
 

 

RELATÓRIO DE ATIVIDADES DE EXTENSÃO REALIZADAS NO ANO DE 2017 

 
 

 
Nome do Grupo: Grupo de Extensão EducAÇÃO Sigla: EducAÇÃO 

Ano de Criação: 2016 

 
 

Professor(es) Responsável(eis): Prof. Lucilio Rogerio Aparecido Alves e Profª Eliana Tadeu Terci 

Departamento: Departamento de Economia, Administração e Sociologia - LES 

Contato do professor: lralves@usp.br / etterci@usp.br 

 
 

Contatos do Grupo 

E-mail: lralves@usp.br / educacaoesalq@gmail.com 

Telefone: (19) 3429-8847 / 3429-4444 R. 8705 

Contato de dois alunos responsáveis: 

Felipe Moura Parada Email: felipe.moura.parada@gmail.com Telefone: (19) 981586390 

Tatiana Karine Dezen Email: tatiana.dezen@usp.br Telefone: (19) 998160224 

 
Área do Conhecimento: 

6.00.00.00-7 – Ciências Sociais Aplicadas 

 
 

Áreas Temáticas: 

( ) 1. Comunicação 

( ) 2. Cultura 

( ) 3. Direitos Humanos e Justiça 

(X) 4. Educação 

(  ) 5. Meio Ambiente 

( ) 6. Saúde 

( ) 7. Tecnologia e Produção 

( ) 8. Trabalho 

 
Linhas de Extensão: 

14. 2006 – Empreendedorismo; 

22. 2006 – Gestão do trabalho; 

23. 2006 – Gestão informacional; 

25. 2006 – Gestão pública; 
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26. 2006 – Grupos sociais vulneráveis; 

30. 2006 – Jovens e adultos; 

36. 2006 – Organizações da sociedade civil e movimentos sociais e populares; 

50. 2006 – Temas específicos / Desenvolvimento humano; 

51. 2006 – Terceira idade; 

 
 

O grupo realiza pesquisas? 

(X) Sim 

(  ) Não 

 
Está cadastrado no diretório de grupos de Pesquisa do CNPQ? 

( ) Sim 

(X) Não 

 
 

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

O grupo tem por objetivo compartilhar com a sociedade os ensinamentos de economia, finanças e 

empreendedorismo absorvidos e construídos na Universidade, buscando cumprir com um dos seus 

pilares – a extensão – trazendo discussões, instigando pensamento crítico e participação social ativa 

no contexto político e econômico. 

 
Atividades de Extensão que foram desenvolvidas no ano de 2017 

Efeitos socioeconômicos do empreendedorismo sobre jovens do ensino médio: o objetivo foi avaliar o 

impacto do empreendedorismo sobre jovens do ensino médio. O trabalho envolveu alunos da ETEC 

Dep. Ary de Camargo Pedroso, na cidade de Piracicaba - SP, no primeiro semestre de 2017. Foram 

realizados encontros expositivos, nos quais apresentaram-se os conceitos referentes ao que é ser 

empreendedor, como identificar uma oportunidade de negócio, análise SWOT, aspectos legislativos 

e método Canvas. O trabalho objetivou analisar a evolução entre grupos de jovens quanto ao nível 

de conhecimento sobre empreendedorismo. 

 
Educação Financeira no Rotaract Rio das Pedras: A atuação do grupo ocorreu por meio da aplicação 

de um curso de educação financeira no Rotaract Club, instituição que possui como objetivo fornecer 

serviços em prol da comunidade, localizado na cidade de Rio das Pedras. O curso foi direcionado a 

pessoas maiores de 16 anos, já integradas ao mercado de trabalho e consequentemente com renda, 

visando indicar conceitos básicos e algumas aplicações com o intuito de propiciar ferramentas para 

os alunos melhorarem a gestão de suas finanças pessoais. Os encontros ocorreram em seis 

sábados, de 29 de agosto de 2017 até 30 de setembro de 2017, com a participação de 20 pessoas, 



 

por meio de exposição, compartilhamento de dúvidas e experiências sobre temas como orçamento 

familiar, poupança, investimentos, entre outros. 

 
 

Projetos/Atividades de Extensão criados em 2017 que estão em andamento 

Feira de profissões: objetiva-se apresentar e disseminar conceitos vinculados ao curso de Ciências 

Econômicas para alunos de escolas da região, que estão no ensino médio. Em um primeiro 

momento, o enfoque caracteriza-se por ser uma conversa na qual busca-se apresentar exemplos de 

situações econômicas presentes no dia-a-dia de cada um deles, de forma a tornar esse assunto mais 

lúcido no cotidiano. Após isso, aplica-se uma atividade, elaborada pelo EducAÇÃO, que refere-se a 

uma narrativa onde eles terão que se passar por gestores e decidir, em grupos, onde irão alocar os 

recursos, que são escassos, e por esse motivo não atendem à todas as necessidades demandadas 

pela população. Com isso, almeja-se estimular o desenvolvimento crítico e debate entre os alunos, 

assim como também conhecer, individualmente, a forma como enxergam a realidade local. 

 
Empreendedorismo no SESI: A atuação do Grupo foi realizada através de três membros que 

efetuaram as atividades no SESI, situado no bairro Vila Industrial em Piracicaba - SP. Os 

participantes eram alunos do projeto Meu Novo Mundo, que faz parte de um programa de inclusão 

social que por meio da aprendizagem do SENAI-SP, vincula às pessoas com deficiência (PcD) com 

as empresas. 

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

 

 

Nome Curso/Categoria Contato (E-mail) 

Lucilio Rogerio Aparecido Alves Professor/ ESALQ - USP lralves@usp.br 

Eliana Tadeu Terci Professor/ ESALQ - USP etterci@usp.br 

Everton Costa Ciências Econômicas everton.lima.costa@usp.br 

Letícia Baccarin Gestão Ambiental leticia.baccarin@usp.br 

Lina Almeida Ciências Econômicas lina.gsalmeida@gmail.com 
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Lucilio Rogerio Aparecido Alves 

 

Naíke Barão Ciências Econômicas naike.barao@usp.br 

Pedro Gustinelli Ciências Econômicas pgustinelli@gmail.com 

Stefano Rossatto Accarini Ciências Econômicas stefano.accarini@usp.br 

Felipe Parada Ciências Econômicas felipe.moura.parada@usp.br 

Tatiana Karine Dezen Ciências Econômicas tatiana.dezen@usp.br 

Gustavo Scholl Ventura da Silva Ciências Econômicas gustavoscholl@usp.br 

 
 
 

 

Piracicaba, 04 de junho de 2018. 
 
 

 

mailto:naike.barao@usp.br
mailto:pgustinelli@gmail.com
mailto:stefano.accarini@usp.br
mailto:felipe.moura.parada@usp.br
mailto:tatiana.dezen@usp.br
mailto:gustavoscholl@usp.br

