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   Assunto: Comemorações têm programação durante todo o mês 

 

 
 

Comemorações têm programação durante todo o mês 

Estão previstas atividades acadêmicas, científicas e de entretenimento 

 

Os 110 anos da Esalq (Escola Superior de 

Agricultura Luiz de Queiroz), celebrado no dia 3 de 

junho, será comemorado durante todo o mês com 

diversas atividades acadêmicas, científicas e de 

entretenimento. 

  

Para abrir o leque das ações, nesta quinta-feira 

(2), o diretor da instituição, José Vicente Caixeta 

Filho, recebeu das mãos do vereador Laércio 

Trevisan a moção de aplausos à Esalq pelos 110 

anos de ensino universitário e produção científica como referência nacional e mundial. 

  

Na sexta (3) junho, estão programadas três atividades. A primeira delas é a visita de estudantes do ensino 

médio público pelo projeto “Profissões na Esalq”, com direito a bolo de aniversário e velinhas. 

No mesmo dia, às 14h30, o reitor da USP (Universidade de São Paulo), João Grandino Rodas, fará o 

lançamento do Núcleo de Apoio à Pesquisa em Bioener gia e Sustentabilidade  (NAPBS), no Salão 

Nobre. 

Para completar a programação da sexta, a Divisão de Biblioteca e Documentação fará uma exposição do 

Projeto 100.000 livros, meta que foi atingida em comemoração aos 110 anos da Instituição. “Faltavam 

cerca de dois mil livros para atingir esse total, número que normalmente é obtido durante um ano de 

trabalho, mas o projeto foi realizado em apenas dois meses”, explica a assessoria de imprensa.esalq 

  

E o domingo (5) ficou reservado para a 2ª Volta Esalqueana . A prova pedestre com percurso de 5 Km 

para corrida e 3 Km para caminhada terá largada às 9h, no Ginásio de Esportes do Campus. 

Números  

A Esalq já formou 12.788 profissionais nos cursos de Ciências Biológicas, Ciências dos Alimentos, 

Ciências Econômicas, Engenharia Florestal, Gestão Ambiental e pelo tradicional Engenharia Agronômica. 



 

 

Atualmente, são 1.995 alunos matriculados na graduação e 1.155 no mestrado e doutorado. Até hoje, a 

instituição piracicabana, que tem quatro programas de pós-graduação com conceito máximo (7) na Capes 

(Coordenação de Aperfeiçoamento de Pessoal de Nível Superior), já outorgou 4.929 títulos de mestres e 

2.318 de doutores. 

A Escola conta com 534 servidores e 238 docentes, dos quais, 99 são doutores. Vários de seus alunos 

conquistaram posição de destaque nacional, como por exemplo, o engenheiro agrônomo Roberto 

Rodrigues, formado em 1965, que foi ministro da Agricultura no governo de Lula, de 2003 a 2006. 

A importância da Esalq pode ser percebida também em sua dimensão territorial, já que sua área (3.825,4 

hectares) corresponde a 48,85% da área total da USP. O campus de Piracicaba possui 914,5 hectares; os 

outros 2.910,9 hectares estão distribuídos entre as estações experimentais de Anhembi, Anhumas e 

Itatinga. 

  

 


