
 

 
 

 

Edital I Mostra Integrada de Pesquisa e Extensão 

Os Campi da UFSM de Frederico Westphalen e de Palmeira das Missões tornam público o 

presente EDITAL para cientificar a comunidade em geral das normas e dos procedimentos que 

nortearão a realização da I Mostra Interdisciplinar de Pesquisa e Extensão da UFSM. 

1 CRONOGRAMA 

Atividade Período 

Submissão de trabalhos e inscrição para mesas-redondas 05/06/2019 a 16/06/2019 

Inscrição de ouvintes 05/06/2019 a 16/08/2019 

Divulgação dos trabalhos selecionados 15/07/2019 

Entrega da versão final dos trabalhos revisada pelos autores 09/08/2019 

Divulgação do cronograma de apresentações e mesas-redondas 16/08/2019 

Realização da I Mostra Interdisciplinar de Pesquisa e Extensão da 

UFSM 
21/08/2019 

Emissão de certificados 21/08/2019 

 

2 DO EVENTO 

A I Mostra Interdisciplinar de Pesquisa e Extensão da UFSM é um evento técnico-científico que 

busca divulgar a ciência produzida nos Campi da UFSM-FW e da UFSM-PM e demais Instituições 

de Ensino Superior, por meio da integração das comunidades acadêmicas (alunos e servidores), 

para fortalecê-las enquanto instituições de ensino superior. 

 

3 DO LOCAL 

A I Mostra Interdisciplinar de Pesquisa e Extensão da UFSM ocorrerá no Auditório do IFFar – 

Campus de Frederico Westphalen e nas salas de aula do Campus da UFSM de Frederico 

Westphalen. 

 

4 DA METODOLOGIA 



 

 
 

 
A I Mostra Interdisciplinar de Pesquisa e Extensão da UFSM acontecerá no dia 21 de agosto de 

2019, no Campus da UFSM-FW, e será composta de palestras, apresentações de trabalhos e 

mesas-redondas dos Grupos de Pesquisa e Extensão participantes do evento. As inscrições são 

gratuitas e limitadas. 

 

4.1 Apresentações de trabalhos 

As apresentações de trabalhos da I Mostra Interdisciplinar de Pesquisa e Extensão da UFSM 

serão organizadas por áreas temáticas, determinadas pelas oito áreas da Política Nacional de 

Extensão (Item 4.3 ou Anexo 1 deste Edital). O objetivo dessas apresentações é divulgar as 

atividades de pesquisa e de extensão produzidas pela comunidade acadêmica dos Campi de 

Frederico Westphalen e Palmeira das Missões; e demais Instituições de Ensino Superior. 

 

4.1.2 Da forma de apresentação dos trabalhos 

Os trabalhos serão apresentados por alunos, no formato oral, com tempo de apresentação de, no 

máximo, dez (10) minutos cada um. Os alunos irão dispor de equipamento multimídia, servindo-se 

de suporte pessoal (pen-drive) para apresentação de seus trabalhos. As apresentações contarão 

com um coordenador de sala. 

 

4.2 Mesas-redondas dos Grupos de Pesquisa e Extensão 

As mesas-redondas serão organizadas por áreas temáticas, determinadas pelas oito áreas da 

Política Nacional de Extensão (Item 4.3 ou Anexo 1 deste Edital). Objetivam apresentar ações e 

atividades desenvolvidas nos grupos de pesquisa e extensão dos Campi de Frederico Westphalen 

e Palmeira das Missões; e demais Instituições de Ensino Superior, bem como proporcionar um 

espaço de integração desses grupos e possibilitar futuras parcerias de trabalho entre as diversas 

áreas. 

 

4.2.1 Da forma de apresentação das mesas-redondas 

As mesas-redondas serão compostas por docentes dos Grupos de Pesquisa e Extensão 

participantes do evento, os quais, farão uma apresentação em formato oral, com tempo de 



 

 
 

 
apresentação de, no máximo, dez (10) minutos cada um. Os integrantes dos grupos irão dispor de 

equipamento multimídia, servindo-se de suporte pessoal (pen-drive) para apresentação das 

atividades, trabalhos e ações desenvolvidas. As apresentações contarão com um mediador de 

sala. 

 

4.3 Áreas Temáticas 

Comunicação 

Cultura 

Direitos Humanos e Justiça 

Educação 

Meio Ambiente 

Saúde 

Tecnologia e produção 

Trabalho 

 

5 DAS INSCRIÇÕES 

A I Mostra Interdisciplinar de Pesquisa e Extensão da UFSM receberá inscrições da comunidade 

acadêmica dos Campi de Frederico Westphalen e Palmeira das Missões; e demais Instituições de 

Ensino Superior; em três modalidades: apresentação de trabalho, mesa-redonda e ouvinte. 

 

5.1 Inscrição de trabalhos 

A inscrição de trabalhos será realizada no sítio virtual da I Mostra Interdisciplinar de Pesquisa e 

Extensão da UFSM, conforme cronograma (item 1 deste Edital). 

