
                    
 

RELATÓRIO DE ATIVIDADES DE EXTENSÃO REALIZADAS NO ANO DE 2019 

 

Nome do Grupo:Grupo de Pesquisa e Extensão em Educação e Comunicação Ambiental.                                                                                       
Sigla: GECOM 

Ano de Criação:2009  

 

Professor (es) Responsável (eis): Laura Alves Martirani    Departamento:Economia, 

Administração e Sociologia (LES) 

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

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

Contato de dois alunos responsáveis (e-mail e telefone):3447-8596  

 

Área do Conhecimento: 

       (Se necessário, consultar relação da CNPq  

http://www.cnpq.br/documents/10157/186158/TabeladeAreasdoConhecimento.pdf )  
 

 
Áreas Temáticas:  

 
(x) 1. Comunicação  
(x) 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: 

Consultar: https://drive.google.com/file/d/0B4yeaevetdmDUWtDemlSY0Rpc00/view?usp=sharing)  

Área de Atuação: Interdisciplinar - Comunicação, Educação, Ambiente e Sociedade.  
 

O grupo realiza pesquisas? 

(x) Sim 

Antonio Carlos de Azevedo
OK. ótimo !



                    
(  ) Não 

 

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 

 

Em caso positivo, inserir link: 

 

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

O Grupo tem origem em ações, estudos e pesquisas da área da Educomunicação Socioambiental, que está 

relacionada a questões que envolvem a mídia, as tecnologias da informação e da comunicação (TIC), a 

esfera pública, comunidades e grupos  alvo de ações educativas, especialmente aquelas voltadas ao meio 

ambiente.  Nesse sentido desenvolve iniciativas de participação da comunidade acadêmica na produção 

de conteúdos de comunicação social. As atividades já envolveram a produção de documentários científicos 

(com destaque ao material “Nas Águas do Piracicaba”), um blog socioambiental (“Educorumbatai: uma 

experiência de jornalismo ambiental universitário”), o desenvolvimento de um ambiente virtual de 

aprendizagem (“A pegada doméstica e o uso racional da água”). Atualmente , e desde 2017, o grupo dedica-

se a atividades de produção de spots de Educação Ambiental, junto a coletivos educadores, que estão 

sendo veiculados, diariamente, na radio Educativa FM Municipal de Piracicaba. Esse projeto se desenvolve 

em parceria com o USP recicla, e desses coletivos já participaram diversos grupos de extensão da ESALQ, 

Secretaria Municipal de Meio Ambiente e de Educação, funcionário do Campus, docentes da ESALQ, 

pesquisadores, dentre outros colaboradores.  

 
Atividades de Extensão que foram desenvolvidas no ano de 2019  

• Produção e veiculação de spots de Educação Ambiental na Educativa FM Piracicaba  

 

O projeto “Educação Ambiental nas Ondas do Rádio”, desde o início de suas atividades, no ano de 

2017,  já envolveu  a produção de 23 spots, compreendendo cinco ciclos, ou temporadas de produção. 

A veiculação foi iniciada em dezembro de 2017, e vem sendo realizada diariamente, três vezes ao dia 

e de forma rotativa.  



                    
No ano de 2019 foram realizadas as seguintes atividades:  

 

• a veiculação dos spots da IIIa. temporada: “Aves no campus” e “Mamíferos no campus” 

desenvolvidos junto a membros do Laboratório de Ecologia, Manejo e Conservação de 

Fauna Silvestre (LEMAC) da ESALQ/USP, bem como  dos materiais “Circuito curto” e 

“Evite o uso de sacolas plásticas”, cujo desenvolvimento contou com a participação do 

coletivo educador composto por estudantes, membros das comissões USP Recicla, Grupo 

Multidisciplinar de Educação Ambiental (GMEA) e Secretaria do Meio Ambiente do 

Município de Piracicaba (SEDEMA). 

 

• a edição e veiculação dos spots da IVa. temporada – “Importância da Amazônia”, “Evite o 

uso de canudinho”, “Conservação da Amazônia” e “Cuidados no descarte de óleo” – 

desenvolvidos junto aos alunos da disciplina LES 209 - Comunicação e Educação, do 

Programa de Licenciatura da ESALQ/USP  

 

• a parceria e oficina de produção junto a coletivo formado por membros do Instituto 

Florestal/Horto Florestal de Tupi e da Secretaria do Meio Ambiente do Município de 

Piracicaba (SEDEMA), do que resultou a criação, gravação, edição e veiculação dos spots 

da Va. temporada – “História do Horto Florestal de Tupi”, “Conhecendo o Horto Florestal de 

Tupi”, e “Evite a realização de churrascos no Horto” e  “Descarte de resíduos”.  
 
• a finalização do spot “Banho de Rio”, cujo roteiro e gravação contou com a participação de 

estudantes da ESALQ/USP e que oi veiculado junto aos spots da Va. temporada 
 

• estabelecidas parcerias junto a comissões e grupos de extensão da ESALQ, a saber: USP 

RECICLA; Grupo de Extensão de São Pedro (GESP), Comissão de combate ao Aedes 

aegypti, Grupo de Extensão em Sistemas Agroflorestais e Agroecologia (SAF), Grupo 

Motyrõ ligado ao Laboratório de Educação e Política Ambiental - Oca, Grupo de Agricultura 

Orgânica Amaranthus e disciplina LES 209 - Comunicação e Educação da Licenciatura. 

Desse iniciativa resultou a produção de conteúdo de 20 novos spots, que compõem a VIa. 

temporada. Esses materiais já foram gravados – vozes e efeitos sonoros – e encontram-se 

em fase de edição final. A veiculação desses materiais está prevista para os meses de abril 

e maio de 2020, em esquema rotativo, conforme programação encaminha à FM Educativa. 



                    
Abaixo encontram-se listados os grupos participantes e os respectivos materiais criados:   

 
• USP RECICLA: (1) “Caixinha de Leite”, (2) “Black Friday” e (3) “Logística Reserva”. 

• Grupo de Extensão de São Pedro (GESP): (4) ”Pegada Ecológica – cicuito curto”, (5) “Grama 

cortada, (6) “PANCs”, (7) “Pulgões, (8) ‘Joaninhas” e (9) “Produtos da época – Tomates” 

• Comissão de combate ao Aedes: (10) “Mosquito silencioso” e  (11) “Dengue” 

• Grupo de Extensão em Sistemas Agroflorestais e Agroecologia (SAF): (12) “Abelhas” e (13) 

“Cheiro de terra molhada” 

• Grupo Motyrõ ligado ao Laboratório de Educação e Política Ambiental - Oca: (14) “Agricultura 

Familiar” 

• Grupo de Agricultura Orgânica Amaranthus: (15) “Horário de irrigação” e (16) “Como escolher batatas 

no mercado”. 

• Disciplina LES 209 - Comunicação e Educação da Licenciatura: (17) “Dia de Bondade”, (18) 

“Embalagem de isopor”, (19) ‘Polinização” e (20) “Compostagem”. 

 

 
Nome Curso/Categoria Contato (E-mail) 

Laura Alves Martirani  Professor/IESALQ lauramar@usp.br 

Julia Corrêa Bueno 
Sampaio 

  Eng. Florestal juliasampaio@us.br 

 

Ilustrações (fotos, tabelas, etc)  

 

 



                    

 

 

                                                                  

Piracicaba, 19 de março de 2020  

            

 
________________________________________ 

Carimbo e Assinatura do Professor Coordenador do Grupo 
 

 


