RELATÓRIO DE ATIVIDADES DE EXTENSÃO REALIZADAS NO ANO DE 2019
Nome
do
Grupo:
Grupo
Sigla: GTDH/ESALQ
Ano de Criação: abr./2015

de

Trabalho

e

Extensão

Direitos

Humanos/ESALQ

Professor (es) responsável (eis): Paulo Moruzzi Marques
Departamento: Economia, Administração e Sociologia (LES)
Contato do professor (e-mail institucional e telefone): pmarques@usp.br
Contatos do Grupo (e-mail institucional e telefone): gtdh_esalq@usp.br
Contato de dois alunos responsáveis (e-mail e telefone):
Ana Luiza Medeiros Bernussi
e-mail: analubernussi@usp.br
telefone: (11) 98211-4166

Bianca Yumi Simote Ishikawa
e-mail: yumibianca@usp.br
telefone: (15) 99127-5995

Área do Conhecimento: 9.18.00.00-5 Estudos Sociais
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
( ) 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
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,
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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 2019
OBS: O grupo foi criado em abr./2015. Obteve sua aprovação no SVCEX em dez./2016.
1)
ORGANIZAÇÃO E REALIZAÇÃO DOS SEGUINTES EVENTOS:
●
02/04/2019 – I Encontro sobre Análise Crítica de Discurso (ACD), ministrado por Helio
Hintze, pós-doutorando da ESALQ, educador, filósofo e pesquisador interdisciplinar. Horário: 12h às
14h. Número de participantes presentes: 30;
●
09/04/2019 – II Encontro sobre Análise Crítica de Discurso (ACD), ministrado por Helio
Hintze, pós-doutorando da ESALQ, educador, filósofo e pesquisador interdisciplinar. Horário: 12h às
14h. Número de participantes presentes: 30;
●
30/04/2019 – III Encontro sobre Análise Crítica de Discurso (ACD), ministrado por Helio
Hintze, pós-doutorando da ESALQ, educador, filósofo e pesquisador interdisciplinar. Horário: 12h às
14h. Número de participantes presentes: 30;
●
15/05/2019 – Encontro sobre Comunicação Não-Violenta (CNV), ministrado por Alci
Albiero Junior, doutorando da ESALQ e biólogo. Horário: 12h às 14h. Número de participantes
presentes: 40.
●
09/09/2019 a 12/09/2019 - III Semana de Saúde Mental na ESALQ - USP, evento realizado
em parceria com o grupo PET-Ecologia e com o Spotted: o que você está sentindo hoje?. Contou
com atividades relacionadas ao gerenciamento de estresse, palestras com psicólogos, momentos
interativos e oficinas práticas. Horário: 19h às 22h20. Número de participantes presentes:
aproximadamente 100.
2)
COLABORAÇÃO NA ORGANIZAÇÃO DE EVENTOS:
●
VI JURA/ESALQ/2019: Contribuição ao Laboratório de Política e Educação Ambiental (OCA),
para a construção e organização da Sexta Jornada sobre Reforma Agrária (VI JURA), ocorrida
entre os dias 20 e 25 de abril de 2019.
●
Semana da Diversidade ESALQ 2019: Contribuição ao coletivo Integra LGBT para a
realização da Semana da Diversidade ESALQ 2019, no qual houve palestras e intervenções em
espaços públicos. O evento ocorreu entre os dias 04 e 06 de novembro de 2019.
3)
ATIVIDADES COM OS INGRESSANTES 2019:
●
18/02/2019 - 10:15h às 11:30h - Palestra de responsabilidade do GTDH/ESALQ no Salão
Nobre com o USP Mulheres: “Interações na USP: Qual a realidade do nosso ambiente
universitário?”, ministrada por Prislaine Krodi (psicóloga do escritório USP Mulheres), Victoria Ribeiro
(FFLCH – Geografia) e Eduardo Capocchi (FEUSP – Doutorando). Os convidados trataram da
pesquisa Interações na USP, realizada em 2018, revelando as percepções dos estudantes da USP
sobre temas como violência e permanência estudantil.
●
18/02/2019 – 14:00h às 19:00h – Apresentação dos serviços na Central de Aulas,
participação do GTDH na sala das entidades estudantis. Ocorreu a construção de um espaço
propício para conversas com os ingressantes e distribuição de folhetos informativos sobre o grupo e
alertas acerca do trote.
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●
19/02/2019 – 08:00h às 12:00h - Participação na Feira de Extensão no espaço do Anfiteatro
Professor Urgel de Almeida Lima (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;
●
21/02/2019 – 08:00h às 12:00h – Vivência Socioambiental, na Central de Aulas, realizada
juntamente com o Coletivo Feminista Raiz Fulô. A vivência começou com uma apresentação sobre o
GTDH e o coletivo, depois apresentamos um breve panorama histórico sobre o surgimento dos
direitos humanos e quais são eles, momento em que cada um leu e colou na lousa o direito que
recebeu em um papel ao entrar na vivência. Assistimos um vídeo do ONU Mulheres em parceria com
o Instituto Coca-Cola que também explicou os direitos humanos em termos práticos.
A segunda parte da vivência contou com estudos de caso em que os ingressantes teriam que
encontrar soluções e relacioná-las com os direitos humanos expostos. Após a elaboração das
soluções, fizemos um intervalo e depois chegaram dois convidados para contribuir para a discussão
das soluções dos estudos de caso, Andressa Benini Mendes (psicóloga e Doutora pela Esalq) e
Adelino Francisco de Oliveira (coordenador do curso de mestrado sobre Educação em Direitos
Humanos no IFSP – Piracicaba). Cada grupo apresentou suas soluções e colaram na lousa as ideias
que tiverem, e por fim, debatemos cada tópico. Presentes do GTDH: Ana Luiza Bernussi, Yuri
Tavares e Luciana Leme
4)
Participação do GTDH/ESALQ nas disciplinas de introdução aos cursos:
●
Vida Universitária e Cidadania – para alunos da Engenharia Agronômica: 09/04/2019 (11:00
às 12:00 e das 14:00 às 15:00h), Anfiteatro da Horticultura;
●
Biologia: 03/05/2019 (20:00 às 20:50), Central de aulas, sala 5.
5)
Apresentação de trabalhos em Congressos:
●
5º Congresso de Graduação da USP – trabalho aprovado, foi apresentado no dia
01/07/2019 em Ribeirão Preto, cujo tema é “A Comunicação Não-Violenta como ferramenta para a
Educação em Direitos Humanos”. Com eventos que englobam rodas de conversas e oficinas,
promovidas desde março de 2018, o GTDH procura possibilitar canais dialógicos acerca da
Comunicação Não-Violenta. Essa ferramenta tem ampla colaboração na construção de relações
empáticas em ambiente universitário.
Projetos/Atividades de Extensão criados no ano 2019 que estão em andamento
●

