
 

    USP ESALQ – ASSESSORIA DE COMUNICAÇÃO 
Veículo: Página Rural 
Data: 03/06/2015 
Caderno/Link: http://www.paginarural.com.br/noticia/216351/homenagens-aos-programas-
pioneiros-de-pos-graduacao-marcaram-a-celebracao-dos-114-anos-da-esalq 
Assunto: SP: homenagens aos programas pioneiros de pós-graduação marcaram a 
celebração dos 114 anos da ESALQ 

 

 

SP: homenagens aos programas pioneiros de pós-graduação 
marcaram a celebração dos 114 anos da ESALQ 
 
 
Imagens 

 
Dirigentes e coordenadores dos Programas de Pós-graduação durante ato comemorativo 
Foto: Gerhard Waller 

 
 
 
Piracicaba/SP 
A Escola Superior de Agricultura "Luiz de Queiroz" (USP/Esalq) realizou, na manhã desta quarta-feira 
(03), os primeiros festejos de comemoração aos 114 anos de sua fundação. Na Sala do Centenário, 
localizada no Edifício Central da instituição, foram realizadas homenagens aos 45 anos da implantação 
dos cursos de Doutorado na Esalq com os Programas em Fitopatologia, em Genética e Melhoramento de 
Plantas e em Solos e Nutrição de Plantas, e aos 25 anos da criação dos cursos de Doutorado nos 
Programas em Economia Aplicada e em Irrigação e Drenagem (atual Engenharia de Sistemas Agrícolas). 
 
Além do diretor da Esalq, professor Luiz Gustavo Nussio, e do vice-diretor, professor Durval Dourado 
Neto, do prefeito do Campus, professor Fernando Seixas, estiveram presentes no ato ex-diretores da 
instituição, bem como presidentes de Comissões, docentes, servidores administrativos e estudantes da 
graduação e pós-graduação. 
 
Em seu discurso, o diretor da Escola falou decisões acertadas no passado que garantiram uma história 
virtuosa. "Em uma instituição como a nossa, que comemora 114 anos, o olhar histórico talvez seja sempre 
a maneira pela qual podemos fazer projeções à frente, valorizando nosso passado. Muito provavelmente 
nosso índice de acerto na tomada de decisões e o fato de fazer com que nossa instituição seja colocada 
como virtuosa, sempre em posição distintiva, se deve ao fato de que estamos conseguindo tomar 
decisões acertadas que nos beneficiam coletivamente". 
 
Homenagens – Para receber o termo de reconhecimento pelos 25 anos da criação do curso de doutorado 
do programa em Engenharia de Sistemas Agrícolas, uma fusão dos programas em Física do Ambiente 
Agrícola, em Irrigação e Drenagem e em Máquinas Agrícolas, esteve presente o coordenador do 
programa, professor Jarbas Honório de Miranda. Para receber o termo de reconhecimento pelos 25 anos 
da criação do curso de doutorado do programa em Economia Aplicada, esteve presente o coordenador do 
programa, professor Joaquim Bento de Souza Ferreira Filho. Para receber o termo de reconhecimento 
pelos 45 anos da implantação do curso de doutorado do programa em Fitopatologia esteve presente o 
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coordenador do programa, professor Nelson Sidnei Massola Junior. Para receber o termo de 
reconhecimento pelos 45 anos da implantação do curso de doutorado do programa em Genética e 
Melhoramento de Plantas, esteve presente o coordenador do programa, professor José Baldin Pinheiro. 
Para receber o termo de reconhecimento pelos 45 anos de implantação do curso de doutorado do 
programa em Solos e Nutrição de Plantas, esteve presente o professor Miguel Cooper, neste ato 
representando o coordenador do programa professor Álvaro Pires da Silva. 
 
O presidente da Comissão de Pós-Graduação da Esalq, professor Severino Matias de Alencar, também foi 
homenageado pelo pioneirismo dos programas de Pós-graduação da Esalq. "Recentemente, em contato 
com delegações internacionais, muitos comentam que querem fazer parcerias com a Esalq em missões 
na Colômbia, por exemplo, pela nossa excelência na América Latina. A PPG tem acertado em suas 
decisões, então devemos comemorar e reconhecer isso. É muito gratificante ter esse reconhecimento", 
comentou Alencar. 
 
50 anos – Pela dedicação e profissionalismo empenhados na organização do livro dos 50 anos da Pós-
Graduação da Esalq, receberam também homenagens a professora Maria Lúcia Carneiro Vieira, 
presidente da Comissão de Pós-Graduação gestão 1999/2001, a professora Clarice Garcia Borges 
Demétrio, presidente da Comissão de Pós-Graduação gestão 2003/2005 e o professor Luiz Eduardo 
Camargo Aranha, presidente da Comissão de Pós-Graduação gestão 2012/2014. 
 
O destaque cultural da cerimônia ficou sob a responsabilidade do Grupo Vocal Luiz de Queiroz que, sob 
regência da maestrina Cintia Pinotti, interpretou o "Hino da Esalq" (letra e música do professor Zilmar Ziller 
Marcos), além das canções &39;Pela luz dos olhos teus&39;, de Toquinho e Vinicius de Moraes e 
&39;Boiadeiro&39;, de Armando Cavalcanti e Klécius Caldas. 
 
Meio Ambiente – Logo após esta cerimônia, às 10h00, um café da manhã no Centro de Vivência marcou o 
início do Mês do Meio Ambiente, que contemplará durante o mês de junho uma série de eventos para 
ressaltar a importância da preservação dos recursos naturais para a educação ambiental da comunidade. 
Durante a cerimônia de abertura, o representante local da Superintendência de Gestão Ambiental (SGA) 
da USP, professor Miguel Cooper, lembrou que o Mês do Meio Ambiente tem uma história de muito 
trabalho e união de ideias que começaram a emergir ainda no início da década passada. "Mais de dez 
anos atrás começamos a discutir de forma mais efetiva as temáticas de meio ambiente no campus, 
fizemos o dia do meio ambiente, que depois virou Semana e hoje temos a satisfação de inaugurar o Mês 
do Meio Ambiente. Muito trabalho ainda vem pela frente, mas hoje podemos afirmar com alegria que ao 
menos a percepção da comunidade interna com relação ao meio ambiente é bem mais positiva". 
 
O professor Marcos Sorrentino, do Departamento de Ciências Florestais, proferiu uma palestra na 
abertura do evento e afirmou que ações como esta mostram que a Universidade de São Paulo demarca 
seu compromisso com a questão ambiental. "O mês do meio ambiente e o dia mundial, comemorado em 5 
de junho, tem sentido de chamar a atenção de todos nós para a essencialidade de repensarmos nossa 
relação com sistemas naturais e, acima de tudo, nossa relação com a sociedade humana, de depredação, 
degradação, revertendo isso em direção da sustentabilidade socioambiental, da melhoria das condições 
existenciais  para os humanos e todas  as espécies com as quais a humanidade convive nesse pequeno e 
ainda bonito planeta, que se nós não soubermos conservar, reserva para nós momentos muitos difíceis 
para história humana". 
 
Ainda para comemorar a data, uma extensa programação envolvendo atividades científicas, culturais e de 
extensão ocorrerá no Campus Luiz de Queiroz durante todo o mês de junho. 
 
Fonte: USP/Esalq  

 


