
Oficinas Presenciais com Grupos de Extensão e Acadêmicos
As inscrições serão realizadas nos dias 14 e 15/03, às 08:00, presencialmente. Para as vivências, usar máscara, calçado

fechado e boné, levar água, lanche e álcool em gel.

Quarta-feira - 16/03/22 (8h às 12h)

Grupo Título Breve descrição Local Vagas

GEPOL - Grupo de Estudos e
Práticas em Olericultura e
GPF - Grupo de Práticas em
Fruticultura

Apresentação ao
cultivo Hidropônico de
Hortaliças Folhosas e

Os grupos GEPOL e GPF realizarão uma vivência
prática de iniciação ao cultivo e manejo de
hortaliças e frutíferas. A vivência incluirá uma
visita à área de produção em estufas e em
canteiros, com o plantio de mudas folhosas em
sistema hidropônico, e também a semeadura de
sementes de maracujá com uma breve explicação
sobre a cultura e os métodos de propagação
estudados. A atividade será realizada em nossas
áreas, no anexo do Departamento de Horticultura,
e terá como intuito introduzir os ingressantes às
práticas de cultivo de alimentos.

Anexo da
Horticultura 25

SIPOC - Sistema Intensivo de
Produção de Ovinos e
Caprinos

Bora conhecer o
SIPOC e o mundo dos
pequenos ruminantes?

O grupo realizará uma apresentação sobre como
funciona o setor mostrando, então, o rebanho as
instalações e os experimentos. Aliado a isso será
apresentado e explicado os principais pontos de
conhecimento sobre os pequenos ruminantes
(animais foco de estudo do grupo). No final será
realizado uma atividade interativa com os alunos
ingressantes.

Departamento de
Zootecnia/SIPOC 25

GEP - Grupo Estudos em
Paisagismo e GEPLAM -
Grupo de Extensão e
Pesquisa em Plantas
Medicinais

Plantas Ornamentais e
Seus Potenciais

Medicinais

O Grupo de Estudos em Paisagismo e Plantas
Ornamentais (GEP) e o Grupo de Extensão e
Pesquisa de Plantas Medicinais (GEPLAM)
conduzirão em conjunto uma visita às áreas de
cultivo de espécies ornamentais, aromáticas e
medicinais distribuídas pelo campus ESALQ.
Passando pelo Jardim Francês do Museu Luiz de
Queiroz, Jardim Sensorial da Equoterapia e pela
área experimental do anexo da Horticultura, os
grupos propõem uma visita guiada aos
ingressantes, abordando diversos pontos
relacionados à identificação de espécies,
botânica, paisagismo e potencial aromático e
medicinal dessas espécies vegetais.

Museu Luiz de
Queiroz, Jardim

Sensorial da
Equoterapia e

Anexo da
Horticultura

25

GESP - Grupo de Extensão de
São Pedro

Um olhar da Serra -
implementação de

horta na E.M.E.B Iracy
Bertochi

O GESP (Grupo de Extensão de São Pedro)
convida os alunos a participarem da
implementação de uma horta na escola de
educação básica Iracy Bertochi em São Pedro. A
atividade tem o intuito de introduzir os
ingressantes à agricultura familiar e à
agroecologia, por meio do plantio, do debate e da
reflexão, a fim de compreender melhor a
realidade e as lutas dos pequenos produtores
rurais e das suas famílias.

ÔNIBUS - SÃO
PEDRO

Saída em frente ao
Edifício ao Prédio

Central

40

Hidrofitotério ESALQ

Práticas no
Hidrofitotério: utilização

e estudo de plantas
aquáticas

As atividades serão realizadas no espaço do
Hidrofitotério, localizado no Horto Experimental
"Walter Accorsi" e envolve vivências em três
linhas de pesquisa: potenciais e benefícios de
plantas aquáticas (com ênfase em medicinais,
alimentícia, biorremediação e paisagismo),
aspectos ecológicos e reconhecimento de
componentes do fitoplâncton. A visita contará
com uma tour pelos lagos, onde os alunos
poderão observar as espécies de plantas
aquáticas que pertencem ao acervo biológico vivo
do Hidrofitotério e duas experiências práticas
laboratoriais.

Horto Experimental
"Walter

Accorsi"/LCB
25



Núcleo de Agroecologia -
Nheengatu (com a
participação dos grupos
CAJAN, TERRA e PET-
ECOLOGIA)

As contribuições da
Agroecologia no

combate a fome no
Brasil.