 

5.1.1 Tipos de vinculação aceitos na submissão de trabalhos: 

Apresentador/Autor = Aluno de Graduação ou de Pós-Graduação. 

Orientador = Docente ou Técnico Administrativo em Educação 

Coautor = Sem restrições 

 



 

 
 

 
5.1.2 Cada inscrito poderá apresentar apenas um trabalho por área temática. 

 

5.1.3 Limites para composição da equipe de trabalho: 

Apresentador/Autor – 1(um) 

Orientador – 1 (um) 

Coautor – 5 (cinco) 

 

5.1.4 Os trabalhos apresentados deverão ser enviados na forma de resumos simples, em formato 

PDF, e podem ser inéditos ou não. 

 

5.1.5 Quando o trabalho não for inédito, o acadêmico deverá indicar em campo próprio, no 

momento da inscrição, o evento no qual o trabalho já foi apresentado. 

 

5.1.6 O modelo de resumo e as instruções de preenchimento podem ser encontrados no endereço: 

https://www.ufsm.br/unidades-universitarias/frederico-westphalen/eventos/i-mipe/ 

 

5.1.7 No momento da inscrição, deverá ser indicada a área temática e a linha na qual o trabalho 

deve ser enquadrado. O aluno deverá indicar, também, áreas correlatas com as quais o trabalho 

pode ter interação. 

 

5.1.8 Caberá à Comissão Organizadora da I Mostra Interdisciplinar de Pesquisa e Extensão da 

UFSM a divulgação do arquivo “Cronograma das apresentações e mesas-redondas” (vide 

cronograma). 

 

5.2 Inscrição para mesas-redondas 

 

https://www.ufsm.br/unidades-universitarias/frederico-westphalen/eventos/i-mipe/


 

 
 

 
5.2.1 A inscrição para participar das mesas-redondas será realizada no sítio virtual da I Mostra 

Interdisciplinar de Pesquisa e Extensão da UFSM, conforme cronograma (item 1 deste Edital). 

 

5.2.2 Poderão se inscrever docentes ou técnicos integrantes de Grupos de Pesquisa e Extensão. 

 

5.2.3 No momento da inscrição, o docente deverá indicar a área temática e a linha na qual a ação 

ou atividade deve ser enquadrada. O docente deverá indicar, também, áreas correlatas, com as 

quais a ação ou atividade pode ter interação. 

 

5.3 Inscrição como participante ouvinte 

5.3.1 A inscrição como ouvinte será realizada no sítio virtual do evento 

https://www.ufsm.br/unidades-universitarias/frederico-westphalen/eventos/i-mipe/ conforme 

cronograma (item 1 deste Edital). 

 

6. DA SELEÇÃO DOS TRABALHOS 

Os resumos, enviados para a modalidade apresentação de trabalhos, serão selecionados por uma 

equipe indicada pela Comissão Organizadora do evento, sendo que a divulgação dos 

selecionados ocorrerá até o dia 15 de julho no site do evento. 

 

6.1 O aluno deverá verificar no site do evento se é necessário realizar alguma correção no resumo. 

Caso o avaliador tenha solicitado alterações, o aluno deverá reenviar o trabalho corrigido até o dia 

09 de agosto. Após esta data, caso o resumo não tenha sido revisado, estará automaticamente 

excluído das apresentações. Cada apresentador de trabalho receberá um e-mail informando as 

alterações necessárias. 

 

https://www.ufsm.br/unidades-universitarias/frederico-westphalen/eventos/i-mipe/


 

 
 

 
6.2 Caberá à Comissão Organizadora da I Mostra Interdisciplinar de Pesquisa e Extensão da 

UFSM a divulgação do arquivo “Cronograma das apresentações e mesas-redondas” (vide 

cronograma). 

 

7. DA CERTIFICAÇÃO DOS PARTICIPANTES 

Todo acadêmico inscrito para apresentação de trabalhos que, comprovadamente, apresentar seu 

trabalho na I Mostra Interdisciplinar de Pesquisa e Extensão da UFSM receberá seu certificado de 

apresentador. O certificado será impresso e entregue no final do evento. O acadêmico inscrito 

como ouvinte deverá emitir o certificado por meio do Portal Certificados Web da UFSM no prazo 

de até 10 dias após a realização do evento. 

 

8. DAS SUBSTITUIÇÕES DE APRESENTADORES 

8.1 Os acadêmicos inscritos na I Mostra Interdisciplinar de Pesquisa e Extensão da UFSM que 

estiverem impedidos de apresentar o trabalho na data do evento poderão indicar um substituto. 

8.2 A substituição será realizada no momento da apresentação do trabalho. 

 

9. DAS DISPOSIÇÕES FINAIS 

Casos omissos serão resolvidos pela Comissão Organizadora da I Mostra Interdisciplinar de 

Pesquisa e Extensão da UFSM. 

 

 

Frederico Westphalen – RS, Junho de 2019. 



