
Principais Áreas Temáticas de Ações de Extensão – estabelecidas pelo
Grupo Técnico de Sistema de Dados e Informações e RENEX –
Rede Nacional de Extensão
 
2.1 Comunicação
Comunicação social; Mídia Comunitária; Comunicação Escrita e Eletrônica;
Produção e Difusão de Material Educativo; Televisão Universitária; Rádio Universitária;
Capacitação e Qualificação de Recursos Humanos e de Gestores de Políticas Públicas de
Comunicação Social; Cooperação Interinstitucional e Cooperação Internacional na área.
2.2 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 Teatral e Circense; Rádio Universitária;
Capacitação de Gestores de Políticas Públicas; Cooperação Interinstitucional e Cooperação
Internacional na área; Cultura e Memória Social.
2.3 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; Direitos de Grupos Sociais; Organizações populares;
Questão agrária.
2.4 Educação
Educação Básica; Educação e Cidadania; Educação à Distância; Educação
Continuada; Educação de Jovens e Adultos; Educação Especial; Educação Infantil; Ensino
Fundamental; Ensino Médio; Incentivo à Leitura; Capacitação e Qualificação de Recursos
Humanos e de Gestores de Políticas Públicas de Educação; Cooperação Interinstitucional e
Internacional na área de Educação.
2.5 Meio Ambiente
Preservação e Sustentabilidade do Meio Ambiente; Meio ambiente e
desenvolvimento 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.
2.6 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; Desenvolvimento do Sistema de Saúde; Saúde e Segurança no Trabalho; Esporte,
Lazer e Saúde; Hospitais e Clínicas Universitárias; Novas Endemias e Epidemias; Saúde da
Família; Uso e dependência de drogas.
2.7 Tecnologia e Produção
Transferência de Tecnologias Apropriadas; Empreendedorismo; Empresas juniores;
Inovação Tecnológica; Pólos Tecnológicos; Capacitação e Qualificação de Recursos
Humanos e de Gestores de Políticas Públicas de Ciências e Tecnologia; Cooperação
Interinstitucional e Cooperação Internacional na área; Direitos de Propriedade e Patentes.
2.8 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; Educação Profissional,
Organizações Populares para o Trabalho; Cooperativas Populares; Questão Agrária; Saúde
e Segurança no Trabalho; Trabalho Infantil; Turismo e oportunidades de trabalho.



 

LINHAS DE EXTENSÃO

1. Alfabetização, Leitura e Escrita: Alfabetização e letramento de crianças, jovens e adultos; 
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.

2. Artes Cênicas: Dança, teatro, técnicas circenses, performance; formação, memória, produção 
e difusão cultural e artística.

3. Artes Integradas: Ações multiculturais, envolvendo as diversas áreas da produção e da 
prática artística em um único programa integrado; memória, produção e difusão cultural e 
artística.

4. Artes Plásticas: Escultura, pintura, desenho, gravura, instalação, apropriação; formação, 
memória, produção e difusão cultural e artística.

5. Artes Visuais: Artes gráficas, fotografia, cinema, vídeo; formação, memória, produção e 
difusão cultural e artística.

6. Comunicação Estratégica: 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.

7. Desenvolvimento de Produtos: Produção de origem animal, vegetal, mineral e laboratorial; 
manejo, transformação, manipulação, dispensação, conservação e comercialização de produtos 
e subprodutos.

8. Desenvolvimento Regional: Elaboração de diagnóstico e de propostas de planejamento 
regional (urbano e rural) envolvendo práticas destinadas a elaboração de planos diretores, 
a soluções, tratamento de problemas e melhoria a 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.

9. Desenvolvimento Rural e Questão Agrária: 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.

10. Desenvolvimento Tecnológico: 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.

11. Desenvolvimento Urbano: Planejamento, implementação e avaliação de processos e 
metodologias visando proporcionar soluções e o tratamento de problemas das comunidades 
urbanas; urbanismo.

12. Direitos Individuais e Coletivos: 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.

13. Educação Profissional: Processos de formação técnica profissional, visando a valorização, 
aperfeiçoamento, promoção do acesso aos direitos trabalhistas e inserção no mercado de 
trabalho.

14. Empreendedorismo: 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.

15. Emprego e Renda: Defesa, proteção, promoção e apoio a oportunidades de trabalho, emprego 
e renda para empreendedores, setor informal, proprietários rurais, formas cooperadas/
associadas de produção, empreendimentos produtivos solidários, economia solidária, 
agricultura familiar, dentre outros.

