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Esalq é parceira do MPAgro 
 
2/10/2007 - A Escola Superior de Agricultura “Luiz de Queiroz” (USP/ESALQ) tem se destacado na área de 
energia renovável e tem sido protagonista nas discussões internacionais sobre biocombustíveis, não somente 
pela criação do Pólo Nacional de Biocombustíveis, como também pela competência de pesquisadores da 
instituição. Porém, o desenvolvimento de tecnologias que permitam ao Brasil aproveitar recursos naturais 
abundantes para aumentar a produtividade no campo da bioenergia se faz premente diante do período pelo qual 
o país passa, a era dos combustíveis verdes. 
 
Pronta para acompanhar os avanços científicos e tecnológicos, bem como para preparar e orientar alunos e 
profissionais do setor, a ESALQ será parceira de um programa de Mestrado Profissional em Agroenergia 
(MPAgro), curso stricto sensu autorizado pela CAPES que faz parte do Programa de Pós-graduação da 
FGV/EESP.  
 
O curso, que terá início em 2008 e ainda conta com a parceria da Embrapa, objetiva contribuir de forma decisiva 
para a formação de profissionais capazes de gerir com competência o sistema da energia de biomassa, com o 
desenvolvimento de habilidades múltiplas nas áreas de Gestão Econômica, Tecnologia Agrícola e Processos de 
Produção de Agroenergia. 
 
Diferentemente do mestrado acadêmico, o MPAgro, além de proporcionar sólida formação teórica, dá ênfase nas 
aplicações dessas teorias para a compreensão da realidade brasileira e das profundas mudanças impostas pela 
busca de alternativas para a energia baseada nos combustíveis fósseis. Por esse motivo, o curso é indicado para 
aqueles que desejam aprimorar sua capacidade analítica e que não pretendam, necessariamente, seguir uma 
carreira acadêmica, muito embora o curso os habilite para tal. 
 
Docentes da ESALQ que darão aula no MPAgro: Alexandre Lahoz Mendonça de Barros, Durval Dourado Neto, 
Geraldo Sant’Ana de Camargo Barros, José Roberto Postali Parra, José Vicente Caixeta Filho, Marcio de Castro 
Silva Filho, Mirian Rumenos Piedade Bacchi, Raul Machado Neto e Weber Antonio Neves do Amaral. 
 
Para o diretor da ESALQ, Antonio Roque Dechen, “a Escola sempre esteve sintonizada com as fases 
desenvolvimentistas do setor. No momento, a instituição fundada por Luiz de Queiroz integra o já consagrado 
tour do etanol, onde se somam entidades de tecnologia, de agricultura, de produção de equipamentos e de 
pesquisas científicas, pontificando as acadêmicas da ESALQ”.  
 
As matrículas para o primeiro curso no mundo especializado em gestão de agroenergia estarão abertas a partir 
de segunda-feira (01/10). Informações do programa pelo telefone (11) 3281-7711, ou pelo site da FGV. 
 


