
TIPOS DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS 
 

 

 

Atendimento ao Público em espaços de cultura, ciência e Tecnologia 

 Espaços e Museus Culturais: Atendimento a visitantes em museus e centros de memória 

das IES. Atendimento ao público em espaços culturais. 

 Espaços e Museus de Ciência e Tecnologia: Atendimento ao público em espaços de 

ciência e tecnologia, tais como observatório astronômico, estação ecológica, planetário, 

jardim botânico, setores e laboratórios, etc.  

 Cineclubes: Atendimento ao público em cineclubes. 

 Outros espaços: Outros atendimentos não incluídos nos itens anteriores. 

 

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. 

 Outros: incluem-se nessa categoria pesquisa encomendada, restauração de bens móveis 

e imóveis e outras prestações de serviço eventuais. 

 

Atividades de Propriedade Intelectual 

 Depósito de Patentes e Modelos de Utilidades: depósitos e registro de patentes. 

 Registro de Marcas e Softwares: registro de marcas e softwares. 

 Contratos de Transferência de Tecnologia: contrato de transferência de direito sobre 

tecnologia. 

 Registro de Direitos Autorais: registro de direitos autorais. 

Exames e Laudos Técnicos 

 

 Laudos Técnicos: exames, perícias e laudos realizados pelas diversas áreas da 

instituição de educação superior que oferece serviço permanente, envolvendo pessoal 

do quadro. Inclui: análise de solos, exames agronômicos e botânicos, análise 

farmacológica, qualidades de produtos, laudos médicos, psicológicos, antropológicos, 

perícia ambiental, dentre outros. 

 

Atendimento jurídico e judicial 



 Atendimento Jurídico e Judicial: atendimentos a pessoas em orientação ou 

encaminhamento de questões jurídicas ou judiciais. 

 

Atendimento em saúde humana 

 Consultas Ambulatoriais: consulta ambulatorial ou domiciliar programada, prestada por 

profissionais da área da saúde. 

 Consultas de Emergência e Urgência: consulta em situação que exige pronto 

atendimento (emergências e urgências). 

 Internações Atendimento a pacientes internados: Cirurgias Intervenções cirúrgicas 

(hospitalares e ambulatoriais). 

 Exames Laboratoriais: exames de patologia clínica e anátomo-patologia. 

 Exames Secundários: Radiologia, ultra-sonografia e outros exames por imagem, provas 

funcionais, endoscopia, etc. 

 Outros: atendimentos Outros atendimentos não incluídos nos itens anteriores. 

 

Atendimento em saúde animal 

 Atendimentos ambulatoriais: atendimento ambulatorial a animais. 

 Internações veterinárias: assistência veterinária a animais internados. 

 Cirurgias veterinárias: intervenções cirúrgicas em animais (hospitalares e 

ambulatoriais). 

 Exames laboratoriais e secundários em veterinária: exames de patologia clínica e aná 

tomo-patologia; radiologia, ultra-sonografia e outros exames por imagem, provas 

funcionais, endoscopia, etc. 

 

Fonte: Manual de Extensão, 2007. 

 

 

 

 

 

 