16. Endemias e Epidemias: 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.

17. Espaços de Ciência: Difusão e divulgação de conhecimentos científicos e tecnológicos em 
espaços de ciência, como museus, observatórios, planetários, estações marinhas, entre outros; 
organização de espaços de ciência e tecnologia.

18. 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, 
Esportes e Lazer; iniciação e prática esportiva; detecção e fomento de talentos esportivos.



19. Estilismo: Design e modelagem criativa de vestuário, calçados, ornamentos e utensílios 
pessoais relacionados à moda.

20. Fármacos e Medicamentos: Uso correto de medicamentos 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.

21. Formação de Professores (formação docente): Formação e valorização de professores, 
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.

22. Gestão do Trabalho: Estratégias de administração; ambiente empresarial; relações de 
trabalho urbano, rural e industrial (formas associadas de produção, trabalho informal, 
incubadora de cooperativas populares, agronegócios, agroindústria, práticas e produções 
caseiras, dentre outros).

23. Gestão Informacional: Sistemas de fornecimento e divulgação de informações econômicas, 
financeiras, físicas e sociais das instituições públicas, privadas e do terceiro setor.

24. Gestão Institucional: Estratégias administrativas e organizacionais em órgãos e instituições 
públicas, privadas e do terceiro setor, governamentais e não governamentais. 
 

25. Gestão Pública: 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).

26. Grupos Sociais Vulneráveis: Questões de gênero, de etnia, de orientação sexual, de 
diversidade cultural, de credos religiosos, dentre outro, processos de atenção (educação, saúde, 
assistência social, etc.), de emancipação, de respeito à identidade e inclusão; promoção, defesa 
e garantia de direitos; desenvolvimento de metodologias de intervenção.

27. Infância e Adolescência: 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, adolescentes e suas famílias.

28. 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).

29. Jornalismo: Processos de produção e edição de notícias para mídias impressas e eletrônicas; 
assessorias e consultorias para órgãos de imprensa em geral; crítica de mídia.

30. Jovens e Adultos: 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 a juventude e/ou a idade 
adulta.

31. Línguas Estrangeiras: 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.

32. Metodologias e Estratégias de Ensino/Aprendizagem: Metodologias e estratégias 
específicas de ensino/aprendizagem, como a educação a distância, o ensino presencial e 
de pedagogia de formação inicial, educação continuada, educação permanente e formação 
profissional.

33. Mídias artes: Mídias contemporâneas, multimídia, web arte, arte digital; formação, memória, 
produção e difusão cultural e artística.

34. Mídias: 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.

35. Música: Apreciação, criação e performance; formação, capacitação e qualificação de pessoas 
que atuam na área musical; produção e divulgação de informações, conhecimentos e material 
didático na área; memória, produção e difusão cultural e artística.

36. Organizações da Sociedade e Movimentos Sociais e Populares: Apoio à formação, 
organização e desenvolvimento de comitês, comissões, fóruns, associações, ONGs, OSCIP’s, 
redes, cooperativas populares, sindicatos, dentre outros.

37. Patrimônio Cultural, Histórico, Natural e Imaterial: 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) 
material 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; memória, produção 
e difusão cultural e artística.

38. Pessoas com Deficiências, Incapacidades e Necessidades Especiais: 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.



39. Propriedade Intelectual e Patente: Processos de identificação, regulamentação e registro de 
direitos autorais e outros sobre propriedade intelectual e patente.

40. Questões Ambientais: Implementação e avaliação de processos de educação ambiental 
de redução da poluição do ar, águas e solo; discussão da Agenda 21; discussão de impactos 
ambientais de empreendimentos e de planos básicos ambientais; preservação de recursos 
naturais e planejamento ambiental; questões florestais; meio ambiente e qualidade de vida; 
cidadania e meio ambiente.

41. Recursos Hídricos: Planejamento de micro bacias, 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.

42. Resíduos Sólidos: Ações normativas, operacionais, financeiras e de planejamento com 
base em critérios sanitários, ambientais e econômicos, para coletar, segregar, tratar e dispor 
resíduos ou dejetos; orientação para elaboração e desenvolvimento de projetos de planos de 
gestão integrada de resíduos sólidos urbanos, coleta seletiva, instalação de manejo de resíduos 
sólidos urbanos (RSU) reaproveitáveis (compostagem e reciclagem), destinação final de RSU 
(aterros sanitários e controlados), remediação de resíduos ou dejetos a céu aberto; orientação 
à organização de catadores de lixo.

