
                    

 

RELATÓRIO DE ATIVIDADES DE EXTENSÃO REALIZADAS EM 2018 

 

Nome do Grupo: Grupo de Extensão EducAÇÃO                                   Sigla: EducAÇÃO  

Ano de Criação: 2018 

 

Professor(es) Responsável(eis): Prof. Lucilio Rogerio Aparecido Alves e Profª Eliana Tadeu Terci 

Departamento: Departamento de Economia, Administração e Sociologia - LES 

Contato do professor: lralves@usp.br / etterci@usp.br 

 

Contatos do Grupo 

E-mail: lralves@usp.br / educacaoesalq@gmail.com 

Telefone: (19) 3429-8847 / 3429-4444 R. 8705 

Contato de dois alunos responsáveis: 

Thiago Nogueira Dias Gabiatti    Email: thiagogabiatti@gmail.com     Telefone: (19) 99368-6226 

Júlio Soares Ferreira                  Email: julio.ferreira@usp.br      Telefone: (19) 98282-9225 

 

Área do Conhecimento: 

6.00.00.00-7 - Ciências Sociais Aplicadas 

 

Áreas Temáticas: 

(X) 1. Comunicação  

( ) 2. Cultura 

( ) 3. Direitos Humanos e Justiça 

(X) 4. Educação 

(  ) 5. Meio Ambiente  

( ) 6. Saúde 

( ) 7. Tecnologia e Produção  

( ) 8. Trabalho 

 

Linhas de Extensão: 

14. 2006 – Empreendedorismo; 

22. 2006 – Gestão do trabalho; 

23. 2006 – Gestão informacional; 

25. 2006 – Gestão pública; 

26. 2006 – Grupos sociais vulneráveis; 

30. 2006 – Jovens e adultos; 

36. 2006 – Organizações da sociedade civil e movimentos sociais e populares; 



                    

50. 2006 – Temas específicos / Desenvolvimento humano; 

51. 2006 – Terceira idade; 

 

O grupo realiza pesquisas? 

(X) Sim (  ) Não 

 

Está cadastrado no diretório de grupos de Pesquisa do CNPQ?  

( ) Sim  

(X) Não 

 

Contextualização do Grupo: 

O grupo tem por objetivo compartilhar com a sociedade os ensinamentos de economia, finanças e 

empreendedorismo absorvidos e construídos na Universidade, buscando cumprir com um dos seus 

pilares – a extensão – trazendo discussões, instigando pensamento crítico e participação social ativa 

no contexto político e econômico. 

 

Atividades de Extensão que foram desenvolvidas no ano de 2018  

 

Administração Financeira no SESI: O curso foi direcionado aos alunos do projeto Meu Novo Mundo, 

pertencente ao SESI, situado no bairro Vila Industrial em Piracicaba - SP. O projeto era voltado a 

inclusão social por meio da aprendizagem do SENAI-SP, objetivando o vínculo das pessoas com 

deficiências (PcDs) para com as empresas. O trabalho do grupo possibilitou aos alunos um 

conhecimento maior de suas finanças pessoais bem como alguns ensinamentos sobre economia, 

vistos no dia a dia e nos noticiários.   

 

Núcleo Mapa Educação: O grupo liderou a inauguração do Mapa Educação em Piracicaba/ SP, 

colaborando para a união de pessoas que trabalham com educação na região. O Mapa Educação é 

um movimento nacional composto por ativistas de todos os estados que executam trabalhos com o 

intuito de disseminar uma melhor educação aos brasileiros. 

  

Projetos/Atividades de Extensão criados em 2018 que estão em andamento  

 

Profissões na Esalq: Objetiva-se apresentar os cursos com membros presentes no Grupo 

EducAÇÃO e os caminhos para chegarem a universidade, para alunos de escolas da região, que 

estão no ensino médio. Em um primeiro momento, caracteriza-se por ser uma conversa na qual 

busca-se apresentar exemplos de situações econômicas presentes no dia-a-dia de cada um deles, 



                    

de forma a tornar esse assunto mais lúcido no cotidiano. Em seguida, aplica-se uma atividade 

relacionada ao enfoque do grupo e ao que foi exposto, almejando estimular o desenvolvimento crítico 

e o debate entre os alunos, assim como também conhecer, individualmente, a forma como enxergam 

a realidade local. 

 

Educação Financeira: 

Pretende-se aplicar um curso de educação financeira para jovens e seus familiares, participantes da 

Casa do Amor Fraterno, Organização da Sociedade Civil (OSC), localizada no bairro Novo Horizonte, 

na cidade de Piracicaba/SP. Os encontros pretenderão abordar conceitos básicos e algumas 

ferramentas para conhecerem e melhorarem a gestão de suas finanças pessoais.  

  

Empreendedorismo na Sociedade Contemporânea: 

O trabalho se desenvolverá com alunos da ETEC Dep. Ary de Camargo Pedroso, na cidade de 

Piracicaba - SP. Serão apresentados conceitos sobre empreendedorismo e inovação, bem como 

discussões sobre questões da sociedade como sustentabilidade e diversidade nas organizações. 

Após finalizar os encontros, os alunos farão um trabalho final baseado no que foi exposto durante as 

aulas. 

  

Estudantes e técnicos participantes do grupo: 

 

Nome Curso/Categoria Contato (E-mail) 

Lucilio Rogerio Aparecido Alves Professor/ ESALQ - USP lralves@usp.br 

Eliana Tadeu Terci Professor/ ESALQ - USP etterci@usp.br 

Everton Costa Economia Aplicada (Mestrado) everton.lima.costa@usp.br 

Gabriel Ferreira dos Santos Silva Agronomia - Estatística e 
Experimentação Agronômica 
(Mestrado) 

gabrielf.silva17@gmail.com 

Thiago Nogueira Dias Gabiatti Administração thiagogabiatti@gmail.com 

Tatiana Karine Dezen Ciências Econômicas tatiana.dezen@usp.br 

mailto:lralves@usp.br
mailto:etterci@usp.br
mailto:everton.lima.costa@usp.br
mailto:tatiana.dezen@usp.br


                    

Joao Victor Teodoro Martins Ciências Econômicas joaovictor_piracicaba@usp.br 

João Pedro d'Affonseca Ribeiro Ciências Econômicas ribeirojp@usp.br 

Beatriz Paula Ordocik Engenharia Agronômica beatriz.odorcik@usp.br 

Júlio Soares Ferreira Ciências Econômicas julio.ferreira@usp.br  

Leonardo Affonso Padovani Ciências Econômicas leopadovani98@usp.br 

 

 

Data ____/____/________             

 

 

________________________________________ 

Prof. Lucilio Rogerio Aparecido Alves 

 

 

 