 

 
 

 
ANEXO 1 

ÁREAS E LINHAS TEMÁTICAS DA POLÍTICA DE EXTENSÃO 

 

ÁREA LINHA DESCRIÇÃO 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

COMUNICAÇÃO 

 

 

Comunicação estratégica 

Elaboração, implementação e avaliação de planos 

estratégicos de comunicação; realização de assessorias e 

consultorias para organizações em atividades de 

publicidade, propaganda e de RP; suporte de  

comunicação a programas e projetos de mobilização 

social, a organizações governamentais e da sociedade 

civil; formação, capacitação e qualificação de pessoas da 

área; produção e divulgação de informações, 

conhecimentos e material didático. 

 

 

Gestão Informacional 

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 de material didático 

relacionados ao tema; formação, capacitação e 

qualificação de pessoas que atuam na área. 

 

Jornalismo 

Processos de produção e edição de notícias para mídias; 

assessorias e consultorias para órgãos de imprensa; 

crítica e mídia; treinamento e qualificação de profissional 

para a imprensa; capacitação e qualificação de pessoas 

que da área; produção de material didático e divulgação 

de informações, conhecimentos e material didático. 

 

Mídias artes 

Ações em torno de 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. 



 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

CULTURA 

 

Artes Cênicas 

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 

Ações 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 

Ações em torno das artes plásticas; 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 

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. 

 

 

 

Patrimônio Cultural 

Preservação, recuperação, promoção e difusão de 

patrimônio artístico, cultural e histórico, natural , e 

imaterial mediante formação, organização, manutenção, 

ampliação e equipamento de 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 

HUMANOS E 

JUSTIÇA 

Grupos sociais 

vulneráveis 

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. 

Infância e adolescência 

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 

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. 

Pessoas com 

deficiências, 

Ações voltadas para o planejamento, implementação e 

avaliação de processos de atenção (educação, saúde, 



 

 
 

 

incapacidades e 

necessidades especiais 

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. 

Segurança pública e 

defesa social 

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, 

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. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Alfabetização, leitura e 

escrita 

Ações voltadas 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; desenvolvimento de metodologias de ensino e 

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 



 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

EDUCAÇÃO 

artística. 

 

Educação profissional 

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. 

 

Espaços da ciência 

Ações voltadas para a difusão e divulgação de 

conhecimentos científicos e tecnológicos em espaços de 

ciência; organização desses espaços; formação, 

capacitação e qualificação de pessoas que atuam na 

área; produção e divulgação de informações, 

conhecimentos e material didático. 

 

 

Formação docente 

Ações voltados 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; formação, capacitação e divulgação 

de informações, conhecimentos e de material didático 

relacionados ao tema. 

 

 

 

Línguas estrangeiras 

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 

e aprendizagem 

Ações visando à discussão de metodologias e estratégias 

específicas de ensino/aprendizagem, educação 

continuada a formação profissional; formação, 

capacitação e qualificação de pessoas que atuam na 

área; produção e divulgação de informações, 

conhecimentos e de material didático na área. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

MEIO 

AMBIENTE 

 

 

 

Questões ambientais 

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 dos 

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 

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 

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 e qualificação de catadores de lixo; 

formação 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 

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 que atuam na 

área; produção e divulgação de informações, 

conhecimentos e material didático, relacionados ao tema. 

 

 

 

Esporte e lazer 

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, Esporte 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 

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 divulgação de informações, conhecimentos 



 

 
 

 

e material didático na área. 

 

 

Saúde animal 

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. 

 

Saúde familiar 

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 didática, relacionados ao 

tema; formação, capacitação e qualificação de pessoas 

que atuam na área. 

 

 

 

Saúde humana 

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; informações, 

conhecimentos e de material didático relacionados na 

área. 

 

Uso de drogas e 

dependência 

química 

Prevenção e limitação da incidência e do consumo de 

droga; tratamento de dependentes; assistência e 

orientação a usuários de drogas; recuperação e 

reintegração social, produção e divulgação 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. 



 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

TECNOLOGIA E 

PRODUÇÃO 

 

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 relacionados ao tema; 

formação, capacitação e qualificação de pessoas que 

atuam na área. 

 

Desenvolvimento 

tecnológico 

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. 

 

 

Inovação tecnológica 

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. 

 

Propriedade intelectual e 

patentes 

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. 



 

 
 

 

 

Tecnologia da informação 

Desenvolvimento de competência informacional – para 

identificar, localizar, interpretar, relacionar, analisar, 

sintetizar, avaliar e comunicar informação em fontes 

impressa 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. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

TRABALHO 

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 polos 

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. 

Emprego e renda 

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. 

Gestão do trabalho 

urbano e rural 

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 de material 

didático relacionados ao tema; formação, capacitação e 

qualificação de pessoas que atuam na área. 

Gestão institucional 

Planejamento, implantação 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 de material didático na área. 

Gestão Pública 

Planejamento, implantação e 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. 

 

Turismo e 

desenvolvimento 

sustentável 

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. 

 

 