43. Saúde Animal: Processos e metodologias visando a assistência à saúde animal: 
prevenção,diagnóstico e tratamento; prestação de serviços institucionais em laboratórios, 
clínicas e hospitais veterinários universitários.

44. Saúde da Família: Processos assistenciais e metodologias de intervenção para a saúde da 
família.

45. Saúde e Proteção no Trabalho: Processos assistenciais, metodologias de intervenção, 
ergonomia, educação para a saúde e vigilância epidemiológica ambiental, tendo como alvo o 
ambiente de trabalho e como público os trabalhadores urbanos e rurais; saúde ocupacional.

46. 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.

47. Segurança Alimentar e Nutricional: 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.

48. Segurança Pública e Defesa Social: Planejamento, implementação e avaliação de processos 
e metodologias, dentro de uma compreensão global do conceito de segurança pública, visando 
proporcionar soluções e o tratamento de problemas relacionados; orientação e assistência 
jurídica, judiciária, psicológica e social à população carcerária e familiar; 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.

49. Tecnologia da Informação: Desenvolvimento de competência informacional para identificar, 
localizar, interpretar, relacionar, analisar, sintetizar, avaliar e comunicar informação em fontes 
impressas ou eletrônicas; inclusão digital.

50. Temas Específicos/Desenvolvimento Humano: Temas das diversas áreas do 
conhecimento, especialmente de 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 humano, espiritualidade e religiosidade.

51. Terceira Idade: 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.

52. Turismo: 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.

53. Uso de Drogas e Dependência Química: Prevenção e limitação da incidência e do consumo 
de drogas; tratamento de dependentes; assistência e orientação a usuários de drogas; 
recuperação e reintegração social. 

 



Tabela das Áreas de Conhecimento (CAPES)

Indice geral das grandes áreas e sub-áreas do conhecimento 
 

1.00.00.00-3 - Ciências Exatas e da Terra

2.00.00.00-6 - Ciências Biológicas

3.00.00.00-9 - Engenharias

4.00.00.00-1 - Ciências da Saúde

5.00.00.00-4 - Ciências Agrárias

6.00.00.00-7 - Ciências Sociais Aplicadas

7.00.00.00-0 - Ciências Humanas

8.00.00.00-2 - Linguística, Letras e Artes

 

  
  
  
  
  
 

1.00.00.00-3 - Ciências Exatas e da Terra

1.01.00.00-8 - Matemática
1.01.01.00-4 - Álgebra 

 1.01.02.00-0 - Análise 
 1.01.03.00-7 - Geometria e Topologia 

 1.01.04.00-3 - Matemática Aplicada

 
1.02.00.00-2 - Probabilidade e estatística

1.02.01.00-9 - Probabilidade 
 1.02.02.00-5 - Estatística 

 1.02.03.00-1 - Probabilidade e Estatística Aplicadas
 

1.03.00.00-7 - Ciência da computação
1.03.01.00-3 - Teoria da Computação 

 1.03.02.00-0 - Matemática da Computação 
 1.03.03.00-6 - Metodologia e Técnicas da Computação 

 1.03.04.00-2 - Sistemas de Computação
 

1.04.00.00-1 - Astronomia
1.04.01.00-8 - Astronomia de Posição e Mecânica Celeste 

 1.04.02.00-4 - Astrofísica Estelar 
 1.04.03.00-0 - Astrofísica do Meio Interestelar 

 1.04.04.00-7 - Astrofísica Extragaláctica 
 1.04.05.00-3 - Astrofísica do Sistema Solar 

 1.04.06.00-0 - Instrumentação Astronômica
 

1.05.00.00-6 - Física



1.05.01.00-2 - Física Geral 
1.05.02.00-9 - Áreas Clássicas de Fenomenologia e suas Aplicações 
1.05.03.00-5 - Física das Partículas Elementares e Campos 
1.05.04.00-1 - Física Nuclear 
1.05.05.00-8 - Física Atômica e Molecular 
1.05.06.00-4 - Física dos Fluídos, Física de Plasmas e Descargas Elétricas 
1.05.07.00-0 - Física da Matéria Condensada
 

1.06.00.00-0 - Química
1.06.01.00-7 - Química Orgânica 
1.06.02.00-3 - Química Inorgânica 
1.06.03.00-0 - Físico-Química 
1.06.04.00-6 - Química Analítica
 

