
                    

 

 

RELATÓRIO ANUAL  

Projeto  : Ano 2014/15 

Extensão/Comunicação rural junto á cooperativa de produtores familiares do município 

de São Pedro, SP 

 

 

Nome do Grupo: Grupo de Extensão de São Pedro                       Sigla: GESP     

Ano de Criação: 1989   

Responsável (eis): Ademir de Lucas          Departamento: Econ. Adm. e Sociologia 

 

Contato do responsável: (e-mail institucional e telefone): 

addlucas@usp.br 19 34478607 

 

Contatos do Grupo (e-mail institucional e telefone): 

Gespianos_esalq@googlegroups.com 

 

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

Bruno Benati    bruno.benati@usp.br 

Orlando Daniel Masnello       orlando.masnello@usp.br 

 

Área de Atuação: 

Tecnologia da produção, Extensão rural, Ciências Agrárias, Agronomia 

 

Contextualização do Grupo (Sobre o que se trata/ Objetivos): 

O GESP desenvolve trabalhos junto a uma comunidade de produtores familiares localizadas no alto da 

serra de São Pedro, SP. Esses produtores estão organizados na Cooperativa dos Produtores Agropecuários de 

São Pedro (COOPAMSP).. 

Os alunos visitam os produtores semanalmente e utilizando-se a metodologia participativa, assessoram os 

produtores em suas atividades de organização e produção de leite, grãos, oleicultura, realizando atividades de 

orientação técnica, excursões, elaboração de um informativo mensal da Cooperativa e participação em reuniões 

dos produtores. Os resultados são produtores mais capazes e aptos a trabalhar em grupo, professores e alunos 

trabalhando com produtores familiares e suas organizações e trocando experiências. . Os produtores com essa 

orientação e acompanhamento administram Cooperativa e sua Usina de leite que recebe diariamente 5.000 litros 

de leite por dia, e produz leite pasteurizado integral e iogurte. 
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Também é realizado um projeto junto a duas escolas de São Pedro, onde os alunos do período integral 

tem três aulas por semana no tema “horta na escola”, das quais o GESP é responsável por uma delas. As aulas 

tratam tanto de assuntos relacionados a própria horta que é construída e utilizada pelos próprios alunos com o 

auxilio dos estagiários, quanto de temas relacionados ao meio ambiente e sustentabilidade. 

Além das visitas semanais aos produtores e a participação nas escolas o grupo de alunos realiza ainda reuniões 

semanais com 2 horas com duração, de planejamento e capacitação sob a orientação de um técnico superior em 

extensão rural do Depto de Economia, Administração e Sociologia. 
 

 
 
 
Objetivos: 
 

 Promover a troca de saberes entre produtores, alunos e professores através de atividades junto aos 
agricultores;  

 Estimular os estudantes, professores e agricultores para as reflexões e ações para a resolução de 

problemas sócia ambiental e da busca de informações técnicas inovadoras;  

 Propiciar espaços de  aprendizagem, comunicação e articulação social junto aos produtores por meio de 

visitas, e encontros em suas atividades.  

 Contribuir para que os produtores familiares e suas famílias consigam desenvolver-se técnica, econômica 

e socialmente, ganhando autonomia e domínio das tecnologias. 

 Buscar alternativas de produção de base ecológica que resultem em menor dependência de recursos 

externos à propriedade.  

 Gerar indicadores tecnológicos para a produção de leite em sistemas de pastoreio rotacionado em pasto 

polifítico no verão e irrigado no inverno, de modo possibilitar sua conversão para a produção orgânica. 

 

Missão: 

Contribuir no fortalecimento da Agricultura Familiar no Brasil. Para isso, o GESP constrói dentro e fora da 

Universidade uma prática extensionista diferenciada, a qual é sustentada na troca de saberes, na síntese da 

produção do conhecimento acadêmico dos estudantes com o conhecimento popular tradicional dos agricultores. 

Acreditamos que o desafio colocado para a agricultura hoje seja a construção de um novo projeto  de 

desenvolvimento para o campo, a Agroecologia. 

Visão: 

Na prática do grupo, aspiramos valorizar a importância da propriedade familiar na produção de alimentos 

saudáveis, o fortalecimento da identidade rural e da autonomia dos produtores. Buscamos, na formação 

profissional, o uso e desenvolvimento de técnicas para melhorar a vida dos agricultores, do ambiente e dos 

animais, e a ampliação da nossa visão enquanto estudantes / profissionais qualificados. 

Valores: 



                    

Na atuação do grupo, são valores : a democracia interna no grupo e na cooperativa;  horizontalidade na 

organização do grupo;  respeito ao próximo e à diversidade;  humildade;  pró-atividade; troca de experiências e de 

ideias;  compromisso e dedicação. 

