
                    

 

RELATÓRIO DE ATIVIDADES DE EXTENSÃO REALIZADAS EM 2018 

 

Nome do Grupo: Grupo de Estudos de Carreira, Organizações e Pessoas                                                     

Sigla: GECOP 

Ano de Criação: 2017   

 

Professor Responsável: Heliani Berlato   Departamento: LES 

Contato do professor (e-mail institucional e telefone): hberlato@usp.br | (19) 3429-4100 

 

Contatos do Grupo (e-mail institucional e telefone): gecop.esalq@usp.br 

Facebook/Site do Grupo: facebook.com/gecopesalq 

Contato de dois alunos responsáveis: danilo.andretta@usp.br / (19) 99178-5156; 

luanda.ganeo@usp.br / (19) 99665-2838 

Local da sede do grupo: Departamento LES 

 

Área do Conhecimento: 

6.02.00.00-6 Administração 

6.02.01.05-3 Administração de Recursos Humanos 

 

Áreas Temáticas:  

(X) 1. Comunicação  

(X) 2. Cultura 

(  ) 3. Direitos Humanos e Justiça 

(X) 4. Educação 

(  ) 5. Meio Ambiente 

(  ) 6. Saúde 

(  ) 7. Tecnologia e Produção 

(X) 8. Trabalho 

 

Linhas de Extensão: 

26.2006 Grupos Sociais Vulneráveis 

50.2006 Temas Específicos – Desenvolvimento Humano 

 

O grupo realiza pesquisas? 

(X) Sim 

(  ) Não 
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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 

 

Contextualização do Grupo (Sobre o que se trata/ Objetivos): O GECOP tem como objetivo 
principal compreender o comportamento humano dentro do campo organizacional e as variadas 
formas de entendimento sobre carreira e seus desdobramentos dentro das práticas de gestão de 
pessoas. Além disso, busca possibilitar a formação de profissionais na condição de orientados do 
curso de graduação e pós-graduação; estabelecer vínculo entre o mercado e a academia por meio 
de palestras e cursos de extensão; fomentar ações práticas à sociedade a partir dos resultados 
levantados por meio das pesquisas; gerar pesquisas que possam ser disseminada no contexto 
nacional e internacional, por meio de congressos e publicações. 

 

Atividades Desenvolvidas no ano de 2018  

 
Semana de recepção dos ingressantes 2018 
Data: 26/02/2018 - 02/03/2018 
Descrição: O GECOP participou da Feira de Extensão para apresentar o grupo e informar aos 
ingressantes as atividades desenvolvidas. 
 
Voto de Congratulação 
Data: 07/03/2018 
Descrição: O GECOP realizou em 2017 uma pesquisa com mais de 3000 estudantes de escolas 
públicas da cidade e mapeou suas perspectivas de carreira. Os resultados da pesquisa foram 
apresentados na Esalq para diretores de escolas públicas de Piracicaba e região, além de terem sido 
divulgados nos jornais da cidade e nos telejornais da região. A Prof.ª Heliani Berlato, coordenadora 
do GECOP, recebeu voto de congratulações da Câmara Municipal da cidade em nome do Grupo. 
 
Notícias: 

Esalq 
http://www3.esalq.usp.br/banco-de-
noticias/voto-de-
congratula%C3%A7%C3%B5es 

Câmara de Piracicaba 
http://www.camarapiracicaba.sp.gov.br/nanc
y-thame-reconhece-pesquisa-realizada-
com-alunos-da-rede-publica-38391 

 

2° Encontro sobre Diversidade e Inclusão nas Organizações 
Data: 16/08 – 08h-18h 
Descrição: O objetivo foi proporcionar uma reflexão sobre o reconhecimento e valorização das 
pessoas no ambiente organizacional, considerando e principalmente respeitando as suas 
particularidades e diferenças. 
 