1.07.00.00-5 - Geociências
1.07.01.00-1 - Geologia 
1.07.02.00-8 - Geofísica 
1.07.03.00-4 - Meteorologia 
1.07.04.00-0 - Geodésia 
1.07.05.00-7 - Geografia Física
 

1.08.00.00-0 - Oceanografia
1.08.01.00-6 - Oceanografia Biológica 
1.08.02.00-2 - Oceanografia Física 
1.08.03.00-9 - Oceanografia Química 
1.08.04.00-5 - Oceanografia Geológica 
 
 

2.00.00.00-6 - Ciências Biológicas

2.01.00.00-0 - Biologia geral

2.02.00.00-5 - Genética
2.02.01.00-1 - Genética Quantitativa 
2.02.02.00-8 - Genética Molecular e de Microorganismos 
2.02.03.00-4 - Genética Vegetal 
2.02.04.00-0 - Genética Animal 
2.02.05.00-7 - Genética Humana e Médica 
2.02.06.00-3 - Mutagênese
 

2.03.00.00-0 - Botânica
2.03.01.00-6 - Paleobotânica 
2.03.02.00-2 - Morfologia Vegetal 
2.03.03.00-9 - Fisiologia Vegetal 
2.03.04.00-5 - Taxonomia Vegetal 
2.03.05.00-1 - Fitogeografia 
2.03.06.00-8 - Botânica Aplicada
 

2.04.00.00-4 - Zoologia
2.04.01.00-0 - Paleozoologia 
2.04.02.00-7 - Morfologia dos Grupos Recentes 
2.04.03.00-3 - Fisiologia dos Grupos Recentes 
2.04.04.00-0 - Comportamento Animal 
2.04.05.00-6 - Taxonomia dos Grupos Recentes 
2.04.06.00-2 - Zoologia Aplicada
 

2.05.00.00-9 - Ecologia
2.05.01.00-5 - Ecologia Teórica 
2.05.02.00-1 - Ecologia de Ecossistemas 
2.05.03.00-8 - Ecologia Aplicada



 
2.06.00.00-3 - Morfologia

2.06.01.00-0 - Citologia e Biologia Celular 
2.06.02.00-6 - Embriologia 
2.06.03.00-2 - Histologia 
2.06.04.00-9 - Anatomia
 

2.07.00.00-8 - Fisiologia
2.07.01.00-4 - Fisiologia Geral 
2.07.02.00-0 - Fisiologia de Orgãos e Sistemas 
2.07.03.00-7 - Fisiologia do Esforço 
2.07.04.00-3 - Fisiologia Comparada
 

2.08.00.00-2 - Bioquímica
2.08.01.00-9 - Química de Macromoléculas 
2.08.02.00-5 - Bioquímica de Microorganismos 
2.08.03.00-1 - Metabolismo e Bioenergética 
2.08.04.00-8 - Biologia Molecular 
2.08.05.00-4 - Enzimologia
 

2.09.00.00-7 - Biofísica
2.09.01.00-3 - Biofísica Molecular 
2.09.02.00-0 - Biofísica Celular 
2.09.03.00-6 - Biofísica de Processos e Sistemas 
2.09.04.00-2 - Radiologia e Fotobiologia
 

2.10.00.00-0 - Farmacologia
2.10.01.00-6 - Farmacologia Geral 
2.10.02.00-2 - Farmacologia Autonômica 
2.10.03.00-9 - Neuropsicofarmacologia 
2.10.04.00-5 - Farmacologia Cardiorenal 
2.10.05.00-1 - Farmacologia Bioquímica e Molecular 
2.10.06.00-8 - Etnofarmacologia 
2.10.07.00-4 - Toxicologia 
2.10.08.00-0 - Farmacologia Clínica
 

2.11.00.00-4 - Imunologia
2.11.01.00-0 - Imunoquímica 
2.11.02.00-7 - Imunologia Celular 
2.11.03.00-3 - Imunogenética 
2.11.04.00-0 - Imunologia Aplicada
 

2.12.00.00-9 - Microbiologia
2.12.01.00-5 - Biologia e Fisiologia dos Mircroorganismos 
2.12.02.00-1 - Microbiologia Aplicada
 

2.13.00.00-3 - Parasitologia
2.13.01.00-0 - Protozoologia de Parasitos 
2.13.02.00-6 - Helmintologia de Parasitos 
2.13.03.00-2 - Entomologia e Malacologia de Parasitos e Vetores 
 
 

