
                    

 

RELATÓRIO DE ATIVIDADES DE EXTENSÃO REALIZADAS NO ANO DE 2018 

 

 

Nome do Grupo: Grupo de Articulação Extensionista “Marechal Rondon”                                                                                   

Sigla: GAER 

Ano de Criação: 2017 

 

Professor (es) Responsável (eis): Odaléia Telles Marcondes Machado de Queiroz 

 Departamento: Economia, Administração e Sociologia - LES 

Contato do professor (e-mail institucional e telefone): otmmquei@usp.br (19) 99115-7028 

 

Contatos do Grupo (e-mail institucional e telefone): gaer.esalq@gmail.com 

Facebook/Site do Grupo: - 

Contato de dois alunos responsáveis (e-mail e telefone): 

 

Luís Fernando Aparecido Da Silva- Gestão Ambiental luis_fernando@usp.br (19) 98389-8874  

Suzani Maria Rodrigues da Paz- Ciências Biológicas suzani.paz@usp.br (19) 99364-1867 

 

Área do Conhecimento: 

7.08.00.00-6 Educação 

 

Áreas Temáticas:  

 

(x) 1. Comunicação  

(  ) 2. Cultura 

(  ) 3. Direitos Humanos e Justiça 

(x) 4. Educação 

(x) 5. Meio Ambiente 

(  ) 6. Saúde 

(  ) 7. Tecnologia e Produção 

(  ) 8. Trabalho 

 

Linhas de Extensão: 

7.08.00.00-6 Educação 

7.08.07.04-3 Educação em Periferias Urbanas 

9.00.00.00-5 Outros (Educação Ambiental) 
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O grupo realiza pesquisas? 

(  ) Sim 

(x) Não 

 

Está cadastrado no diretório de grupos de Pesquisa do CNPQ?  

(Link do diretório: http://dgp.cnpq.br/dgp/faces/consulta/consulta_parametrizada.jsf) 

(  ) Sim 

( x) Não 

Em caso positivo, inserir link: 

 

Contextualização do Grupo 

Conforme o Estatuto do GAER, após a participação de alguns alunos da ESALQ na Operação 

Itacaiúnas (Pará) do Projeto Rondon organizada pelo Ministério da Defesa em julho de 2015, 

despertou-se o interesse de continuar fazendo atividades de impacto social a nossa volta, dentro do 

cenário que estamos inseridos. Aliado a isso estamos inseridos num ambiente acadêmico de uma 

Escola que é referência na cidade de Piracicaba e no mundo, na produção de conhecimento de 

qualidade.  

Porém, ainda existe um certo afastamento das demandas da cidade e das atividades de 

extensão e conhecimento produzido na ESALQ, fator que é considerado pelo diretor como prioridade 

para resolução. 

 A partir destes fatores nasceu a ideia de criação de um grupo que objetiva atender dentre 

outras, algumas dessas demandas. O Grupo de Articulação Extensionista “Marechal Rondon” nasceu 

com o propósito de fazer com que a extensão universitária seja mais praticada pelos alunos, 

funcionários e professores da ESALQ, no município de Piracicaba e região, além de incentivar a 

articulação entre os grupos de extensão existentes na ESALQ/USP para o atendimento das 

demandas externas. 

 

Atividades de Extensão que foram desenvolvidas no ano de 2018  

Em 2018, atuou com atividades socioambientais no distrito de Tupi, Piracicaba, SP.  Foram feitas 

algumas visitas para fazer um diagnóstico local com uma amostra demonstrativa da população e 

líderes comunitários. Assim, o grupo atuou paralelamente em Tupi de diferentes formas: 

levantamento de potencialidades e fragilidades do distrito (TCC de um dos integrantes do grupo), 

estabelecimento de parceria com o Programa Jovem- Meio Ambiente e Integração Social (PJ-MAIS) 

e oficinas relacionadas a temática educação ambiental com a Escola Estadual Pedro de Mello, da 

localidade. 

