
                    

 
 

RELATÓRIO ANUAL DO GRUPO DE EXTENSÃO DE SÃO PEDRO (GESP)  

2014 

 

 

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): 

Luiz Henrique Goulart  luiz.bernardes@usp.br         (35) 92394800 

Bruno Benati    bruno.benati@usp.br            (11) 9 95734800 

 

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 do Município de 

São Pedro (COOPAMSP). 

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

suas atividades de organização, produção de leite, grãos, oleicultura, realizando atividades de orientação técnica, 

excursões e de elaboração de um informativo mensal da Cooperativa . Os resultados são uma rica troca de 

experiências entre os grupos, produtores mais capazes e aptos a trabalhar em grupo, professor e alunos em intensas 

discussões e desenvolvimento técnico e social. Os produtores com a experiência criada administram a Cooperativa e 

sua Usina de leite que recebe diariamente 5.000 litros de leite por dia, produzindo leite pasteurizado integral e 

iogurte. Além das visitas semanais o grupo de alunos realiza ainda reuniões semanais com 2 horas de 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;  

 

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

2. 180 atendimentos aos produtores nas visitas; 

3. 30 visitas de atuação na escola  EMFEI Iracy Bertochi; 

4. Acompanhamento do projeto CNPq (Pasto Polifítico) em duas unidades familiares; 

5. 4 Mutirões no Sistema Agroflorestal (SAF) em uma propriedade ; 

6. 34 reuniões semanais dos alunos do grupo com o orientador; 

7. 2 reuniões de avaliação e planejamento; 

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

9. Manutenção de um blog do GESP; 

10. Participação em 30 reuniões do núcleo de Agroecologia; 

11. Organização 1 aula aberta “Cooperativismo: outro modo de organização” com presença de 52 participantes; 

12. 4 encontros de formação sobre temas diversos: Recomendação de adubação, Arcgis,Hortas (famílias 

principais), histórico da formação das famílias de São Pedro; 

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

 

Projetos/Atividades de Extensão em desenvolvimento : 

1. Acompanhamento e manutenção de horta escolar, junto aos alunos, 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. Projeto CNPq - Diagnóstico, monitoramento e acompanhamento de pastagens racionais com 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  uma propriedade; 

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

6. Realização de formações sobre famílias de olericultura para membros do grupo; 

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

8. Cadastramento dos produtores cooperados da COOPAMSP na realização do CAR (cadastro ambiental rural); 

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

10. Elaboração 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 Tel. N° USP 

Guilherme Calabro gui_calabro@hotmail.com 34141920 6439570 

Stefany A. Q.Fava stefany.fava@usp.br 19 33751949 8969749 

Betânia Roqueto dos Reis betania.reis@usp.br 19 982183001 7607382 

Salua de Lima Cavalaro salua.cavalaro@usp.br 19 983391948 8565422 

Ademir de Lucas addlucas@usp.br (19) 997838767  2471618  

Luiz H. G. Bernardes luiz.bernardes@usp.br 19 25331066 8970442 

Bruno Benatti bruno.benati@usp.br  11  9 95734800   8969030 

Douglas Macedo douglas171@gmail.com 19 98413 0670 7607124 

Orlando D. Masnello orlando.masnello@usp.br  19 34811597 8969902 

Lucas B. B Pastoriza  lucas.pastoriza@usp.br 11 40222623 8968599 

Maria Vitória C. Vasconcelos mavitoriacv@gmail.com 19 9 9414 0828 7185903 

Julia Rossi Pereira jurossi94@gmail.com (11) 9 9868 6998 8018373 

Thiago Tadeu de Araujo Santos thiago.tadeu.santos@usp.br  (11)99952-0666 8563841 

Linker Augusto Santos Louvison linker.louvison@usp.br  (14)996735369 8019680 

Laisy Alberti Bertanha laisy.bertanha@usp.br  19992142208 8969857 

Lilian Santos Pereira liliansantospereira.lilian@gmail.com  (11)960800548 9325429 

Brenda Cristina Pinheiro da Silva  brepinheiro@gmail.com (014)98164-3240  8019735 

Daiane Aparecida Jorge Malaspina daiane.malaspina@usp.br   16-98111-8106 5713025 

Leticia Soares Ivanovici le.ivanovici@gmail.com  (11) 97539-4337 9022481 

Maria Clara Faria Chaves maria.chaves@usp.br (34)9162-0136 8970286 

Wilian Xavier Fazolin wilian.fazolin@usp.br (19) 99210-1826 8564161 

Data 28/05/2015                                                                      

Ademir de Lucas 

N° USP 2471618 Coordenador GESP 


