
                    

 
RELATÓRIO DE ATIVIDADES DE EXTENSÃO REALIZADAS NO ANO DE 2019 

 

Nome do Grupo: Grupo de Estudos de Carreira, Organizações e Pessoas                                                

Sigla: GECOP 

Ano de Criação: 2017  

Professor Responsável: Heliani Berlato dos Santos Departamento: LES - Economia, 

Administração e Sociologia  

Contato do professor (e-mail institucional e telefone):  hberlato@usp.br / (19) 3429-4444 | r: 8737 

Contatos do Grupo (e-mail institucional e telefone): gecop.esalq@gmail.com 

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

Guilherme Pinheiro Maria: guilherme.pinheiro.maria@usp.br / (19) 999173924 

Thalita da Silva Barros: thalibarros21@gmail.com/ (19) 981542934 

 

Área do Conhecimento:  

6.02.00.00-6 Administração 

6.02.01.05-3 Administração de Recursos Humanos 

 

Áreas Temáticas:  

 

(X) 1. Comunicação  

(X) 2. Cultura 

(X) 3. Direitos Humanos e Justiça 

(X) 4. Educação 

(  ) 5. Meio Ambiente 

(  ) 6. Saúde 

(  ) 7. Tecnologia e Produção 

(X) 8. Trabalho 

 

Linhas de Extensão:  

24. 2006 – Gestão institucional. Estratégias administrativas e organizacionais em órgãos e 

instituições públicas, privadas e do terceiro setor, governamentais e não-governamentais. 

26.2006  - Grupos Sociais Vulneráveis 

50.2006  - Temas Específicos – Desenvolvimento Humano 

 

(consultar:https://drive.google.com/file/d/0B4yeaevetdmDUWtDemlSY0Rpc00/view?usp=shari

ng, inserir número também) 

 

O grupo realiza pesquisas? 

(  ) Sim 

(X) 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: 

mailto:hberlato@usp.br
mailto:guilherme.pinheiro.maria@usp.br
mailto:thalibarros21@gmail.com/
https://drive.google.com/file/d/0B4yeaevetdmDUWtDemlSY0Rpc00/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/0B4yeaevetdmDUWtDemlSY0Rpc00/view?usp=sharing


                    

 

Contextualização do Grupo (Sobre o que se trata/ Objetivos): O GECOP tem como objetivo 

principal compreender o comportamento humano dentro do campo organizacional e as variadas 

formas de entendimento sobre carreira e seus desdobramentos dentro das práticas de gestão de 

pessoas. Além disso, busca possibilitar a formação de profissionais na condição de orientados do 

curso de graduação e pós-graduação; estabelecer vínculo entre o mercado e a academia por meio 

de palestras e cursos de extensão; fomentar ações práticas à sociedade a partir dos resultados 

levantados por meio das pesquisas; gerar pesquisas que possam ser disseminada no contexto 

nacional e internacional, por meio de congressos e publicações. 

 

Atividades de Extensão que foram desenvolvidas no ano de 2019 

 

Semana de recepção dos ingressantes 2019 

Data: 21 e 22/02/2019 

Carga horária: 6 horas  

Público-alvo: alunos de graduação ingressantes  

Descrição: O GECOP participou da Feira de Extensão para apresentar o grupo e informar aos 

ingressantes as atividades que desenvolve. Também foi feita a organização de oficinas voltadas para 

a discussão sobre carreira, diversidade e inclusão. 

 

Palestra: “Em que área posso atuar? Experiências de quem faz carreira em consultoria e 

auditoria” 

Data: 29/03/2019 

Carga horária: 2 horas 

Público-alvo: Estudantes de graduação e pós-graduação 

Descrição: Apresentar as experiências de carreira de profissionais que estão inseridos na área 

de consultoria e auditoria, permitindo um conhecimento e compreensão sobre os desafios, 

vivências e dinâmica dessas áreas de atuação. 

 

Café com Diversidade 

Data: 14 e 15/08/2019 

Carga horária: 10 horas  

Público-alvo: Comunidade USP 

Descrição: foram realizadas abordagens com os alunos da ESALQ pelos membros do GECOP com 

o intuito de construir diálogos sobre a temática da diversidade e inclusão nas organizações e 

convidá-los ao III Encontro sobre Diversidade e Inclusão nas Organizações.  

 

III Encontro sobre Diversidade e Inclusão nas Organizações” 

Data: 29/08/2019 

Carga horária: 11 horas 

Público-alvo: Jovens Universitários 

Descrição: Proporcionar uma reflexão sobre o reconhecimento e a importância de respeitar as 

diferenças do outro, principalmente no ambiente de trabalho, valorizando o indivíduo em sua 

essência. 