Atividade Teórica: "Mesa de Debates" - Três
grupos irão discutir sobre "As contribuições da
Agroecologia no combate a fome no Brasil", a
partir da perspectiva de atuação de cada grupo.
Atividade Prática: Visita monitorada nas áreas e
outras atividades - Os grupos que compuseram a
mesa no dia, logo após a "mesa de debate", farão
visitas monitoradas e outras atividades nas suas
respectivas áreas.

Central de Aulas -
Sala 04 25

G-MIP - Grupo de Pesquisa e
Extensão em Manejo
Integrado de Pragas e GMAP
- Grupo de Mecanização e
Agricultura de Precisão

Conhecendo
insetos-praga e

agricultura de precisão

Inicialmente, o G-MIP realizará apresentação de
alguns insetos-praga e visita ao formigueiro do
LEA. Posteriormente, o GMAP conduzirá
atividade com temática de agricultura de precisão,
apresentando GPS, equipamentos de solo e
sensores utilizados pelo grupo.

Sala da
Pós-Graduação do

LEA
25

Associação Atlética
Acadêmica "Luiz de Queiroz"
e Conselho de Repúblicas

Faça parte dessa
história centenária!

Venha conhecer um pouco da história, times e
parceiros que fomentam o esporte universitário
desde 1903, participando também de um
bate-papo com os ingressantes a respeito da
vivência em República na ESALQ - USP.
Conheça mais sobre estágio, auxílio moradia e
todos os benefícios de morar em república, além
de presenciar amistosos, treinos e passeios
guiados para conhecer o ginásio, história e todos
os troféus da Gloriosa!

Ginásio de esportes
- Quadra interna e

pátio externo
25

Coletivo Negro Baobás,
Coletivo LGBTQ Integra e
Coletivo Feminista Raiz Fulô

Luta antipatriarcal e
antirracista na

universidade: oficina
de estêncil + roda de

conversa

Realizaremos uma oficina de estêncil* em
camisetas juntamente com um bate-papo sobre
resistência na universidade, abordando questões
diversas como a luta antirracista e antipatriarcal, a
importância da articulação coletiva e a atuação
dentro da ESALQ. *Estêncil é uma técnica de
pintura que utiliza-se de um molde vazado para
aplicar um desenho em qualquer superfície com o
uso de tinta. Nesta atividade estampamos
camisetas, portanto é necessário que os
participantes levem camisetas lisas!

Centro de vivências 25

GECOP - Grupo de Estudos
de Carreira, Organização e
Pessoas, GEEDES - Grupo de
Extensão em Economia,
Gestão e Desenvolvimento
Sustentável, OPTICOM -
Grupo de Extensão em
Gestão da Tecnologia, da
Informação em Operações e
PET-GAEA - Programa de
Educação Tutorial
Gerenciamento e
Administração da Empresa
Agrícola

Desafios de gestão:
carreira, inovação e

sustentabilidade

Independentemente do campo de atuação que
escolherão, os alunos das áreas de gestão
lidarão com a tomada de decisão constante no
universo organizacional, precisando trabalhar em
equipe e desenvolver soluções comuns.
Desafiamos você a imergir em um case que
engloba as temáticas de carreira, inovação e
sustentabilidade com os grupos GECOP,
GEEDES, OPTICOM e PET-GAEA nesta oficina.

Bloco B do
Pavilhão de

Economia - Sala do
3º andar ((voltado

aos cursos de Adm
e Economia)

80

RevParq - Grupo de
Revitalização do Parque
Ecológico Cornélio Pires

Áreas de atuação na
revitalização do parque

ecológico

Os alunos que participarem da vivência vão
aprender como fazemos a visita técnica no
parque focando nos projetos base do grupo.

Sala 314 no
pavilhão da
engenharia

25

Quinta-feira - 17/03/22 (8h às 12h)

Grupo Título da
Apresentação Breve descrição Local

Númer
o de

Vagas

GADE - Grupo de Adequação
Ambiental

Restauração Florestal
na ESALQ

Apresentação breve sobre restauração florestal,
exemplo de restauração na ESALQ, visita à área
de restauração florestal e plantio simbólico.

Alameda do
Jacarandá Mimoso.

Plano B: LERF
25

Programa de Educação
Tutorial - PET Biotecnologia
Agrícola

Extração de DNA Será feita uma breve explanação sobre o que é
biotecnologia e em seguida faremos uma
atividade prática de extração de DNA de um fruto.

Departamento de
Genética 25

Adeca Agronegócios, Liga de
Mercado Financeiro, EJEA -
ESALQ Júnior Economia e
Administração e MarkEsalq

ESALQ também é:
finanças, marketing e
empreendedorismo!