 

http://dgp.cnpq.br/dgp/faces/consulta/consulta_parametrizada.jsf


                    

1- Programa Jovem - Meio Ambiente e Integração Social (PJ-MAIS) 

O PJ-MAIS é um programa do governo do Estado de São Paulo, que visa a formação jovem 

ancorada em três pilares: autoformação; heteroformação e ecoformação. De maneira geral, 25 

alunos selecionados entre os primeiros e segundos anos do Ensino Médio da Escola Estadual Pedro 

de Mello, localizada em Tupi, Piracicaba - SP, participaram de uma sequência de oficinas no Horto 

Florestal localizado no distrito, no período de abril à novembro de 2018, sob orientação do Núcleo de 

Educação Ambiental (NEA) da Prefeitura Municipal de Piracicaba. A ideia é que os alunos possam 

refletir e conhecer mais sobre a sua realidade interior e sobre todas as relações que podem traçar 

com o que existe ao seu redor, seja um outro indivíduo ou o meio ambiente. O GAER participou 

como oficineiro em determinados momentos da sequência das atividades. 

 

1.1- Projeto de oficinas para a Escola de Tupi 

A fim de traçar uma comunicação maior com a comunidade e atender as demandas 

levantadas pelo diagnóstico realizado com moradores do distrito, o GAER sugeriu à Escola local (que 

atende a maior parte da população residente no Distrito, oferecendo Ensino Básico Fundamental II e 

Médio), uma proposta  intitulada “Sensibilização ambiental na Escola Estadual Pedro de Mello, em 

Tupi - Piracicaba, por meio de atividades alternativas articuladas com grupos de extensão da 

ESALQ-USP, tendo por base o Programa Jovem - Meio Ambiente e Integração Social (PJ-MAIS)”. O 

cronograma de oficinas realizadas pelo GAER está descrito no quadro abaixo.  

 

DATA TEMA Parceiros 

08/11/2018 3 Rs (Reduzir/Reutilizar e Reciclar) 
e Gerenciamento de resíduos 

USP RECICLA 

14/11/2018 Avaliação da Festa de Tupi GAER 

21/11/2018 Compostagem CEPARA 

05/12/2018 Agroecologia PET ECOLOGIA 

 

Na primeira oficina, realizada em parceria com o USP Recicla, o grupo abordou brevemente sobre 

Compostagem e Reciclagem. Também realizaram uma atividade mais prática em que os estudantes 

teriam que apontar quais itens eram ou não recicláveis. Em outra parte da dinâmica proposta, o 

grupo apresentou a reutilização como forma de criar arte e de amenizar o descarte de lixo. No final 

da atividade foi passado um vídeo em que se trazia dados para discutir o impacto que o capitalismo e 

o consumo exacerbado causam no meio ambiente, de forma crítica e de fácil entendimento. 

Na oficina de compostagem, percebeu-se que a parte da turma já conhecia a técnica e os alunos 

demonstraram bastante interesse, sendo que a oficina teve uma parte teórica e uma prática na 



                    

própria composteira da escola. Na oficina de agroecologia os alunos também interagiram muito bem, 

o grupo convidado trouxe um jogo em que os estudantes teriam que contribuir com seus 

conhecimentos prévios sobre alimentos, e o resultado foi bem interessante pois eles contribuíram 

bastante. 

Em geral as oficinas apresentaram resultados bastante positivos, pois foi possível incentivar a crítica 

e um novo olhar acerca das questões socioambientais. Os alunos, em geral, participaram das 

atividades com alguns comentários e colocações, no entanto, pode-se notar uma certa timidez de 

vários estudantes, o que impedia uma participação mais ativa. 

A avaliação sobre a festa de Tupi foi bastante interessante pois, conseguiu-se notar que os 

estudantes se sensibilizaram com as questões ambientais e os resíduos que a festa gerou, assim 

como foram capazes de propor algumas soluções para tal. 

