação do cidadão (acadêmico docente e pessoas da 
comunidade em geral). Os especialistas em cada área, serão os responsáveis pelas aulas e 
execução dos cursos, que acontecerão nas dependências da UniEVENGÉLICA. 

Objetivos: 

- Realizar cursos de aperfeiçoamento profissional, atualização, capacitação e treinamento; 

- Promover a formação continuada para estudantes, docentes, profissionais autônomos, 
servidores públicos e privados. 

 

4. PROGRAMA PERMANENTE DE ALFABETIZAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS  

Justificativa: As desigualdades sociais reveladas no Brasil, cujas seqüelas de um passado 
colonial e escravista, perduram até os dias de hoje. Essa situação de desigualdade aparece, 
com intensidade na área educacional nos seus mais diversos níveis, e em particular, no que 
tange a alfabetização. O que eleva sobremaneira a condição de excluídos e os destitui da 
condição de cidadãos plenos. A questão alfabetização no Brasil já atravessa décadas sem que 
seja solucionada. Ainda temos um contingente considerável desassistido, cumpre a nós, 
oferecer condições viáveis para também incluí-las no processo de escolarização, 
oportunizando cursos de alfabetização. Para tanto, torna-se de fundamental importância a 
existência do referido programa na Evangélica como mecanismo não só de melhoria da 
qualidade de vida das pessoas não alfabetizadas, como também, servir de meio de que suas 
atividades atravessem a perspectiva da indissociabilidade entre ensino pesquisa e extensão, 
visto que, as múltiplas possibilidades de experiências que um programa com essas 
características proporciona, abre espaços promissores para a reflexão acadêmica. 

Objetivos: 

- Elaborar uma proposta didática/metodológica para alfabetização de jovens e adultos; 

- Promover a alfabetização de jovens e adultos trabalhadores da AEE e seus familiares, com o 
seu encaminhamento ao sistema de ensino fundamental regular; 

- Formar educadores e pesquisadores na área de educação de jovens e adultos, 
integrados nos cursos de licenciaturas do ISE; 



 

 

                                                                                                                                               
 

 

 

 

 

 

 

- Articular as atividades de alfabetização com outras dimensões socioeconômicas (saúde, 
direito, cultura e outras). 

 

Público alvo: pessoas de ambos os sexos que não estejam ainda alfabetizadas maiores de 15 
anos. 

Projetos a serem desenvolvidos: Pelo curso de pedagogia e demais licenciaturas. 

 

5. PROGRAMA PERMANENTE DE ATENDIMENTO AO IDOSO 

Justificativa: Ao considerar que a cada ano a população de idosos tem aumentado, e os 
problemas enfrentados por esta população conseqüentemente se avolumam, a 
UniEVANGÉLICA preocupada em atender esse grupo propõe esse programa. Em 1994, o 
governo Federal, reconhecendo que envelhecimento no Brasil é, sobretudo, uma questão 
social, instituiu a Política  Nacional do Idoso”, de acordo com a Lei 8842, propôs um plano de 
ação que continha medidas preventivas, curativas e promocionais com o objetivo de melhorar a 
qualidade de vida dos idosos.Recentemente, o Presidente da República, sancionou a LEI Nº. 
10.741, DE 1º DE OUTUBRO DE 2003. que dispõe sobre o Estatuto do Idoso e dá outras 
providências. A UniEVANGÉLICA, a exemplo do que já fizeram outras instituições do país, 
seguirá a linha das políticas governamentais voltadas para questão do idoso e terá como 
compromisso intensificar as ações que viabilizem soluções para os problemas específicos da 
terceira idade. 

Objetivos: 

- Promover melhoria na qualidade de vida; 

- Oferecer cursos e atividades nas mais diversas áreas, opções de lazer, para dar 
oportunidades de adquirirem conhecimentos para vida prática e técnicas que facilitem a sua 
interação na sociedade moderna; 

- Contribuir para elevação da dos níveis de saúde física e mental das pessoas idosas, 
utilizando os recursos e alternativas existentes na UniEVANGÉLICA; 

- Prestar assistência, jurídica, física, educacional e à saúde, para a pessoa idosa. 

