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Entrevista com Antonio Roque Dechen, diretor da Escola Superior 
de Agricultura “Luiz de Queiroz” (ESALQ) 

por Miguel Cavalcanti  

 

O blog Piapara.com entrevistou o Prof. Roque, atual diretor da Esalq, sobre empreendedorismo na faculdade, 
desafios atuais e o papel da universidade. Leia abaixo a entrevista. 

Piapara.com: O que a ESALQ tem feito para estimular o empreendedorismo entre seus alunos? Há alguma 
coisa que ex-alunos podem fazer para ajudar? 

Prof. Roque: Recentemente a Agência USP Inovação - Pólo Piracicaba fundou o Clube de 
Empreendedorismo e Inovação Luiz de Queiroz para incentivar práticas empreendedoras entre os alunos da 
Escola, demais membros das comunidades do Campus e externa. 

Os ex-alunos podem apresentar idéias, estimulando a interação entre a instituição e a sociedade, valorizando 
a troca de conhecimentos e informações. Temos também convênios com o SEBRAE, com a gestão da 
Incubadora de Empresas, que possibilitam aos recém-formados desenvolverem seus próprios negócios. 

Piapara.com: Qual o principal desafio da Esalq na formação de profissionais nos dias de hoje, na sua 
avaliação? 



 

 

Prof. Roque: Formar profissionais diferenciados que atendam às necessidades e demandas da sociedade; que 
saibam acompanhar os desafios que o mercado impõe no dia-a-dia; que atuem com seriedade e competência 
para o desenvolvimento da agricultura brasileira. 

Piapara.com: Quais universidades, na área de agrárias ou não, no Brasil ou no exterior, que você admira na 
formação de profissionais? O que a ESALQ pode aprender e melhorar tendo essas universidades como 
inspiração? 

Prof. Roque: A Universidade de São Paulo – USP completou, no dia 25 de janeiro, 75 anos de fundação e a 
ESALQ tem a honra de ser uma das unidades fundadoras da USP que é hoje uma Universidade de padrão 
mundial. 

A internacionalização dos cursos tem sido uma das metas da reitoria e nesse sentido a ESALQ tem se 
mantido na vanguarda com convênios com um grande numero de universidades de diferentes países, 
destacando-se o convênio com as Escolas Superiores de Agronomia da França que possibilitam hoje a dupla 
diplomação aos nossos alunos. 

Temos também sólidos convênios com as Universidades de Wageningen na Holanda e de Illinois, Ohio e 
Rutgers nos EUA. Portanto, nossos alunos dispõem de amplo leque de possibilidades de intercâmbio com 
instituições de grande tradição e modernas. 

Temos a certeza de que estamos formando profissionais capazes de gerenciar problemas e desafios da 
sociedade atual. 

A ESALQ é hoje uma faculdade de nível internacional e estamos atentos às mudanças no cenário agrícola 
mundial. 

 

 

 

 



 

 

Saiba mais sobre Antonio Roque Dechen 

Possui graduação em Engenharia Agronômica pela Universidade de São Paulo - USP/ESALQ (1973). 
Mestrado (1979) e doutorado (1980) em Agronomia (Solos e Nutrição de Plantas) pela USP/ESALQ. Foi 
pesquisador Científico do Instituto Agronômico em Campinas (IAC) de 1975 a 1981. 

Atualmente é professor titular da USP/ESALQ – Departamento de Ciência do Solo e diretor da Escola 
Superior de Agricultura “Luiz de Queiroz” (ESALQ). Foi Diretor-Presidente da Fundação de Estudos 
Agrários Luiz de Queiroz (FEALQ). 

Tem experiência na área de Agronomia, com ênfase em Nutrição Mineral de Plantas, atuando principalmente 
em Análises químicas e avaliação do estado nutricional de plantas. 

Publicou 66 artigos em periódicos, 8 livros, 33 capítulos de livros, orientou 17 dissertações de mestrado e 16 
teses de doutorado. Recebeu a Medalha Paulista de Mérito Científico e Tecnológico do Governo do Estado 
de São Paulo em 2001, a Medalha do Mérito do Sistema CONFEA-CREA em 2005 e foi eleito Agrônomo do 
Ano de 2006 pela Associação de Engenheiros Agrônomos do Estado de São Paulo (AEASP). Em 2008 
recebeu o Prêmio IAC como Personalidade do Ensino. 

 


