
                    

 

RELATÓRIO DE ATIVIDADES DE EXTENSÃO REALIZADAS NO ANO DE 2017 

 

 

Nome do Grupo: Hidrofitotério-ESALQ                                        Sigla:Hidrofitotério-ESALQ   

Ano de Criação:2014   

 

Professor (es) Responsável (eis): Flávio Bertin Gandara    Departamento: LCB 

Contato do professor (e-mail institucional e telefone): fgandara@usp.br (19) 3447-6725 

 

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

Facebook/Site do Grupo: https://www.facebook.com/hidrofitoterio.esalq/ 

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

Charles Albert Medeiros - charles.medeiros@usp.br - 19 9980666116 

Jorge Saches Erdebrok Camara - jorgecamara@usp.br - 11 96308-9558 

Área do Conhecimento: 

(Consultar CNPq : http://www.cnpq.br/documents/10157/186158/TabeladeAreasdoConhecimento.pdf , inserir 

número também.) 

2.03.00.00-0 Botânica 

2.05.00.00-9 Ecologia 

 

Áreas Temáticas:  

 

(  ) 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: 

(consultar: https://drive.google.com/file/d/0B4yeaevetdmDUWtDemlSY0Rpc00/view?usp=sharing, inserir número também) 

 

     40. 2006 - Questões ambientais 

 

O grupo realiza pesquisas? 

mailto:fgandara@usp.br
mailto:charles.medeiros@usp.br
mailto:jorgecamara@usp.br
https://drive.google.com/file/d/0B4yeaevetdmDUWtDemlSY0Rpc00/view?usp=sharing


                    

(X) Sim 

(  ) 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): 

- Organizar, cuidar e estudar as espécies de ambientes aquáticos presentes na Coleção de Plantas 

Aquáticas da ESALQ-USP; 

- Auxiliar estudos e projetos de disciplinas da comunidade acadêmica com plantas aquáticas; 

- Receber a comunidade interna e externa, através de visitas guiadas para construção de conhecimento 

acerca das relações ecológicas desses ambientes aquáticos e palustres, além da formação 

socioambiental dos mesmos; 

- Pesquisar sobre potenciais ambientais, sociais e econômicos que essas espécies podem oferecer. 

 

 

Atividades de Extensão que foram desenvolvidas no ano de 2017 (incluir principais resultados, 

contribuições /número de pessoas participantes/número de pessoas beneficiadas/público alvo): 

 Realização de visitas guiadas por agendamento próprio e pelos programas de visitas Profissões na 

ESALQ e Museu “Luiz de Queiroz”, totalizando mais de 1500 visitantes registrados durante o ano de 

2017 no local; 

Participação na Semana de Recepção de 2017 - Atividade prática com plantas aquáticas no Horto 

Botânico “Prof. Walter Accorsi” - 40 ingressantes; 

 Participação na Semana do Meio Ambiente da ESALQ 2017 – atividade de conscientização dos 

potenciais alimentícios e artísticos com plantas aquáticas. Presença de 20 pessoas, tanto de 

comunidade interna, quanto externa; 

 Realização do I Dia Aberto do Horto - organização e gerenciamento das atividades, com a 

participação de grupos de extensão (Hidrofitotério - ESALQ, Grupo de Estudos “Prof. Walter Accorsi” 

– GeWA, Grupo de Estudos Paisagísticos – GEP, Grupo de Estudos e Práticas para o Uso Racional 

da Água – GEPURA, Programa USP Recicla – Piracicaba, Plano Diretor Socioambiental Participativo 

do Campus "Luiz de Queiroz" e representante da parte de extensão do Dep. de Entomologia) 



                    

envolvidos durante o período das 08:00 às 13:00 de umsábado. O evento totalizou a presença de 

público de 80 pessoas; 

 Participação e apresentação de trabalho no 3º Congresso de Graduação da USP, em São Paulo - 

SP; 

 Participação no Bio na Rua 2017 - atividades de educação ambiental utilizando plantas aquáticas no 

Zoológico de Piracicaba, tendo público atendido superior a 60 pessoas; 

 Atividade educacional no SESC Piracicaba - mostra e prática sobre plantas aquáticas para os 

visitantes, durante um período de três horas, totalizando mais de 40 pessoas atingidas 

 

Projetos/Atividades de Extensão criados em 2017 que estão em andamento (título, resumo, 

local de atuação/instituição, período). 

Visitas monitoradas – Programa permanente de manutenção e curadoria do acervo vivo de plantas, 

em conjunto com agendamento e realização de visitas monitoradas da Coleção de Plantas Aquáticas 

da ESALQ, no Horto Botânico “Prof. Walter Accorsi”/LCB, durante todo o ano. 

I Dia do Horto – Durante o período de 08:00 às 13:00, de um sábado, o Horto Botânico “Prof. Walter 

Accorsi” ficou de portões abertos com sete atividades de extensão diferentes, todas com a temática 

socioambiental, realizadas por alunos de graduação de diversos cursos e grupos. A proposta foi criar 

um espaço de extensão diferente e mais aberto a população, tanto do campus, quanto de fora. 

... 

 

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

 

Nome Curso/Categoria Contato (E-mail) 

Charles Albert Medeiros Gestão Ambiental charles.medeiros@usp.br 

Felipe Georgete Scola Ciências Biológicas fegscola@usp.br 

João Vitor Leite Novoletti Ciências Biológicas joao.novoletti@usp.br 

Jorge Saches Erdebrok 

Camara 

Ciências Biológicas jorgecamara@usp.br 

Marina Alves Santin Ciências Biológicas maalves.santin@usp.br 

Nicole Cruz Corbagi Ciências Biológicas nicole.corbagi@usp.br 

Raphaela Marin Martins Gestão Ambiental raphaelamarin@usp.br 

 

Ilustrações (fotos, tabelas, etc) 



                    

Figura 1 e 2. Visitas monitoradas ao espaço do Hidrofitotério. O local serve como espaço para 

atividades de extensão com diversas faixas etárias, proporcionando reflexões e práticas. 



                    

 

Figura 3. Espaço do Hidrofitotério – ESALQ, no Horto Botânico “Prof. Walter Accorsi”, pertencente ao 

Dep. de Ciências Biológicas – LCB/ESALQ/USP. 

 

 

 

 

Data ____/____/________             

 

 

________________________________________ 

Carimbo e Assinatura do Professor Coordenador do Grupo 

 

 

 

Data: 31/07/2018