3.00.00.00-9 - Engenharias

3.01.00.00-3 - Engenharia civil
3.01.01.00-0 - Construção Civil 
3.01.02.00-6 - Estruturas 
3.01.03.00-2 - Geotécnica 
3.01.04.00-9 - Engenharia Hidráulica 
3.01.05.00-5 - Infra-Estrutura de Transportes



 
3.02.00.00-8 - Engenharia de minas

3.02.01.00-4 - Pesquisa Mineral 
3.02.02.00-0 - Lavra 
3.02.03.00-7 - Tratamento de Minérios
 

3.03.00.00-2 - Engenharia de materiais e metalúrgica
3.03.01.00-9 - Instalações e Equipamentos Metalúrgicos 
3.03.02.00-5 - Metalurgia Extrativa 
3.03.03.00-1 - Metalurgia de Transformação 
3.03.04.00-8 - Metalurgia Física 
3.03.05.00-4 - Materiais não-Metálicos
 

3.04.00.00-7 - Engenharia elétrica
3.04.01.00-3 - Materiais Elétricos 
3.04.02.00-0 - Medidas Elétricas, Magnéticas e Eletrônicas; Instrumentação 
3.04.03.00-6 - Circuitos Elétricos, Magnéticos e Eletrônicos 
3.04.04.00-2 - Sistemas Elétricos de Potência 
3.04.05.00-9 - Eletrônica Industrial, Sistemas e Controles Eletrônicos 
3.04.06.00-5 - Telecomunicações
 

3.05.00.00-1 - Engenharia mecânica
3.05.01.00-8 - Fenômenos de Transporte 
3.05.02.00-4 - Engenharia Térmica 
3.05.03.00-0 - Mecânica dos Sólidos 
3.05.04.00-7 - Projetos de Máquinas 
3.05.05.00-3 - Processos de Fabricação
 

3.06.00.00-6 - Engenharia química
3.06.01.00-2 - Processos Industriais de Engenharia Química 
3.06.02.00-9 - Operações Industriais e Equipamentos para Engenharia Química 
3.06.03.00-5 - Tecnologia Química
 

3.07.00.00-0 - Engenharia sanitária
3.07.01.00-7 - Recursos Hídricos 
3.07.02.00-3 - Tratamento de Águas de Abastecimento e Residuárias 
3.07.03.00-0 - Saneamento Básico 
3.07.04.00-6 - Saneamento Ambiental
 

3.08.00.00-5 - Engenharia de produção
3.08.01.00-1 - Gerência de Produção 
3.08.02.00-8 - Pesquisa Operacional 
3.08.03.00-4 - Engenharia do Produto 
3.08.04.00-0 - Engenharia Econômica
 

3.09.00.00-0 - Engenharia nuclear
3.09.01.00-6 - Aplicações de Radioisótopos 
3.09.02.00-2 - Fusão Controlada 
3.09.03.00-9 - Combustível Nuclear 
3.09.04.00-5 - Tecnologia de Reatores
 

3.10.00.00-2 - Engenharia de transportes
3.10.01.00-9 - Planejamento de Transportes 
3.10.02.00-5 - Veículos e Equipamentos de Controle 
3.10.03.00-1 - Operações de Transportes
 

3.11.00.00-7 - Engenharia naval e oceânica
3.11.01.00-3 - Hidrodinâmica de Navios e Sistemas Oceânicos 
3.11.02.00-0 - Estruturas Navais e Oceânicas 
3.11.03.00-7 - Máquinas Marítimas 



3.11.04.00-2 - Projetos de Navios e de Sistemas Oceânicos 
3.11.05.00-9 - Tecnologia de Construção Naval e de Sistemas Oceânicos
 

3.12.00.00-1 - Engenharia aeroespacial
3.12.01.00-8 - Aerodinâmica 
3.12.02.00-4 - Dinâmica de Vôo 
3.12.03.00-0 - Estruturas Aeroespaciais 
3.12.04.00-7 - Materiais e Processos para Engenharia Aeronáutica e Aeroespacial 
3.12.05.00-3 - Propulsão Aeroespacial 
3.12.06.00-0 - Sistemas Aeroespaciais
 

3.13.00.00-6 - Engenharia biomédica
3.13.01.00-2 - Bioengenharia 
3.13.02.00-9 - Engenharia Médica 
 
 