Público alvo: Pessoas de ambos os sexos com idade igual ou superior a sessenta anos que 
estejam asiladas ou não 

 

6. PROGRAMA PERMANENTE VISITANDO A UNIEVANGÉLICA 

Justificativa: A UniEVANGÉLICA é uma Instituição de Ensino Superior que está em nossa 
cidade desde 1947 formando gerações. Nos últimos anos acompanhando o crescimento 
ocorrido em outras IES brasileiras, criou novos cursos, construiu modernas instalações como: 
prédios, piscinas, ginásio de esportes, biblioteca e laboratórios. E vem despontando como um 
centro de excelência de educação universitária. Assim, neste contexto é fundamental que tudo  

 



 

 

                                                                                                                                               
 

 

 

 

 

 

 

isso possa ser conhecido pela comunidade, em especial, pelos alunos da 2ª fase do ensino 
fundamental e do ensino médio. 

Objetivos: 

- Apresentar as dependências da UniEVANGÉLICA para alunos do ensino fundamental e 
médio; 

- Promover a oportunidade para que a comunidade escolar de Anápolis e cidades 
circunvizinhas possam conhecer a UniEVANGÉLICA; 

- Divulgar os cursos oferecidos pela UniEVANGÉLICA; 

- Oportunizar que os cursos possam criar mecanismos internos de visitação exclusiva de seus 
laboratórios, sistematizando por meio de projeto próprio. 

Público alvo: Alunos de escolas públicas e privadas matriculadas no ensino fundamental e 
médio. 

 

7. PROGRAMA PERMANENTE DE ATENDIMENTO À PESSOA COM NECESSIDADES 
ESPECIAIS 

Justificativa: Na busca de tornar a sociedade inclusiva, a UniEVANGÉLICA entende que tem 
papel fundamental neste processo, assim, por meio de um programa desta natureza, ela se 
empenha em promover a pessoa com necessidade especial nos mais diversos setores, 
contribuindo desta maneira para a melhoria da qualidade de vida desse grupo de pessoas, 
implementando ações que favoreçam e viabilizem o respeito aos seus direitos. 

Objetivos: 

- Promover melhoria na qualidade de vida; 

- Oferecer cursos e atividades nas mais diversas áreas, opções de lazer, para dar 
oportunidades de adquirirem conhecimentos para vida prática e técnicas que facilitem a sua 
interação na sociedade moderna; 

- Contribuir para elevação dos níveis de saúde física e mental das pessoas com necessidades 
especiais, utilizando os recursos e alternativas existentes na UniEVANGÉLICA; 

- Prestar assistência, jurídica, física, educacional e à saúde, para a pessoa com necessidade 
especial. 

Público alvo: Pessoas com necessidades especiais 

 

8. PROGRAMA PERMANENTE DE ATENDIMENTO À MULHER 

Justificativa: Historicamente a mulher, no contexto mundial e nacional, tem ocupado lugares 
de destaque na sociedade, porém, ainda sofre os mais diversos tipos de discriminações.  

 

 



 

 

                                                                                                                                               
 

 

 

 

 

 

 

A UniEVANGÉLICA, preocupada com a promoção da mulher no cenário atual, buscará por 
meio deste Programa contribuir para a promoção de ações transformadoras que permitam à 
mulher conquistar plenamente o seu direito à cidadania. 

Objetivos: 

- Promover melhoria na qualidade de vida; 

- Oferecer cursos e atividades nas mais diversas áreas, opções de lazer, para dar 
oportunidades de adquirirem conhecimentos para vida prática e técnicas que facilitem a sua 
interação na sociedade moderna; 

- Contribuir para elevação dos níveis de saúde física e mental das mulheres, utilizando os 
recursos e alternativas existentes na UniEVANGÉLICA; 

- Prestar assistência, jurídica, física, educacional e à saúde, para a mulher. 

Público alvo: Mulheres 

 

9. PROGRAMA PERMANENTE DE APOIO E DESENVOLVIMENTO DE AÇÕES PARA A 
ASSISTÊNCIA SOCIAL EVANGÉLICA DE BRASÍLIA - LAR BETEL, INSTITUTO 
CRISTÃO EVANGÉLICO E SEMINÁRIO TEOLÓGICO CRISTÃO EVANGÉLICO DO 
BRASIL (SETECEB) E ONG GENTE LIVRE 

Caracterização: O programa de apoio e desenvolvimento de ações para o Lar Betel, Instituto 
Cristão Evangélico e SETECEB e ONG Gente Livre, é um programa de Extensão, Estudos e 
Pesquisas, estruturado  e coordenado pela CEAC  e vinculado  aos Cursos e departamentos 
da UniEVANGÉLICA, sob a aquiescência da Presidência da AEE  e  da Diretoria-Geral das 
FAEE. Tem como desafio, à partir da interdisciplinaridade, implementar na Evangélica,  ações 
que visem  a melhoria constante das condições de vida da população beneficiada, com a 
participação de docentes das diversas áreas do conhecimento, discentes e técnicos. 

