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RELATÓRIO DE ATIVIDADES DE EXTENSÃO REALIZADAS NO ANO DE 2018 

 

Nome do Grupo: Grupo de Trabalho e Extensão Direitos Humanos/ESALQ                                             

Sigla: GTDH/ESALQ   

Ano de Criação: abr./2015   

 

Professor (es) responsável (eis): Ademir de Lucas  Departamento: LES 

Contato do professor (e-mail institucional e telefone): addlucas@usp.br 

 

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

gtdireitoshumanos.esalq@hotmail.com  (19) 3447-8607 

 

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

Ana Luiza Medeiros Bernussi  

e-mail: analubernussi@usp.br 

telefone: (11) 98211-4166 

 

Yuri Rezende Tavares 

e-mail: yuri.tavares@usp.br  

telefone: (19) 97130-1860 

 

Área do Conhecimento: 9.18.00.00-5 Estudos Sociais 

 

Áreas Temáticas:  

(  ) 1. Comunicação  

(  ) 2. Cultura 

(X) 3. Direitos Humanos e Justiça 

(  ) 4. Educação 

(  ) 5. Meio Ambiente 

(  ) 6. Saúde 

(  ) 7. Tecnologia e Produção 

(  ) 8. Trabalho 

 

Linhas de Extensão: 12.2006 Direitos individuais e coletivos 

O grupo realiza pesquisas? 

(  ) Sim  ( X ) Não 

 

Está cadastrado no diretório de grupos de Pesquisa do CNPQ?  

(  )Sim ( X ) Não 

 

Contextualização do Grupo (Sobre o que se trata/ Objetivos): Priorizamos três perspectivas de 

estudo: a multidimensionalidade da violência, os desafios socioambientais e os princípios da ética e 

da cidadania para a universidade do século XXI. Este recorte busca a criação de atividades que 
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realinhem o ambiente educacional do campus para a vivência, a promoção e a prática da educação 

em Direitos Humanos. Visa-se, assim, a uma cultura institucional pautada no respeito à diversidade, 

à singularidade, à dignidade humana; repúdio a todo e qualquer processo sistemático de 

desumanização, de discriminação racial e sexual e de distintas formas de bullying e violência. 

 

Atividades de Extensão que foram desenvolvidas no ano de 2018  

OBS: O grupo foi criado em abr./2015. Obteve sua aprovação no SCEXT em dez./2016.  

 

1) ORGANIZAÇÃO E REALIZAÇÃO DOS SEGUINTES EVENTOS:  

 23/03/2018 - Roda de conversa sobre Comunicação Não-Violenta (CNV), 

ministrada por Regina Freitas, investigadora de CNV desde 2015, participando de 

eventos relacionados ao tema e grupos de pratica de CNV. Horário: 12h às 14h. 

Número de participantes presentes: 30  

 20/04/2018 – Oficina “Consciência Corporal Rítmica: uma Comunicação Não-

Violenta” com Gisella Martins, diretora da companhia Let´s Trap e gestora cultural, 

que tratou na prática das técnicas de sapateado e percussão corporal, despertando 

sentimentos adormecidos no corpo e ilustrando a atividade de uma comunicação não-

violenta. Horário: 12h às 14h. Número de participantes presentes: 30 

 24/05/2018 – Oficina “Comunicação Não-Violenta: Expressões e Atividades”, 

ministrada por Regina Freitas, investigadora de CNV, tratou de aprender novos 

modos de estar e se relacionar com os outros e com o mundo. Horário: 12h às 14h. 

Número de participantes presentes: 20 

 24/09/2108 – Semana de Saúde Mental na Esalq – USP, realizada em parceria com 

o grupo Pet Ecologia e o coletivo Integra LGBT, contou com atividades de segunda à 

quinta, como práticas para o gerenciamento de estresse, cine debate, palestras e 

rodas de conversa. Número de participantes atingidos durante a semana: 

aproximadamente 50.   

 

 

 

2) PARTICIPAÇÃO EM PALESTRAS E EVENTOS: 

 

 26/05/2018 – “I Mostra do Núcleo de Agroecologia Nheengatu: Produção de Base 

Ecológica , Cultura Alimentar e Agricultura Familiar”, criou-se um espaço 

dialógico-reflexivo sobre extensão rural, agrobiodiversidade e práticas sustentáveis. 

Foram diferentes abordagens de cada um dos sete grupos de compõe o núcleo, 

apresentando seus projetos e assim ampliando a percepção sobre trabalho coletivo e 

uma formação cidadã.  

