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A Graduação da USP em Piracicaba 
 
Atualmente, a USP/ESALQ oferece sete cursos de graduação em Piracicaba: Engenharia 
Agronômica, Engenharia Florestal, Ciências Econômicas, Ciências dos Alimentos, Gestão 
Ambiental, Ciências Biológicas e Licenciatura em Ciências Agrárias. Entre 1967 e 1996 ela 
ofereceu o curso de Economia Doméstica, com 25 vagas no vestibular, 8 semestres e período 
diurno, que formou 338 profissionais, até o segundo semestre de 1994. 
 
Dos cursos atuais, o mais antigo é o de Engenharia Agronômica, que teve início em 1901, com 
200 vagas e duração de 10 semestres em período integral, tem 1.067 alunos ativos e formou 
10.018 profissionais até o primeiro semestre de 2008. Em 1972, teve início o curso de 
Engenharia Florestal, que oferece 40 vagas, sendo que até 1992 oferecia 25 vagas, com 
duração de 10 semestres em período integral, tem 207 alunos ativos e já formou 783 
profissionais. 
 
Em 1996, para possibilitar a atuação de parte dos alunos de Engenharia Agronômica e 
Florestal como professores em Colégios Agrícolas, foi criado o curso de Licenciatura em 
Ciências Agrárias, com 30 vagas destinadas a alunos e 5 vagas (com seleção a cada 2 anos) a 
egressos desses dois cursos, já tendo formado 173 profissionais. 
 
Em 1998 teve início o atual curso de Ciências Econômicas, que até 2003 teve a denominação 
de Economia Agroindustrial, oferecendo 40 vagas, mas até 2003 oferecia 20 vagas e, de 2004 
até 2006, 30 vagas. Com duração de 8 semestres no período diurno, o curso tem 145 alunos 
ativos e já formou 126 profissionais. Em 2001, teve início o curso de Ciências dos Alimentos, 
com 40 vagas, duração de 9 semestres no período noturno. Conta com 164 alunos ativos e já 
formou 132 profissionais. 
 
Em 2002, tiveram início os cursos de Gestão Ambiental e o bacharelado e licenciatura em 
Ciências Biológicas. O primeiro oferece 40 vagas, com duração de 8 semestres no período 
noturno, possui 170 alunos ativos e já formou 85 profissionais. Em Ciências Biológicas são 
oferecidas 30 vagas, com duração de 10 semestres no período noturno, conta com 152 alunos 
ativos e já formou 52 bacharéis e 40 licenciados. 
 
Assim, em Piracicaba, a USP oferece 390 vagas anuais em sete cursos, com duração entre 8 e 
10 semestres, sendo 110 vagas no período noturno. 
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