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USP 75 anos: pioneirismo 
 

Ao completar, neste ano, 75 anos de existência, a Universidade de São Paulo sente-se 
orgulhosa por ser considerada a melhor universidade brasileira e uma das mais conceituadas 
de todo o hemisfério sul. Ostenta índices de qualidade em suas atividades fins que a colocam 
entre as mais respeitadas universidades de todo o mundo. 

Esta reputação deve-se essencialmente ao esforço desenvolvido pelas suas 40 unidades que, 
atuando em todos os setores do conhecimento, realizam atividades de ensino (graduação e 
pós-graduação), pesquisa e serviços de extensão de excelência.  

A nossa centenária Escola Superior de Agricultura “Luiz de Queiroz”, ESALQ, implantada em 
1901 e incorporada à Universidade de São Paulo em 1934, quando de sua criação, sente-se, 
igualmente, feliz e orgulhosa, nesta data, por ter contribuído de forma marcante e eficaz para a 
obtenção desses índices de qualidade pela USP. 

Criada com o objetivo de promover o progresso da agricultura, silvicultura e pecuária brasileira, 
a ESALQ se destaca no cenário nacional pelo seu pioneirismo em todos esses setores.  

Seus primeiros cursos de pós-graduação “stricto sensu” foram implantados em 1964, portanto, 
antes mesmo da CAPES formalizar os programas de pós-graduação no Brasil. Em 1969, um 
ano antes da USP implementar formalmente a pós-graduação em suas unidades, o CNPq 
declarou a ESALQ como centro de excelência para o desenvolvimento de programas de ensino 
de pós-graduação e pesquisa em Ciências Agrárias. 

Na área da pesquisa a ESALQ também se diferencia pelo seu caráter pioneiro. De seus 
laboratórios surgiram novas variedades de plantas, soluções para o controle de pragas e 
doenças de inúmeras culturas, técnicas para a utilização da energia nuclear na agricultura etc. 
Hoje, a ESALQ é líder na área da genômica agropecuária, biotecnologia, manejo de animais 
silvestres, agronegócios e no controle biológico de insetos de importância agrícola. 

Suas realizações ultrapassaram nossas fronteiras e assim como a USP, a ESALQ é também 
uma das escolas agrícolas mais respeitadas em todo o mundo acadêmico. 

Parabéns Universidade de São Paulo, Parabéns Escola Superior de Agricultura “Luiz de 
Queiroz”. 
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