VII JURA/ESALQ/2020: Contribuição ao Laboratório de Política e Educação Ambiental

(OCA), para a construção e organização da VII Jornada Universitária em Defesa da Reforma
Agrária, cuja previsão de realização era, inicialmente, entre os dias 13 e 18 de abril de 2020.
Contudo, devido às medidas de segurança recomendadas pelo governo do Estado de São Paulo e
estabelecidas pelo Conselho de Reitores das Universidades Estaduais Paulistas (Cruesp), que
recomendava o cancelamento de qualquer evento com mais de 100 pessoas, a JURA foi adiada para
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o segundo semestre de 2020, com data a definir. Essas recomendações foram colocadas a fim de
evitar a disseminação do vírus causador da Covid-19;
●
Programa Unificado de Bolsas (PUB): o grupo conta com uma bolsa do Programa Unificado
de Bolsas, ao qual está programado o auxílio na organização de eventos relacionados à cultura e
extensão, principalmente palestras de temática próxima às três instâncias principais de trabalho do
grupo, citadas anteriormente.
PARTICIPANTES DO GRUPO
Nome

Curso/Categoria

e-mail

Ana Luiza Medeiros Bernussi

Graduação - Gestão Ambiental

analubernussi@usp.br

Bianca Yumi Simote Ishikawa

Graduação - Engenharia
Agronômica

yumibianca@usp.br

Mayara Araújo

Mestranda - PPG Ecologia
Aplicada

mayaraaraujobio@gmail.com

Octávio Ramos Mazzaro

Graduação - Engenharia
Agronômica

octavio.mazzaro@usp.br

Yuri Rezendes Tavares

Graduação – Engenharia
Florestal

yuri.tavares@usp.br

Paulo Moruzzi Marques

Professor/LES
Coordenador do grupo

pmarques@usp.br

Data ____/____/________

ANEXO 1 (Fotos)

4

Figura 1. Palestra “Interações na USP: Qual é a
realidade do nosso ambiente universitário?”

Figura 2. Participação do GTDH/ESALQ na Feira
de Extensão.

Figura 3. Vivência Socioambiental, realizada durante a
Semana de Recepção 2019.

Figura 4. Participação do GTDH/ESALQ no 5º
Congresso de Graduação.

Figura 5. Participantes da organização da III Semana
de Saúde Mental.

Figura 6. Participantes da organização da Semana
da Diversidade ESALQ 2019
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