 14/06/2018 – Roda de Conversa com o coletivo Integra LGBT da ESALQ, foi um 

piquenique que marcou a retomada das atividades do grupo que teve inicio em 2013, 

tratando de temas como homofobia no ambiente universitário e fora dele, e 

compartilhamento de experiencias pessoais.  

 17/08/2018 – Aula aberta na Unesp de Araraquara “Educación y diversidades 

sexogenéricas (LGBTQI+): experiencias desde España (escuela, sociedade)”, 
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ministrada pelo Prof. Dr. José Ignácio Pichardo Galán, da Universidade Complutense 

de Madrid, codiretor do grupo de pesquisa em Antropologia, Diversidade e Integração. 

 23/08/2018 – CineDebate “Cuatro Lunas”, realizado pelo coletivo Integra LGBT da 

ESALQ, que contou com a participação da Profa. Dra. Célia Regina Rossi, que 

conduziu o debate sobre os temas abordados no filme, como a descoberta da 

sexualidade, o papel da mulher no sexo como reflexo da sociedade e a passividade e 

dominância sexual. 

 16/08/2018 – II Encontro sobre Diversidade e Inclusão nas Organizações, 

realizado pelo Gecop ESALQ – USP, diversos profissionais trouxeram reflexões sobre 

o reconhecimento e a valorização das pessoas no ambiente organizacional, 

considerando e principalmente respeitando as suas particularidades e diferenças. 

 

 

3) COLABORAÇÃO NA ORGANIZAÇÃO DE EVENTOS:  

 V JURA/ESALQ/2018: Contribuição ao Laboratório de Política e Educação Ambiental (OCA), 

para a construção e organização da Quinta Jornada sobre Reforma Agrária (V JURA), 

ocorrida entre os dias 16 e 21 de abril de 2018. 

 

 

4) REALIZAÇÃO DE CAMPANHAS PARA PROMOÇÃO DOS DIREITOS HUMANOS NO 

CAMPUS ESALQ/USP: 

 "Violentômetro":  O “violentômetro” consiste num material gráfico e didático em forma de 

régua. Permite a visualização de diversas manifestações implícitas e explicitas de violência 

(física ou simbólica), que podem gradativamente ofender, intimidar e até matar. O objetivo 

desta campanha visa conscientizar a comunidade esalqueana sobre as diferentes 

manifestações da violência em um ambiente educacional, familiar ou profissional. Foram 

impressos e distribuídos diversos marcadores de livro e foram confeccionados dois totens 

com o apoio da Diretoria do campus. Um deles foi utilizado durante a matrícula dos 

ingressantes 2018 e ficou exposto na Central de Aulas/ESALQ desde então. O outro ficou 

exposto durante o ano na sede do Cursinho Popular ‘Avante’. 

 

5) REALIZAÇÃO DE PALESTRAS FORMATIVAS EM CURSINHOS PRÉ-

VESTIBULARES:  

 

 18/06/2018 - Visita e palestra do GTDH/ESALQ, junto ao grupo Pet Ecologia, à 

Associação Avante de Ensino Pré-Vestibular Alternativo. Foi desenvolvido com 

os alunos a questão de Direitos Humanos no Brasil e os desafios socioambientais que 

esses direitos abrangem, fazendo a ponte com a produção e o acesso ao alimento. O 

propósito foi trazer aos jovens que estarão se inserindo no ensino superior em breve, 

uma visão ampla e crítica sobre a alimentação e a nossa relação com o alimento. 

 

6) ATIVIDADES COM OS INGRESSANTES 2018:  
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 05/02, 06/02 e 07/02/2018 - 9:00 às 15:00 - Participação nos dias de matrícula do SISU, 

colaborando na recepção a ingressantes e familiares. Presentes: Ana Luiza Bernussi, Ademir 

de Lucas, Yuri Tavares e Luciana Leme; 

 15/02 e 16/02 – 9:00 às 15:00 - Participação nos dias de matrícula da FUVEST, colaborando 

na recepção a ingressantes e familiares. Presentes: Ana Luiza Bernussi, Ademir de Lucas, 

Yuri Tavares e Luciana Leme; 

 15/02/2018 - 10:00h às 12:00h - Palestra de responsabilidade do GTDH/ESALQ: 

“Importância de um acolhimento saudável e humanizado, com foco no combate à 

cultura dos trotes universitários” no período da manhã da matrícula dos ingressantes - 