 

 



                    

 

PROGRAMAÇÃO SINTÉTICA 

 

07:30h - Credenciamento 

08:00h ~ 08:20h - Abertura 

08:20h ~ 08:30h - Momento Mensagem 

08:30h ~ 09:50h - Roda de Conversa: "O que mostram as pesquisas científicas sobre D&I" 

09:50h ~ 10:30h - Coffee Break 

10:30h ~ 12:00h - Roda de Conversa com PCDs: "Como aprender com o diferente: fortalecendo a inclusão" 

12:00h ~ 13:30h - Intervalo para Almoço 

13:30h ~ 13:50h – Momento Talk Show: “Os desafios de se praticar a Diversidade na Liderança” 

13:50h ~ 13:50h - Momento mensagem 

14:00h ~ 15:30h - Roda de Conversa: Gênero e Raça 

15:30h ~ 16:10h - Coffee Break 

16:10h ~ 16:20h - Momento Mensagem 

16:20h ~ 17:50h - Roda de Conversa: LGBT+ 

17:50h – Encerramento 

  

 

ESALQSHOW 2019 – Fórum de Inovação para o Agronegócio Sustentável 

Data: entre 9 e 11/10/2019 

Carga horária: 20 horas 

Público-alvo: Comunidade USP e inscritos no evento. 

Descrição: Participação do GECOP no ESALQSHOW a partir do estande “Construção e Trajetórias 

de Carreiras”, onde foram demonstradas as atividades que o grupo realiza dentro dos âmbitos de 

pesquisa e extensão. 

 

Roda de Conversa: “Um Olhar sobre as Relações Étnicas e o Mundo do Trabalho” 

Data: 19/11/2019 

Carga horária: 2 horas 

Público-alvo: Comunidade USP e externa 

Descrição: Pelo mês da Consciência Negra e por uma discussão sobre diversidade racial, o GECOP 

promoveu a roda de conversa com o objetivo de homenagear e propor uma discussão sobre a 

diversidade racial e sua relação com o mundo do trabalho. 

 

Projetos/Atividades de Extensão criados no ano 2019 que estão em andamento (título, resumo, 

local de atuação/instituição, período). 

 

Título: Construindo Pontes no Processo de Ressocialização: Capacitação Técnica como Ferramenta 

de Inclusão para Mulheres Presas  

 

Resumo: Este projeto consiste no desenvolvimento de duas cartilhas, uma sobre liderança e a outra 

sobre negócios, destinada a mulheres em condição de enclausuramento sob regime semi-aberto. 

Seu objetivo consiste em emancipar e dar autonomia através da extensão e do compartilhamento do 

conhecimento técnico a mulheres que se encontram nessa situação. A “Cartilha Liderança”, é 

pautada pelos princípios da liderança, motivação e contingência. Além disso, possui um sumário 

recheado de exemplos de mulheres na liderança e ideias de profissões que podem ser seguidas ao 

fim do curso. Já a Cartilha de Negócios apresenta noções básicas sobre empreendedorismo. O 

ponto principal dessa cartilha é a apresentação de um modelo de plano de negócios que norteia o 



                    

processo de abertura do próprio negócio, e ainda, tratando sobre temas como: a pesquisa de 

mercado, plano de marketing, busca de recursos e planejamento financeiro. Há ainda algumas 

informações importantes sobre o MEI (Micro Empreendedor Individual) e sobre potenciais áreas para 

se empreender.  

 

Locais de atuação: Escola Superior de Agricultura “Luiz de Queiroz” e Centro de Ressocialização 

Feminino de Piracicaba Regime Semi Aberto. 

 

Período: Início: 01 de Outubro de 2019  

Fim: 31 de Agosto de 2020 

 

Estudantes e técnicos participantes do grupo: nome, curso/categoria e contato (e-mail e/ou 

telefone): 

 

Nome Curso/Categoria Contato (E-mail) 

Bruna Cezário Administração/Graduação brunaacezario@usp.br 

Guilherme P Maria Administração/Mestrado guilherme.pinheiro.maria@usp.br 

Isabella Muniz Administração/Graduação isabella_muniz@usp.br 

João Casetta Administração/Graduação joao.casetta@usp.br 

Mariana dos Santos 

Domingues 
Administração/Graduação domingues.mariana@usp.br 

Sâmara Soares 
Química 

Análitica/Doutorado 
soaressamara@usp.br 

Thalita da Silva Barros Administração/Graduação thalibarros21@gmail.com 

 

Membros convidados: 

Nome Curso/Categoria Contato (E-mail) 

Daniela Businari 

Pollesi 
Denso dpollesi@gmail.com 

Danilo Andretta Doutorado FGV danilo.andretta@gmail.com 

Letícia Matheus 

Baccarin 
USP leticia.baccarin@usp.br 

Thais Cristina Mazoni 

Alves 

USP thais.cristina.mazoni.alves@gmail.com 

Thais Fernandes 
LGR Furações de 

Precisão 
thaisfernandes4@hotmail.com 

 

 

Ilustrações (fotos, tabelas, etc): 

 

mailto:dpollesi@gmail.com
mailto:leticia.baccarin@usp.br


                    

 

 

Data 18/09/2020             

 

 

________________________________________ 

Carimbo e Assinatura do Professor Coordenador do Grupo 