4.00.00.00-1 - Ciências da Saúde

4.01.00.00-6 - Medicina
4.01.01.00-2 - Clínica Médica 
4.01.02.00-9 - Cirurgia 
4.01.03.00-5 - Saúde Materno-Infantil 
4.01.04.00-1 - Psiquiatria 
4.01.05.00-8 - Anatomia Patológica e Patologia Clínica 
4.01.06.00-4 - Radiologia Médica 
4.01.07.00-0 - Medicina Legal e Deontologia

 
4.02.00.00-0 - Odontologia

  
4.02.01.00-7 - Clínica Odontológica 
4.02.02.00-3 - Cirurgia Buco-Maxilo-Facial 
4.02.03.00-0 - Ortodontia 
4.02.04.00-6 - Odontopediatria 
4.02.05.00-2 - Periodontia 
4.02.06.00-9 - Endodontia 
4.02.07.00-5 - Radiologia Odontológica 
4.02.08.00-1 - Odontologia Social e Preventiva 
4.02.09.00-8 - Materiais Odontológicos
 

4.03.00.00-5 - Farmácia
  
4.03.01.00-1 - Farmacotecnia 
4.03.02.00-8 - Farmacognosia 
4.03.03.00-4 - Análise Toxicológica 
4.03.04.00-0 - Análise e Controle de Medicamentos 
4.03.05.00-7 - Bromatologia
 

4.04.00.00-0 - Enfermagem
4.04.01.00-6 - Enfermagem Médico-Cirúrgica 
4.04.02.00-2 - Enfermagem Obstétrica 
4.04.03.00-9 - Enfermagem Pediátrica 
4.04.04.00-5 - Enfermagem Psiquiátrica 
4.04.05.00-1 - Enfermagem de Doenças Contagiosas 
4.04.06.00-8 - Enfermagem de Saúde Pública
 

4.05.00.00-4 - Nutrição
4.05.01.00-0 - Bioquímica da Nutrição 
4.05.02.00-7 - Dietética 



4.05.03.00-3 - Análise Nutricional de População 
4.05.04.00-0 - Desnutrição e Desenvolvimento Fisiológico
 

4.06.00.00-9 - Saúde coletiva
4.06.01.00-5 - Epidemiologia 
4.06.02.00-1 - Saúde Pública 
4.06.03.00-8 - Medicina Preventiva
 

4.07.00.00-3 - Fonoaudiologia

4.08.00.00-8 - Fisioterapia e terapia ocupacional

4.09.00.00-2 - Educação física

5.00.00.00-4 - Ciências Agrárias

5.01.00.00-9 - Agronomia
5.01.01.00-5 - Ciência do Solo 
5.01.02.00-1 - Fitossanidade 
5.01.03.00-8 - Fitotecnia 
5.01.04.00-4 - Floricultura, Parques e Jardins 
5.01.05.00-0 - Agrometeorologia 
5.01.06.00-7 - Extensão Rural

 
5.02.00.00-3 - Recursos florestais e engenharia florestal

5.02.01.00-0 - Silvicultura 
5.02.02.00-6 - Manejo Florestal 
5.02.03.00-2 - Técnicas e Operações Florestais 
5.02.04.00-9 - Tecnologia e Utilização de Produtos Florestais 
5.02.05.00-5 - Conservação da Natureza 
5.02.06.00-1 - Energia de Biomassa Florestal
 

5.03.00.00-8 - Engenharia agrícola
5.03.01.00-4 - Máquinas e Implementos Agrícolas 
5.03.02.00-0 - Engenharia de Água e Solo 
5.03.03.00-7 - Engenharia de Processamento de Produtos Agrícolas 
5.03.04.00-3 - Construções Rurais e Ambiência 
5.03.05.00-0 - Energização Rural
 

5.04.00.00-2 - Zootecnia
5.04.01.00-9 - Ecologia dos Animais Domésticos e Etologia 
5.04.02.00-5 - Genética e Melhoramento dos Animais Domésticos 
5.04.03.00-1 - Nutrição e Alimentação Animal 
5.04.04.00-8 - Pastagem e Forragicultura 
5.04.05.00-4 - Produção Animal
 

5.05.00.00-7 - Medicina veterinária
5.05.01.00-3 - Clínica e Cirurgia Animal 
5.05.02.00-0 - Medicina Veterinária Preventiva 
5.05.03.00-6 - Patologia Animal 
5.05.04.00-2 - Reprodução Animal 
5.05.05.00-9 - Inspeção de Produtos de Origem Animal
 

