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ÁREAS DE 
ENQUADRAMENTO 

DE PROJETOS 

SUAS SUB-ÁREAS 

 

Produção e Processo 
Industrial 

Processos industriais, controle de produção, 
planejamento da produção, fabricação, sistema 
fabril, automação, Industria 4.0 e IoT - Intenet 
das Coisas 

Informação, 
Tecnologias e 
Comunicação 

Tecnologia da Informação, informática, sistemas de 
informação, aplicativos, ferramentas da 
comunicação, sistemas computacionais, sistemas 
operacionais, jogos digitais, linguagem de 
programação, computação gráfica, comunicação 
e redes, Datamining, Big Data, entre outros. 

Alimentos e produção 
alimentar 

Processos e Procedimentos na Produção Alimentícia, 
engenharia de alimentos, alimentos em geral, 
gastronomia, restaurantes, produção de 
alimentos, produção de refeições. 

Economia, Gestão e 
Negócios 

Projetos sobre administração, contabilidade, logística 
em geral, cadeia de suprimentos, secretariado, 
álgebra, matemática analítica, matemática 
aplicada, geometria, probabilidade e estatística,  
desenvolvimento de negócios, cooperativismo e 
associativismo, serviços, comércio, jogos de 
empresa entre outros. 

Gestão Pública e 
Sociedade 

Gestão pública, projetos sociais, projetos em politicas 
publicas, processos e controles na administração 
pública, economia, política, serviço social, 
economia doméstica. 

Educação 

Gestão e Processos na Educação, metodologias 
educacionais, sistemas educacionais, educação 
tecnológica, tecnologias educacionais e jogos 
educacionais. 

Agronegócio e Pecuária 

Agricultura, Gestão e Procedimentos no Agronegócio 
e na Agropecuária, Projetos sobre microbiologia, 
botânica, zoologia, clima, meio ambiente, 
energia, agricultura, pecuária, agronomia, 
recursos pesqueiros, climatologia, mineralogia, 
geologia, oceanografia,  

Recursos Naturais e 
Meio Ambiene 

Gestão e Procedimentos em recursos naturais, 
recursos hidricos, gerenciamento de 
ecossistemas, gerenciamento de recursos 
terrestres, hídricos e florestais, gerenciamento de 
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resíduos e reciclagem, política ambiental e 
legislação ambiental, educação ambiental, 
poluição e qualidade do ar e da água, 
contaminação e qualidade do solo, toxicologia 
ambiental entre outros. 

Saúde, Ambiente e 
Segurança 

Gestão e Procedimentos em Saúde, Sistemas e 
aplicativos em saúde e segurança, projetos sobre 
doenças sexualmente transmissíveis, drogas e 
álcool, educação física, epidemiologia, 
microbiologia, nutrição (educação nutricional), 
enfermagem, ergonomia, farmácia, farmacologia, 
fisiologia e fisiopatologia, saúde bucal e prótese 
dentária, saúde coletiva e individual, saúde no 
trabalho, prevenção e segurança no trabalho, 
entre outros. 

Turismo, 
Hospitalidade e 

Lazer 

Agenciamento de viagem, eventos, guia de turismo, 
hospedagem, lazer, turismo receptivo, cozinha, 
serviços de restaurante e bar. 

Produção Cultural e 
Design 

Arte Dramática; Canto; Comunicação Visual; Dança; 
Desenho de Produtos e Enxovais de Decoração; 
Moda; Design de Interiores; Design de Móveis; 
Fabricação de Instrumentos Musicais; 
Modelagem do Vestuário; Multimídia; 
Museologia; Paisagismo; Processos Fotográficos; 
Produção de Áudio e Vídeo; Regência e Produção 
Fonográfica. 

Infraestrutura 

Agrimensura, saneamento, edificações, desenho de 
construção civil, transporte metro ferroviário, 
transporte rodoviário, construção civil, 
movimento de terra e pavimentação, construção 
de edifícios, construção naval, controle de obras, 
hidráulica e saneamento ambiental, sistemas de 
navegação e transporte terrestre, portos, 
processos e procedimentos em infraestrutura. 

 

Áreas e Sub-áreas para alinhamento dos projetos de RJI - Editais para convidar 
Empresas a apresentarem seus desafios técnicos ou tecnológicos - Desafios 
INOVA Paula Souza para nossa comunidade - Desafios INOVA Empresas - 
Outros… 

 

 