Apresentar aos ingressantes conceitos de finanças,
marketing e empreendedorismo, mostrando como a
extensão universitária pode ajudá-los em seu
desenvolvimento de carreira, na graduação e ainda
gerar valor para a sociedade. Nesta vivência, eles
terão contato com os problemas enfrentados pelos
grupos resolvendo cases que permitirão seu
desenvolvimento criativo.

Bloco B do
Pavilhão de

Economia - Sala do
3º andar

80



GAER - Grupo de Articulação
Extensionista Marechal
Rondon

Conectando realidades
e impactando a

sociedade através da
extensão

O GAER convida a todos para uma visita a Casa
do Hip-Hop de Piracicaba, em uma apresentação
não só da ESALQ, mas também da nossa cidade.
Realizaremos uma dinâmica de integração com
atividades acerca da prática extensionista (o que
é, como funciona, qual sua importância e como se
dá dentro do campus) e acerca de projetos
sociais, que são os meios de atuação do grupo.
Será uma oportunidade para conhecer e atuar de
forma prática na horta comunitária da Casa do
Hip-Hop.

ÔNIBUS - Casa do
Hip Hop

Saída em frente ao
Edifício ao Prédio

Central

40

RAIZ - Reprodução Animal de
Interesse Zootécnico, GECA -
Grupo de Estudos em
Cana-de-açúcar e
GEPEMA-AGRIMET - Grupo
de Experimentação e
Pesquisa em Modelagem
Agrícola e Agrometeorologia

Visita à fazenda Areão

Nesta visita você irá conhecer a área
experimental e as principais atividades realizadas
por 3 grupos da Fazenda Areão: GECA,
GEPEMA e RAIZ. Abrangendo tanto produção
vegetal (culturas da cana, milho e soja), como
produção animal (nas áreas de carne, leite e
forragens) e meteorologia agrícola.

ÔNIBUS -
FAZENDA AREÃO
Saída em frente ao
Edifício ao Prédio

Central

40

Núcleo de Agroecologia -
Nheengatu (com a
participação dos grupos
GESP, SAF e CEPARA)

As contribuições da
Agroecologia no

combate a fome no
Brasil.

Atividade Teórica: "Mesa de Debates" - Três
grupos irão discutir sobre "As contribuições da
Agroecologia no combate a fome no Brasil", a
partir da perspectiva de atuação de cada grupo.
Atividade Prática: Visita monitorada nas áreas e
outras atividades - Os grupos que compuseram a
mesa no dia, logo após a "mesa de debate", farão
visitas monitoradas e outras atividades nas suas
respectivas áreas.

Central de Aulas -
Sala 04 25

USP Recicla
Além da Reciclagem:

Ações para um Mundo
Sustentável

Consumo consciente, educação ambiental e os
3Rs (Redução, reutilização, reciclagem) - Breve
apresentação do USP Recicla, dos projetos
desenvolvidos pelo Programa e dinâmicas
interativas sobre o tema e as ações que podem
ser desenvolvidas por cada um.

Rua ao lado do
gramadão e sede
do USP Recicla
(composteiras,

minhocário). Plano
B: Sala 72 e sede

USP Recicla

25

LEMaC - Laboratório de
Ecologia, Manejo e
Conservação de Fauna
Silvestre e GEAS - Grupo de
Estudos de Animais
Selvagens

Bichos da ESALQ:
convivência

humano-fauna no
campus Luiz de

Queiroz

Realizaremos uma trilha para observação das
aves da ESALQ, uma apresentação do LEMaC
(Laboratório de Ecologia, Manejo e Conservação
da Fauna Silvestre) e do GEAS (Grupo de
Estudos de Animais Selvagens), e ressaltamos a
importância da não alimentação dos animais do
campus na convivência humano-fauna.

Anfiteatro - LCF 25

GEPURA - Grupo de Estudos
em Práticas e Uso Racional
da Água

Conhecendo o
GEPURA e praticando
em campo a coleta de

água

A vivência será uma saída de campo, oficina
prática de coleta de água para análise, conhecer
o Laboratório de Ecologia Isotópica do CENA
onde o grupo fica instalado e bater um papo
sobre como funciona a extensão universitária e o
dia a dia no GEPURA.

Lago do pavilhão
de Horticultura para
a coleta de água e

Laboratório de
Ecologia Isotópica -

Cena (Ceninha
próximo ao A
encarnado).