PROGRAMAÇÃO SINTÉTICA 
 

 08:40 - 09:10 - Palestra: “O papel da Universidade na Diversidade e Inclusão: que 
Profissionais estamos Formando?” - Profa. Dra. Heliani Berlato (Professora e 
Coordenadora do GECOP/ESALQ/USP)  

 09:10 - 09:20 - Momento Mensagem: A Trajetória de Carreira de quem faz 
Diversidade e Inclusão - Esabela Cruz (Vencedora do Out & Equal Excellence 
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Award Brasil 2017) 

 09:20 - 09:40 - Momento Empresas que fazem Diversidade e Inclusão com o tema: 
Inclusão e Diversidade: nossas iniciativas - Empresa Starbucks 

 10:20 - 11:40 - Momento Roda de Conversa: com a presença das empresas JP 
Morgan; Bosch; Google; Specialisterne e Cafeteria Bellatucci – Moderadora:  
Esabela Cruz 

 11:40 - 12:00 - Apresentação de dança da Cia Ballet de Cegos - Fernanda Bianchini 

 13:40 - 14:40 - Momento Dinâmica: Vieses Inconscientes 

 14:40 - 15:00 - Palestra: “Desafios e Avanços na Agenda de Diversidade e Inclusão” 
- Ricardo Salles (Vencedor do Out & Equal Excellence Award Brasil 2017) 

 15:00 - 15:20 -  Momento Empresas que fazem Diversidade e Inclusão com o tema:  
O poder da Liderança Inclusiva na Gestão da Diversidade – Empresa Monsanto 

 16:00 - 17:20 - Momento Roda de Conversa:  com as empresas Itaú; Unilever; 
Sodexo e KPMG. Moderador: Ricardo Salles 

 
Durante o evento ocorreu uma exposição de releituras de obras de arte do Instituto Olga 
Kos de Inclusão Cultural que trabalha com crianças, jovens e adultos com deficiência 
intelectual. 

 
Notícias: 

Portal do Governo de São Paulo 
http://www.saopaulo.sp.gov.br/spnoticias/u
ltimas-noticias/diversidade-no-ambiente-
de-trabalho-e-tema-de-evento-em-
piracicaba/ 

ESALQ Notícias 
https://www.esalq.usp.br/boletim/esalq-
not%C3%ADcias-1822018-2%C2%BA-
encontro-sobre-diversidade-e-
inclus%C3%A3o-nas-
organiza%C3%A7%C3%B5es 

Instituto Olga Kos 
http://institutoolgakos.org.br/instituto-
participa-de-encontro-sobre-inclusao-na-
usp-de-piracicaba/ 

Câmara de Piracicaba 
http://www.camarapiracicaba.sp.gov.br/nanc
y-thame-participa-de-evento-sobre-inclusao-
em-empresas-41108 

NCCIberoamérica - 
https://www.youtube.com/watch?v=8k3o7a
UHP7g 

 

 
A Carreira do Administrador 
Data: 13/09/2018 – 14h-16h 
Descrição: Em homenagem ao Dia do Administrador, o GECOP promoveu a discussão sobre a 
Carreira do Administrador. O evento contou com a palestra "O Papel Social do Profissional da 
Administração" por João Luiz Passador, Professor Associado do Departamento de Administração e 
do Programa de Pós-graduação da FEA-RP/USP, e também com a participação de Ricardo Luiz M. 
Fadini, Sales Incentives Operational Integration Leader (LA/NA) e Global Sales Incentives na IBM 
falando sobre A Trajetória de Carreira de Quem faz Administração. 

 
Roda de conversa: Por que um dia da Consciência Negra? 
Data: 22/11/2018 
Descrição: Em comemoração ao Mês da Consciência Negra, o GECOP promoveu uma roda de 
conversa sobre “Por que um dia da Consciência Negra?”. Para compor a roda, foi convidada a 
historiadora e secretária executiva do Conselho da Comunidade Negra de Piracicaba (CONEPIR), 
Marilda Soares, e a psicóloga do Instituto Formar de Aprendizagem Profissional, Claudia. Durante a 
conversa foi levantado questões como as origens brasileiras e a cultura africana, de como é escrever 
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a história de uma nação, onde se tem três povos diferentes (indígena, negro e europeu), além do 
cenário atual dos jovens negros de Piracicaba-SP. Foi um debate enriquecedor, trazendo muitas 
reflexões a respeito do tema. 
 