 

 

 

 

Atividades que foram desenvolvidas no ano:  

1. 30 Visitas semanais aos produtores e Cooperativa para assessoria técnica e organizacional; 

2. 116 atendimentos aos produtores nas visitas; 

3. 35 Atendimentos em projeto acadêmico cultural em duas escolas: E.M.E.B Iracy Berchi e E.M.E.B Celso 

Silveira Melo; 

4. 4 Mutirões: 2 no Sistema Agroflorestal (SAF) em uma propriedade e 2 nas escolas; 

5. 37 reuniões semanais dos alunos do grupo com o orientador; 

6. 2 reuniões de avaliação e planejamento; 

7. Participação e apresentação do GESP no Fórum de Extensão da ESALQ/USP 

8. Manutenção de um blog do GESP; 

9. Participação em 34 reuniões do núcleo de Agroecologia; 

10. Realização de 4 formações: sobre Cucurbitaceae, Solanaceae, Aliaceae e Amarantaceae. 

11. Realização de uma atividade na semana do Meio Ambiente nas escolas. 

12. Participação de 2 formações do núcleo de Agroecologia; 

13. Manutenção do periódico mensal “Olhar da Serra”; 

14. Desenvolvimento do Projeto de pastagem polifítica; 

15. Desenvolvimento do Projeto de Banco de proteína; 

16. Realização do Cadastro Ambiental Rural de 65 produtores da Serra de São Pedro; 

17. Participação no Grupo Focal: Estudo sobre a estrutura de poder, Modelo da universidade no século XXI. 

18. Vivencia de férias em um produtor de leite e hortaliças. 

 

Projetos/Atividades de Extensão em desenvolvimento : 

Todos os trabalhos elencados abaixo estão sendo realizados no presente ano, no alto da serra de São Pedro 

e junto a Cooperativa dos Produtores Agropecuários de São Pedro (COOPAMSP): 

1. Acompanhamento e manutenção de horta escolar no EMFEI Iracy Bertochi no alto da serra desde o 

primeiro semestre 2014;E implantação de outra horta escolar na EMEF Dr. Celso Silveira Mello.  

2. Diagnóstico, monitoramento e acompanhamento de duas unidades familiares de produção de leite, em 

transição agroecológica, no município de São Pedro – SP; 

3. Implantação e condução de Sistema Agroflorestal em uma propriedade; 

4. Restauração ecológica de área de APP em propriedades; 

5. Elaboração do Blog do GESP com postagem de artigos semanais 



                    

6. Realização de 4 formações para membros do grupo 

7. Participação nas atividades do Núcleo de Agroecologia Nhengatu  da ESALQ 

8. Auxílio aos produtores cooperados da COOPAMSP na realização do CAR (cadastro ambiental rural). 

9. Implantação do projeto de fenação visando melhor aproveitamento das pastagens.  

10. Reativação do periódico mensal “Olhar da Serra”. 

11. Estudo de caso em propriedade pós-implantação de banco de proteínas. 

12. Desenvolvimento de defumadores caseiros.  

13. Arborização da escola EMFEI Iracy Bertochi. 

 

Demais estudantes e técnicos participantes do grupo:  

 

Nome Email NºUSP 

Ademir de Lucas addlucas@usp.br 2471618  

César Valério cesar-vg@uol.com.br  8563858 

Bruno Benati bruno.benati@usp.br  
8969030 

Orlando D. Masnello orlando.masnello@usp.br  
8969902 

Julia Rossi Pereira jurossi94@gmail.com 
8018373 

Thiago Tadeu de Araujo Santos thiago.tadeu.santos@usp.br 8563841 

Laisy Alberti Bertanha laisy.bertanha@usp.br 8969857 

Lilian Santos Pereira liliansantospereira.lilian@gmail.com  
9325429 

Daiane Aparecida Jorge Malaspina daiane.malaspina@usp.br  5713025 

Suzani Maria Rodrigues da Paz suzani.paz@usp.br  
8967581 

Mariana Aaguilar Pariz mariana.pariz@usp.br  
8427056 

Mayara Marques Carneiro mayara.marques.carneiro@usp.br  
8959051 

Sharon Berezin Alves sharonberrezinalves@hotmail.com  
8563890 

Akil Alexandre Costa Silvério da Silva ale.costas@hotmail.com  9393875 

Carolina Salles caroline.motta@usp.br  
8018585 

Lívia Macarini Pereira macarinilivia@gmail.com  
8537772 

Yago Pereira da Silva yago.pereira.silva@usp.br 
9471851 

Werbson Lima Barroso werbson.barroso@usp.br 
9817953 

Fernanda Cardamone Grieco fernanda.grieco@usp.br  
9394045 

Gustavo Kenj  gustavo.kna7@hotmail.com 
9325475 

Isabel da Silva Almeida isabel.silva.almeida@usp.br  
9327011 

Fabiana Gonçalevs Bastos fabianabastos28@gmail.com 
8017924 

João Pedro Marcondes Garcez Pires 
Novaes joao.novaes@usp.br  

8564950 

Gustavo Mortean Filippi gustavo.filippi@usp.br  
8564755 

Emily Moura emily.moura@usp.br  
9286402 

Márcio Rezende Ribeiro Soares marcio.soares@usp.br  8019499 

Wanderson Elias dos Santos  wanderson.santos@usp.br  8967897 
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Data 01/06/2016.                                                                      

:  

Ademir de Lucas 

N° USP 2471618 

 Coordenador GESP 


