
RELATÓRIO DE ATIVIDADES DE EXTENSÃO REALIZADAS NO ANO DE 2019

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

Contato de dois alunos responsáveis (e-mail e telefone):
Luís Fernando Aparecido Da Silva- Gestão Ambiental luis_fernando@usp.br (19) 98389-8874

Ana Clara Marcondes Alves- Gestão Ambiental anamarcondes@usp.br (11) 99995-1385

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

O grupo realiza pesquisas?
(  ) Sim

(x) Não

mailto:otmmquei@usp.br
mailto:luis_fernando@usp.br
mailto:anamarcondes@usp.br


Está cadastrado no diretório de grupos de Pesquisa do CNPQ?
(  ) Sim

(x) Não

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 2019
1 - Semana recepção

A atividade foi realizada em uma das salas da central de aulas e planejada para ocorrer uma
dinâmica inicial, uma apresentação geral do do grupo e das atividades realizadas, e uma dinâmica
final que permitiria uma participação mais ativa dos ingressantes presentes.
Dinâmica 1: A primeira dinâmica consistiu em uma oportunidade para todos se sentirem mais à
vontade e para exercitar sua confiança ao se deixar ser guiado assim como de guiar um parceiro do
grupo. Logo após a dinâmica conversamos um pouco de como foi a experiência individual de cada
um com a dinâmica e que reflexões podiam ser retiradas.

Apresentação do grupo: Uma apresentação em slides foi feita explicando um pouco da
história do GAER, como surgiu, quais projetos já foram realizados, próximos projetos, sobre a história
e o turismo de Piracicaba.

Dinâmica 2: na segunda dinâmica os participantes tiveram pensar em uma problemática/
dificuldade em uma localidade específica e, baseada em ações semelhantes à proposta do GAER,
qual seria uma possível solução, respondendo às seguintes questões:
- Qual a problemática?
- Qual o local onde ocorre essa problemática



- Qual o público alvo?
- Qual intervenção/ação sugerida?

2-   Programa Jovem - Meio Ambiente e Integração Social (PJ-MAIS)
A convite dos responsáveis pelo programa, o grupo teve uma pequena participação em uma

atividade realizada no Horto Florestal de Tupi.

A atividade proposta pelo programa era percorrer um percurso de bicicleta, afirmando a

importância de deixar automotivos em determinados momentos, para boa prática ambiental, além de

ser um exercício saudável.

Houve prémios para os primeiros colocados, e próximo a linha de chegada ficaram expostos

stands de vários grupos de extensão e com diversas temáticas. O GAER ficou responsável pela

aplicação da atividade “Hábitos Sustentáveis” trabalhando com questões como: Compostagem;

reutilização de materiais; bags ecológicas; dentre outros.

3 - Bio na rua
Projeto com grande visibilidade na ESALQ e na comunidade de Piracicaba, o grupo aplicou uma

atividade para crianças, jovens adolescentes e também adultos.

O intuito da atividade foi instigar os participantes a respeito do conceito de “Ciência”. começando

com a pergunta e apresentando cientistas do cenário brasileiro e mundial. Sempre utilizando de

linguagem menos formal para melhor comunicação, assim como criações que estivessem presentes

em seu dia-a-dia.

4- CBTR “Congresso Brasileiro de Turismo Rural”
A convite da Dr. Professora Odaléia Telles Marcondes Machado Queiroz, coordenadora

docente do grupo, o GAER participou do CBTR “Congresso Brasileiro de Turismo Rural” como

organizadores, a fim de gerenciar o controle de pessoas, bem como a organização geral do local

onde aconteceria o evento, as oficinas que seriam ministradas e monitoramento total do congresso.

Com a programação do congresso tendo a duração de três dias, os integrantes do grupo

GAER também ficaram responsáveis pelo credenciamento dos participantes na recepção,

acompanhamento das palestras e apoio em qualquer área que fosse necessária durante a realização

do evento.

Projetos/Atividades de Extensão criados no ano 2019 que estão em andamento
1- Projeto Programa Aprender na Comunidade



O público-alvo do programa é compreendido por chefes de família que não possuem nenhum

rendimento, principalmente mulheres. Cenário que engloba também uma grande porcentagem de

analfabetismo, violência doméstica e dificuldade em lidar com as questões financeiras.

Tendo contato estabelecido com o bairro, o grupo focou em promover a articulação dentro da

ESALQ e através de outros parceiros para dar início ao planejamento detalhado das oficinas. Tais

oficinas se resumem em: Corte e Costura, Culinária, Artesanato, Educação Financeira e, por fim,

Alfabetização. O GAER já conseguiu parceria com alguns grupos que se disponibilizaram para ajudar

no desenvolvimento destas oficinas.

2- Programa Jovem - Meio Ambiente e Integração Social (PJ-MAIS)
No ano de 2018, o grupo estabeleceu um contato efetivo com o programa, ministrando oficinas e

articulando com demais grupos do campus.

Para o ano de 2019, o grupo teve uma pequena participação em uma atividade no Horto Florestal

de Tupi, onde foi feito o convite para que o GAER fosse um dos grupos de extensão da ESALQ-SP a

ministrar oficinas e atividades em um novo projeto de interação socioambiental, no ano de 2020.

Após planejamento, o grupo se dispôs a aplicar duas atividades: HÁBITOS ECOLÓGICOS e

EDUCAÇÃO AMBIENTAL

3- Oficinas Pedro De Mello

Com o intuito de promover a extensão universitária e estabelecer um contato efetivo com a

comunidade de Piracicaba, especificamente com o distrito de Tupi. O GAER, mais uma vez se dispõe

a contribuir de maneira significativa para o ensino dos jovens presentes na Escola Estadual Pedro De

Mello ministrando oficinas e contribuindo com o desenvolver do conhecimento juvenil.

Primeiro semestre 2020, visando o terceiro ano do ensino médio, o grupo teria o intuito de abordar o

tema “Vestibulares” assim como uma palestra motivacional com demais possibilidades para os jovens

que não enxergam na faculdade um caminho a se seguir. De forma com que seja abordado diversas

possibilidades, como o ingresso em cursos técnicos na cidade de Piracicaba.

Para o segundo semestre, a ideia seria aplicar oficinas direcionadas para o conhecimento

ambiental e autoconhecimento dos alunos. As oficinas serão direcionadas para todo o ensino médio.

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

Lucas Batista Blaz Cid Gestão Ambiental lbatistablazcid@gmail.com

Alana Maria Carleto Ciências Econômicas alanacarleto@usp.br

Ilustrações (fotos, tabelas, etc)

Foto 1. Atividade recepção calouros 2019
Foto 2. Atividade Programa PJ-MAIS Horto Florestal de Tupi

Foto 3. Atividade Bio na rua

Foto 4. Atividade CBTR “Congresso Brasileiro de Turismo Rural”
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________________________________________

Carimbo e Assinatura do Professor Coordenador do Grupo