Workshop: Métodos e Técnicas de Pesquisa em Administração 
Data: Segundo semestre 2018 
Descrição: O intuito do Workshop foi promover o aprendizado introdutório sobre os principais 
aspectos metodológicos de pesquisa em Administração. O aluno Danilo Andretta, mestrando do 
Programa de Pós-Graduação em Administração ESALQ/USP, diretor da referida diretoria, foi o 
responsável por ministrar os encontros. Entre os objetivos específicos, estavam: 

 Apresentar tipos e abordagens de pesquisa em Administração 

 Introduzir aos alunos bases de pesquisa de artigos científicos relacionados à 
Administração 

 Apresentar sucintamente as normas ABNT de formatação de trabalhos científicos 

 Explorar referenciais bibliográficos pertinentes ao desenvolvimento de pesquisa científica 
em Administração 

O workshop foi realizado em dez encontros, entre os meses de setembro e novembro, e 
contou com a participação de aproximadamente trinta alunos da graduação do curso de 
Administração. Segue a programação do workshop: 

 
 1º Encontro - Conhecendo o campo de pesquisa em Administração 

 2º Encontro - Como elaborar um problema de pesquisa e objetivos 

 3º Encontro - Como pesquisar materiais bibliográficos e desenvolver um referencial teórico 

 4º Encontro - Como definir uma amostra e sujeito de pesquisa 

 5º Encontro - Explorando métodos de coleta de dados 

 6º Encontro - Explorando métodos de análise de dados 

 7º Encontro - Como interpretar os dados coletados 

 8º Encontro - Como formatar referências bibliográficas de acordo com a ABNT 

 9º Encontro - Como elaborar um relatório de pesquisa 

 10º Encontro - Publicando em Eventos e Revistas de Administração 

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

Nome Curso/Categoria Contato (E-mail) 

Bárbara de Mori Machado 
Amaral 

Administração bamaral@usp.br 

Bruna Cezário Administração brunaacezario@usp.br 

Bruna Tavares Argento Administração bruna.argento@usp.br 

Danilo Andretta 
Mestrando 

Administração 
danilo.andretta@usp.br 

Helena Lima Lozano 
Ferezini 

Administração helenalimaf@usp.br 

Helena Corrêa Yoshikawa Administração helena.yoshikawa@usp.br 

Henrique Tranquilin Ciências Econômicas henrique.tranquilin@usp.br 

Jenifer de Souza 
Maschietto Ferreira 

Administração jenifermaschietto@usp.br 

João Casetta Administração joao.casetta@usp.br 

Josiene de Fátima Dias de 
Souza 

Administração josienesouza86@usp.br 

Luanda Camila dos Santos 
Barne Ganeo 

Administração luanda.ganeo@usp.br 

Lucas Jorge Pedreira Administração lucas.pedreira@usp.br 



                    

Mariana dos Santos 
Domingues 

Administração domingues.mariana@usp.br 

Raphaela Mariano Administração rapha.marianoo@gmail.com 

Thais Cristina Mazoni 
Alves 

Administração thais.cristina.alves@usp.br 

Thalita da Silva Barros Administração thalibarros21@gmail.com 

 

Membros convidados: 

Nome Instituição E-mail 

Ariadne Scarabello Mariano FATEP ariadnegestaorh@gmail.com 

Carolina Coletta PPGA-Esalq/USP ccoletta@usp.br 

Daniela Businari Pollesi Denso dpollesi@gmail.com 

Letícia Matheus Baccarin USP leticia.baccarin@usp.br 

Sara Fernanda Barboza FATEP sarita.sf85@gmail.com 

Thais Fernandes 
LGR Furações de 

Precisão 
thaisfernandes4@hotmail.com 

 

Ilustrações (fotos, tabelas, etc) 

   

     Figura 1 Roda de Conversa “Por que um dia da consciência negra?” realizada dia 22 de novembro de 2018. Figura 2 Palestra “A 
Carreira do Administrador” realizada na ESALQ no dia 13 de novembro de 2018.  

 

 