 

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

 

2 - Projeto Aprender na Comunidade 

O estudo sobre qualidade de vida social em Piracicaba aponta para alguns índices muito 

preocupantes, entre eles o percentual de mulheres responsáveis pelo domicílio sem alfabetização. A 

partir disso, em 2018 o grupo submeteu um projeto para o Programa Aprender na Comunidade, da 

Universidade de São Paulo, com objetivo de atuar em um bairro da cidade com a proposta de trazer 

para a comunidade selecionada o acesso à informações sobre educação financeira e de 

alfabetização. Dentre as atividades propostas, o grupo selecionou os principais bairros da cidade de 

Piracicaba que sofrem com altos níveis de analfabetismo, tais como: Jardim Planalto; Novo 

Horizonte; Vila Cristina; Monte Líbano; Vila Sônia; Algodoal e Conceição. Como apenas um bairro 

será escolhido, outros fatores como: exclusão social; distanciamento de centros comerciais, dentre 

outros serão utilizados como critérios de seleção. Além disso, o grupo se propôs, nesse projeto, a 

realização de cursos de capacitação voltados principalmente ao público feminino, envolvendo 

artesanato, corte e costura e culinária com o propósito de uma transformação social. Trata-se de um 

contexto em desenvolvimento próspero, no qual espera-se uma comunhão motivadora de interesses 

universidade-sociedade com o objetivo de intensificar a qualidade de vida na comunidade, integrando 

a extensão, com a educação, segurança, saúde, transporte, turismo, economia, entre outros 

aspectos, tendo a extensão universitária da ESALQ/USP como uma forte aliada.  

No atual momento o grupo está no processo de seleção do bairro onde as atividades serão 

realizadas, contando com o apoio da Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social para 

levantamento dos dados sócio econômicos. 

 

3- Formações internas do grupo 



                    

Durante o planejamento para o ano de 2019, foi definida a realização de formações internas para 

melhor aproveitamento das atividades assim como alinhamento do grupo. 

As formações serão realizadas conforme o cronograma abaixo: 

 

Data Tema Responsável 

25/04/2019 RONDON & NER (convidado) Luis Silva e Suzani paz 

02/05/2019 Meditação- benefícios e bem estar Lucas Blaz 

09/05/2019 Extensão Suzani Paz e Emilyn Paro 

16/05/2019 Comunicação Não Violenta Janaína Barretta 

23/05/2019  Economia Doméstica Marina Pacheco 

 

 

 

 

Estudantes e técnicos participantes do grupo: nome, curso/categoria e contato (e-mail e/ou 

telefone) 

Nome Curso/Categoria Contato (E-mail) 

Luis Fernando A. da Silva Gestão Ambiental luis_fernando@usp.br 

Ana Clara Marcondes Alves Gestão Ambiental anamarcondes@usp.br 

Suzani Maria Rodrigues da Paz Ciências Biológicas suzani.paz@usp.br 

Janaina N. Barretta Ciências Biológicas janabarretta@gmail.com 

Marina M. Pacheco Eng. Agronômica marina.pacheco@usp.br 

Maria Eduarda B. de Resende Gestão Ambiental eduardaresende@usp.br 

Alana Maria Carleto Ciências Econômicas alanacarleto@usp.br 

Emilyn Paro Ciências Biológicas emilynparo@usp.br 

Lucas Batista Blaz Cid Gestão Ambiental lbatistablazcid@gmail.com 

 

Ilustrações (fotos, tabelas, etc) 



                    

 

Foto 1. Foto da atividade de avaliação da desta de Tupi realizada na escola Pedro de Mello 

 

Foto2. Atividade de Agroecologia realizadas em parceria com 

o grupo PET Ecologia 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Foto 3. Atividade de Compostagem realizada em parceria com o Grupo de extensão CEPARA 

 


