
 

 

 

REEDIÇÃO DE PROJETOS DE EXTENSÃO EM EXECUÇÃO 

EDITAL N.º 29/2020 – PROPPEX  

ANEXO 1 – PROGRAMAS DE EXTENSÃO VIGENTES 

Programa Área Temática Objetivo 

1 Conexão Cultural Cultura 

Promover a valorização, integração e disseminação da cultura 
artística como manifestação viva e dinâmica de diferentes 
grupos sociais. Integrar ações que incorporem diferentes 
manifestações culturais em diálogo com a comunidade 
acadêmica e geral, na perspectiva de fortalecer a 
indissociabilidade entre ensino, pesquisa e extensão. 

2 
Difusão e de Proteção dos 
Direitos Humanos 

Direitos Humanos 
e Justiça 

Intensificar a produção e socialização dos Direitos Humanos, 
mediante ações que proporcionem a situação dos conflitos 
existentes e a integração e o aprimoramento de outros agentes 
comunitários, como forma de efetivar uma mentalidade coletiva 
de respeito aos Direitos Humanos. 

3 
Educação e Cultura em 
Direitos Humanos 

Direitos Humanos 
e Justiça 

Promover uma cultura de paz e tolerância, através do 
acolhimento e inserção social de grupos de refugiados e 
imigrantes e da articulação de ações educativas voltadas aos 
Direitos Humanos, contribuindo para a construção de uma 
sociedade que exerça cotidianamente sua cidadania. 

4 
NIARA - Nutrindo 
Identidades e Afirmações 
Raciais 

Direitos Humanos 
e Justiça 

Promover a construção de atitudes de autoafirmação identitária 
e de valorização das culturas negras e indígenas, contribuindo 
para a promoção de relações interétnicas pautadas pela 
igualdade racial, na região de abrangência da Universidade 
Feevale. 

5 
Ciências e Tecnologias na 
Educação Básica 

Educação 

Promover a melhoria do estudo das ciências exatas (física, 
química, matemática e lógica) e a aplicação de diferentes 
tecnologias no processo ensino-aprendizagem junto a 
professores e alunos de escolas públicas de educação básica. 

6 
Mãe-bebê: da gestação ao 
primeiro ano de vida 

Educação/Saúde 
Atuar na promoção da saúde da mulher no ciclo gravídico-
puerperal, do neonato e criança até 1 ano através de ações 
interdisciplinares de atenção à saúde. 

7 
Educação Ambiental em 
Desastres 

Meio Ambiente 
Desenvolver ações de educação ambiental para prevenção de 
danos, riscos e desastres ambientais em áreas com 
vulnerabilidade socioambiental de Novo Hamburgo/RS. 

8 
Educação Ambiental na 
Bacia Hidrográfica do Vale 
do Sinos 

Meio Ambiente 
Desenvolver práticas educativas visando a promoção e a 
incorporação de uma atitude socioambiental e a ampliação da 
consciência ambiental da comunidade. 

 



 
 

 

 

Programa Área Temática Objetivo 

9 
Promoção do uso 
racional de 
medicamentos 

Saúde 
Promover o uso racional de medicamentos (URM) e melhorar 
a qualidade de vida de usuários de medicamentos, atendidos 
pelo SUS. 

10 
Apoio ao 
Empreendedorismo para 
o Desenvolvimento 
Regional 

Tecnologia e 
Produção 

Contribuir para a criação e desenvolvimento de 
empreendimentos econômicos e solidários, tanto individuais 
como societários, que se constituam como alternativas viáveis 
de geração de trabalho e renda. 

11 Tecnologias Produtivas 
Aplicadas 

Tecnologia e 
Produção 

Promover a qualificação de recursos humanos na aplicação 
de tecnologias fabris, com otimização de processos e 
desenvolvimento de produtos, através de práticas 
sustentáveis com baixo impacto ambiental, favorecendo 
populações em situação de vulnerabilidade social com a 
doação dos produtos gerados. 

 

 