25

Enactus
Conhecendo o

Empreendedorismo
Social

Será feito uma breve apresentação do time e
como o mesmo funciona com foco nos ODS -
Objetivos de Desenvolvimento Sustentável como
atividade, além de uma caminhada do privilégio.

Gramadão - Em
frente ao prédio

central
25

Amaranthus - Grupo de
Agricultura Orgânica

Agricultura orgânica na
prática

A vivência proposta pelo grupo Amaranthus tem
por objetivo mostrar para os/as novos/as
ingressantes um pouco das atividades
desenvolvidas pelo grupo. Durante a visita
teremos uma breve caminhada pela área que o
grupo trabalha e divide com outro grupo do
núcleo Nheengatu, o grupo SAF. Além da visita,
teremos uma breve conversa sobre agroecologia
e agricultura orgânica. Teremos também um
mutirão de implantação de um módulo orgânico
consorciado com o objetivo de introduzir
elementos da produção agrícola sustentável na
prática. Com esta atividade pretendemos
apresentar aos novos/as alunos/as um pouco do
universo da agroecologia com trocas e a prática
da agricultura sustentável.

Área do grupo.
Plano B: Sala do

grupo no
Departamento de
Produção Vegetal

25

Sexta-feira - 18/03/22 (8h às 12h)



Grupo Título da
Apresentação Breve descrição Local

Númer
o de

Vagas
GFMO - Grupo Florestal
Monte Olimpo, GEFLA -
Grupo de Estudos, Floresta e
Água e GEPEM - Grupo de
Estudos em Manejo e
Ecologia de Florestas
Tropicais

Integração Floresta em
“O manejo Florestal e

a gestão da água"

Na oficina da Integração Floresta, haverão quatro
principais momentos, em que o primeiro será um
momento de apresentação breve sobre o
departamento, cursos de extensão e a relação
entre o tema tratado entre eles e o curso; e os
três restantes serão compostos de dinâmicas que
façam com que os ingressantes tenham uma
imersão mais profunda no universo abrangido por
cada um dos três grupos (GFMO, GEPEM e
GEFLA).

Auditório LCF, LHF,
Viveiro LCF, Sede
Monte Olimpo e

Sementeca
GEPEM

25

GEPANP - Grupo de Extensão
e Pesquisa em Áreas Naturais
Protegidas

Florestas e bem-estar
humano

O grupo será convidado a percorrer uma trilha em
área de florestas plantadas e nativas onde serão
explicadas as funções ecossistêmicas de
ambientes naturais e a importância das áreas
naturais protegidas. Também serão mostrados
tipos de interferências feitas para manutenção de
trilhas e faremos uma dinâmica com os
participantes no gramado ao lado do lago.

ÔNIBUS - HORTO
DE TUPI

Saída em frente ao
Edifício ao Prédio

Central

40

SAF Pirasykáua - Grupo de
Ensino, Pesquisa e Extensão
voltado à Agroecologia e
Sistemas Agroflorestais

Caminhada
Agroflorestal

Visita guiada às áreas do grupo, estimulando a
interação entre os ingressantes e os diferentes
aspectos de uma agrofloresta (forma, função,
idade), passando pelos estágios iniciais de um
SAF com café para um focado em beneficiamento
e finalizando com um projeto envolvendo
frutíferas nativas!

Área do SAF -
Próximo ao

restaurante dos
professores

25

TERRA - Territorialidade
Rural e Reforma Agrária

Visita ao
Assentamento Milton

Santos

O grupo TERRA convida todos/as os/as
ingressantes a uma visita ao assentamento rural
Milton Santos - Americana/SP com o qual o grupo
tem um histórico de parceria. Durante a visita
teremos uma roda de conversa sobre reforma
agrária, apresentação do assentamento e um
mutirão para o plantio de mudas nativas na
reserva legal do assentamento. Nesta atividade
os novos alunos poderão ter contato com a
história da luta pela terra no Brasil e conhecer um
assentamento rural referência em produção
agroecológica.

ÔNIBUS -
Assentamento
Milton Santos,

Americana - SP
Saída em frente ao
Edifício ao Prédio

Central

40

Plano Diretor Socioambiental
do Campus

Gestão ambiental do
campus: o que tem
sido feito e como
posso contribuir?

Como posso contribuir para a melhora da gestão
ambiental do Campus? A vivência que te guiará
por todos os grupos de trabalho que fazem parte
desse grande desafio e instigar os ingressantes
para se envolverem no tema.

Sala 72 ao lado do
centro de vivências. 25