Central de Aulas. A convidada foi a Professora Dra. Silmara Conchão da Faculdade de 

Medicina do ABC, envolvida em campanhas e discussões de combate ao trote;  

 26/02/2018 - 10:30h às 12:00h - Palestra de responsabilidade do GTDH/ESALQ “Ingresso 

na Univerisadade: sonhos, realidades e responsabilidades” com o Prof. Dr. Roberto 

Silva, Livre Docente da Faculdade de Educação da USP, membro do Comitê de Ética em 

Pesquisa do sistema penitenciário do estado de SP; 

 26/02/2018 – 14:30h às 15:30h – Peça de Teatro “O Extensionista” realizada junto a 

estudantes da ESALQ, no Salão Nobre do Prédio Central, seguido por uma discussão sobre 

extensão com participação do professor Luciano Mendes; 

 27/02/2018 – 9:00h às 12:00h – Oficina de Vivência Socioambiental com os ingressantes, 

na Central de Aulas, ministrada pelos membros Ana Luiza Bernussi, Yuri Tavares, Luciana 

Leme e Maria Tendlau. Foram realizadas roda de conversa, dinâmicas teatrais, a dinâmica 

dos descurrículos; 

 28/02/2018 – 10:00h às 12:00h -  Participação na Feira de Extensão no Jumbão. Os 

membros do grupo presentes, Ademir de Lucas, Ana Luiza Bernussi e Yuri Tavares, 

conversaram com os ingressantes sobre os trabalhos realizados pelo grupo; 

 28/02/2018 – 19:00h às 21:00h – Oficina de Vivência Socioambiental com os cursos 

noturnos, na Central de Aulas, realizada juntamente com CAJAN e USP Recicla. Cada um 

realizou uma atividade diferente mas que se complementaram e enriqueceream o espaço. O 

GTDH realizou a dinâmica do sim/não/não sei e foi exibido o vídeo “a corrida dos privilégios”. 

Presentes: Ana Luiza Bernussi e Yuri Tavares. 

 

7) Participação do GTDH/ESALQ nas disciplinas de introdução aos cursos: 

 

 Introdução à Gestão Ambiental: 20/03/2017 (19:00 às 19:40), sala 229. 

 Introdução à Engenharia Florestal: 31/03/2017 (14:10 às 14:20), sala D09; 

 Vida Universitária e Cidadania – para alunos da Engenharia Agronômica: 04/04/2017 (10:00 

às 12:00 e das 14:00 às 16:00h), Anfiteatro da Horticultura;  

 Biologia: 18/06/2017 (20:00 às 20:50), Central de aulas, sala 5. 

 

8) Apresentação de trabalhos em Congressos: 

 05/06/2018 – 4º Congresso de Graduação da USP “Buscando a Transdisciplinaridade na 

Construção do Conhecimento”, apresentamos um pôster cujo título foi “A Educação em 

Direitos Humanos para uma Universidade do século XXI”, relatando nossa atuação na Esalq 

e os princípios do grupo. 
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9) PARTICIPANTES DO GRUPO 

 
Nome 

 

 
Curso/Categoria 

 
Contato (E-mail) 

Ademir de Lucas 

 

Funcionário/LES addlucas@usp.br 

Maria Tendlau Ceccato 

 

Funcionária/TUSP/PRCEU/NU mariatendlau@usp.br 

Paulo Moruzzi Marques 

 

Docente/LES pmarques@usp.br 

Luciana Maria de Lima Leme 

 

Egressa - Mestra em Ciências 

USP/ESALQ/CENA (PPGI) 

luma-leme@hotmail.com 

Ana Luiza M. Bernussi 

 

Graduação – Gestão Ambiental analubernussi@usp.br 

Alci Albiero Junior 

 

Pós-Graduação albierojunior@usp.br 

Yuri Rezende Tavares 

 

Helio Hintze 

 

Nara Perobelli 

Graduação - Engenharia Florestal 

 

Pós-Graduação 

 

Graduação – Gestão Ambiental 

yuri.tavares@usp.br 

 

heliohintze@fazerpensar.com.br 

 

nara.perobelli@gmail.com 

 

 

 

 

ANEXO 
 

               
                              Figura 1 - I Roda de Conversa               Figura 2 - I Roda de conversa sobre CNV 

                              sobre CNV 
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        Figura 3 - Matrícula dos ingressantes              Figura 4 - Participação na aula aberta da UNESP Araraquara                                   

        

 
Figura 5 – Apresentação no congresso da Graduação USP 