Objetivos: 

- Promover atividades com caráter interdisciplinar em atendimento à população beneficiada 
como forma de garantir a qualidade de vida de todos; 

- Incentivar e assessorar a criação de projetos de atendimento aos grupos beneficiados por 
meio dos vários cursos e departamentos da UniEVANGÉLICA; 

- Ampliar a área de atuação dos docentes e discentes envolvidos, de diferentes áreas de 
formação profissional, no sentido de contribuir para a construção de valores de igualdade, 
liberdade e democracia; 

- Propor aos cursos e departamentos projetos que revitalizem e melhorem as condições de vida 
dos grupos de pessoas pertencentes aos institutos objetos do programa; 

- Articular intercâmbio entre os cursos e departamentos envolvidos por meio dos projetos 
desenvolvidos pelos cursos e departamentos;  

 



 

 

                                                                                                                                               
 

 

 

 

 

 

 

- Acompanhar e avaliar as ações propostas pelos projetos desenvolvidos pelos cursos e 
departamentos; 

- Estabelecer parcerias com outras instituições e empresas para ampliar a possibilidade de 
atendimento a essas entidades. 

Metodologia 
Realização de Seminários, estudos, debates, palestras, cursos de formação, oficinas com 
caráter interdisciplinar, ações práticas de atendimentos diversos. 

Atuação 
Articula e promove ações nas três dimensões acadêmicas: ensino, pesquisa, extensão com a 
participação dos Cursos e departamentos da UniEVANGÉLICA. Presta assessorias às 
instituições beneficiadas. Realiza projetos, pesquisas e estudos com o objetivo de tornar visível 
a situação das pessoas a serem beneficiadas com o programa.  

População atingida 

Alunos, professores e técnicos dos diversos Departamentos/Cursos da UniEVANGÉLICA; 

Servidores e pessoas assistidas das instituições (Lar Betel, Instituto Cristão Evangélico e 
SETECEB e ONG Gente Livre). 

 
10. PROGRAMA PERMANENTE DE ATENDIMENTO NA ÁREA DA SAÚDE 
Apresentação: A Saúde é uma área na qual atuam diversos profissionais, 
sendo um campo científico onde se produzem saberes e conhecimentos acerca 
do objeto saúde e onde operam distintas disciplinas que o contemplam sob 
diversos ângulos. Nesta perspectiva, este programa tem como finalidade 
propiciar um espaço interdisciplinar inovador na área da saúde, onde possam a 
interagir os saberes acadêmico, profissional e popular com intenção de formar 
profissionais comprometidos coma realidade social. Os propósitos do programa 
são: congregar ações interdisciplinares na área da saúde, priorizando o 
desenvolvimento de projetos extensionistas; manter a indissociabilidade entre 
ensino, pesquisa e extensão; e propiciar aos acadêmicos uma visão realista do 
seu campo de atuação.  
 
Objetivos 

- Desenvolver ações na área da saúde de maneira interdisciplinar, como forma de melhorar a 
qualidade de vida da população; 

- Promover a realização de atividades na área de saúde de forma 
integrada e articulada com as demandas de instituições da área de 
saúde e da população de Anápolis e Região; 

 



 

 

                                                                                                                                               
 

 

 

 

 

 

- Conscientizar a população e os agentes de saúde dos problemas 
relacionados à saúde de nossa sociedade e contribuir para a formação de 
políticas de saúde apropriadas para superá-los; 

- Direcionar os projetos de extensão e pesquisa à construção de um sistema 
público de saúde socialmente mais eficiente; 

- Sistematizar a produção na área de extensão da saúde no interior da UniEVANGÉLICA; 

- Difundir essa produção nos meios acadêmicos e de saúde em geral; 

- Desenvolver as atividades de extensão juntamente com instituições das 
esferas municipal, estadual e federal; 

- Desenvolver serviços de atendimento à saúde prestados na UniEVANGÉLICA 
e em projetos-diagnósticos da situação de saúde em diversas áreas, 
especialmente no município de Anápolis e Região; 

- Orientar todos os cursos da área da saúde da UniEVANGÉLICA para o planejamento de 
atividades de extensão universitária.  