5.06.00.00-1 - Recursos pesqueiros e engenharia de pesca
5.06.01.00-8 - Recursos Pesqueiros Marinhos 
5.06.02.00-4 - Recursos Pesqueiros de Águas Interiores 
5.06.03.00-0 - Aquicultura 
5.06.04.00-7 - Engenharia de Pesca
 

5.07.00.00-6 - Ciência e tecnologia de alimentos



5.07.01.00-2 - Ciência de Alimentos 
5.07.02.00-9 - Tecnologia de Alimentos 
5.07.03.00-5 - Engenharia de Alimentos
 

6.00.00.00-7 - Ciências Sociais Aplicadas

6.01.00.00-1 - Direito
6.01.01.00-8 - Teoria do Direito 
6.01.02.00-4 - Direito Público 
6.01.03.00-0 - Direito Privado 
6.01.04.00-7 - Direitos Especiais

 
6.02.00.00-6 - Administração

6.02.01.00-2 - Administraçao de Empresas 
6.02.02.00-9 - Administração Pública 
6.02.03.00-5 - Administração de Setores Específicos 
6.02.04.00-1 - Ciências Contábeis
 

6.03.00.00-0 - Economia
6.03.01.00-7 - Teoria Econômica 
6.03.02.00-3 - Métodos Quantitativos em Economia 
6.03.03.00-0 - Economia Monetária e Fiscal 
6.03.04.00-6 - Crescimento, Flutuações e Planejamento Econômico 
6.03.05.00-2 - Economia Internacional 
6.03.06.00-9 - Economia de Recursos Humanos 
6.03.07.00-5 - Economia Industrial 
6.03.08.00-1 - Economia do Bem-Estar Social 
6.03.09.00-8 - Economia Regional e Urbana 
6.03.10.00-6 - Economia Agrária e dos Recursos Naturais
 

6.04.00.00-5 - Arquitetura e urbanismo
6.04.01.00-1 - Fundamentos de Arquitetura e Urbanismo 
6.04.02.00-8 - Projetos de Arquitetura e Urbanismo 
6.04.03.00-4 - Tecnologia de Arquitetura e Urbanismo 
6.04.04.00-0 - Paisagismo
 

6.05.00.00-0 - Planejamento urbano e regional
6.05.01.00-6 - Fundamentos do Planejamento Urbano e Regional 
6.05.02.00-2 - Metodos e Técnicas do Planejamento Urbano e Regional 
6.05.03.00-9 - Serviços Urbanos e Regionais
 

6.06.00.00-4 - Demografia
6.06.03.00-3 - Componentes da Dinâmica Demográfica 
6.06.04.00-0 - Nupcialidade e Família 
6.06.05.00-6 - Demografia Histórica 
6.06.06.00-2 - Política Pública e População 
6.06.07.00-9 - Fontes de Dados Demográficos
 

6.07.00.00-9 - Ciência da informação
6.07.01.00-5 - Teoria da Informação 
6.07.02.00-1 - Biblioteconomia 
6.07.03.00-8 - Arquivologia
 

6.08.00.00-3 - Museologia

6.09.00.00-8 - Comunicação

6.09.01.00-4 - Teoria da Comunicação 
6.09.02.00-0 - Jornalismo e Editoração 



6.09.03.00-7 - Rádio e Televisão 
6.09.04.00-3 - Relações Públicas e Propaganda 
6.09.05.00-0 - Comunicação Visual
 

6.10.00.00-0 - Serviço social
6.10.01.00-7 - Fundamentos do Serviço Social 
6.10.02.00-3 - Serviço Social Aplicado
 

6.11.00.00-5 - Economia doméstica

6.12.00.00-0 - Desenho industrial

6.12.01.00-6 - Programação Visual 
6.12.02.00-2 - Desenho de Produto
 

6.13.00.00-4 - Turismo

7.00.00.00-0 - Ciências Humanas

7.01.00.00-4 - Filosofia
7.01.01.00-0 - História da Filosofia 
7.01.02.00-7 - Metafísica 
7.01.03.00-3 - Lógica 
7.01.04.00-0 - Ética 
7.01.05.00-6 - Epistemologia 
7.01.06.00-2 - Filosofia Brasileira

 
7.02.00.00-9 - Sociologia

7.02.01.00-5 - Fundamentos da Sociologia 
7.02.02.00-1 - Sociologia do Conhecimento 
7.02.03.00-8 - Sociologia do Desenvolvimento 
7.02.04.00-4 - Sociologia Urbana 
7.02.05.00-0 - Sociologia Rural 
7.02.06.00-7 - Sociologia da Saúde 
7.02.07.00-3 - Outras Sociologias Específicas
 

