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Reitor da USP anuncia investimento de R$ 34 milhões  na Esalq 

Verba será destinada para construção de um centro de convenções e melhoria da iluminação  

EPTV.com - Suzana Amyuni 

O reitor da USP (Universidade de São Paulo), João Grandino Rodas, anunciou um investimento de R$ 30 

milhões na construção de um centro de convenções na Esalq (Escola Superior de Agricultura Luiz de 

Queiroz), numa área de 216 mil metros quadrados, e mais R$ 4 milhões na iluminação do campus. 

O anúncio foi feito nesta sexta-feira (3) durante evento que reuniu diretores, docentes e funcionários da 

Esalq, além do reitor, em comemoração aos 110 anos da Instituição. 

O centro de convenções deve contemplar um 

teatro com capacidade para mil pessoas, construído 

em 5.500 metros quadrados, uma área de eventos e 

outra de suporte com 2.700 metros quadrados cada. 

“Para que pesquisa, ensino e extensão possam ser 

amplamente desenvolvidos é necessário que haja 

uma estrutura e a Esalq não só suporta, como 

merece um espaço como esse”, analisa Rodas. 

O diretor da Esalq, José Vicente Caixeta Filho, 

comemorou a notícia. “Essa implementação era um 

sonho de todos nós, porque precisamos construir ambientes importantes para a formação de bons 

profissionais”. 

Caixeta falou ainda sobre a possibilidade de novos cursos serem oferecidos em Piracicaba. “Outro sonho 

antigo que queremos realizar é a criação do curso de bacharel em Administração e o de Zootecnia”. 

O centro de convenções será todo custeado pela USP que vai investir ainda outros R$ 4 milhões em um 

projeto de iluminação do campus que segue o modelo implantado em diversas avenidas de São Paulo, 

como, por exemplo, a Paulista. “Modernizar as lâmpadas que já existem e ampliar a iluminação vai 

contribuir grandemente com a segurança do campus e queremos fazer isso em, no máximo, um ano”, 

afirma o reitor. 



 

 

Lançamento  

João Grandino Rodas aproveitou as comemorações 

para fazer o lançamento do Núcleo de Apoio à 

Pesquisa em Bioenergia e Sustentabilidade  

(NAPBS), que congrega todos os professores da 

USP que desenvolvem pesquisas sobre bioenergia e 

abre espaço para discussões e cooperação com 

outras universidades estaduais. 

 “Portanto é um trabalho de muitas pessoas muito 

bem preparadas em busca de uma pesquisa 

profunda, incluindo a pesquisa aplicada que possa se transformar em benefício da sociedade”, ressalta 

Rodas. 

O professor Antonio Roque Dechen, vice-reitor executivo de Administração da USP e coordenador do 

NAPBS, destaca que a intenção é fazer parcerias também com instituições do exterior. “A princípio, o 

Núcleo vai buscar uma ação com EUA, França e Japão”. 

O Governo de São Paulo investiu R$ 20 milhões no Núcleo e a USP vai investir mais R$ 2 milhões para 

pesquisas. 

 

 