7.03.00.00-3 - Antropologia
7.03.01.00-0 - Teoria Antropológica 
7.03.02.00-6 - Etnologia Indígena 
7.03.03.00-2 - Antropologia Urbana 
7.03.04.00-9 - Antropologia Rural 
7.03.05.00-5 - Antropologia das Populações Afro-Brasileiras
 

7.04.00.00-8 - Arqueologia
7.04.01.00-4 - Teoria e Método em Arqueologia 
7.04.02.00-0 - Arqueologia Pré-Histórica 
7.04.03.00-7 - Arqueologia Histórica
 

7.05.00.00-2 - História
7.05.01.00-9 - Teoria e Filosofia da História 
7.05.02.00-5 - História Antiga e Medieval 
7.05.03.00-1 - História Moderna e Contemporânea 
7.05.04.00-8 - História da América 
7.05.05.00-4 - História do Brasil 
7.05.06.00-0 - História das Ciências
 

7.06.00.00-7 - Geografia
7.06.01.00-3 - Geografia Humana 
7.06.02.00-0 - Geografia Regional
 

7.07.00.00-1 - Psicologia



7.07.01.00-8 - Fundamentos e Medidas da Psicologia 
7.07.02.00-4 - Psicologia Experimental 
7.07.03.00-0 - Psicologia Fisiológica 
7.07.04.00-7 - Psicologia Comparativa 
7.07.05.00-3 - Psicologia Social 
7.07.06.00-0 - Psicologia Cognitiva 
7.07.07.00-6 - Psicologia do Desenvolvimento Humano 
7.07.08.00-2 - Psicologia do Ensino e da Aprendizagem 
7.07.09.00-9 - Psicologia do Trabalho e Organizacional 
7.07.10.00-7 - Tratamento e Prevenção Psicológica
 

7.08.00.00-6 - Educação
7.08.01.00-2 - Fundamentos da Educação 
7.08.02.00-9 - Administração Educacional 
7.08.03.00-5 - Planejamento e Avaliação Educacional 
7.08.04.00-1 - Ensino-Aprendizagem 
7.08.05.00-8 - Currículo 
7.08.06.00-4 - Orientação e Aconselhamento 
7.08.07.00-0 - Tópicos Específicos de Educação
 

7.09.00.00-0 - Ciência política
7.09.01.00-7 - Teoria Política 
7.09.02.00-3 - Estado e Governo 
7.09.03.00-0 - Comportamento Político 
7.09.04.00-6 - Políticas Públicas 
7.09.05.00-2 - Política Internacional
 

7.10.00.00-3 - Teologia
7.10.01.00-0 - História da Teologia 
7.10.02.00-6 - Teologia Moral 
7.10.03.00-2 - Teologia Sistemática 
7.10.04.00-9 - Teologia Pastoral
 

8.00.00.00-2 - Linguística, Letras e Artes

8.01.00.00-7 - Linguística
8.01.01.00-3 - Teoria e Análise Linguística 
8.01.02.00-0 - Filosofia da Linguagem 
8.01.03.00-6 - Linguística Histórica 
8.01.04.00-2 - Sociolinguística e Dialetologia 
8.01.05.00-9 - Psicolinguística 
8.01.06.00-5 - Linguística Aplicada

 
8.02.00.00-1 - Letras

8.02.01.00-8 - Língua Portuguesa 
8.02.02.00-4 - Línguas Estrangeiras Modernas 
8.02.03.00-0 - Línguas Clássicas 
8.02.04.00-7 - Línguas Indígenas 
8.02.05.00-3 - Teoria Literária 
8.02.06.00-0 - Literatura Brasileira 
8.02.07.00-6 - Outras Literaturas Vernáculas 
8.02.08.00-2 - Literaturas Estrangeiras Modernas 
8.02.09.00-9 - Literaturas Clássicas 
8.02.10.00-7 - Literatura Comparada
 

8.03.00.00-6 - Artes
8.03.01.00-2 - Fundamentos e Críticas das Artes 
8.03.02.00-9 - Artes Plásticas 



8.03.03.00-5 - Música 
8.03.04.00-1 - Dança 
8.03.05.00-8 - Teatro 
8.03.06.00-4 - Ópera 
8.03.07.00-0 - Fotografia 
8.03.08.00-7 - Cinema 
8.03.09.00-3 - Artes do Vídeo 
8.03.10.00-1 - Educação Artística


