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Esalq já tem novo diretor 
 
Em cerimônia ocorrida às 11h00, deste 3 de fevereiro de 2011, o reitor da Universidade de São Paulo 
(USP), João Grandino Rodas, empossou o novo diretor da Escola Superior de Agricultura “Luiz de 
Queiroz” (ESALQ), José Vicente Caixeta Filho, que permanecerá no cargo por um período de quatro anos. 
  
Autoridades políticas e acadêmicas, familiares e amigos lotaram o Salão Nobre da Escola para 
acompanharem a solenidade que durou cerca de uma hora e trinta minutos. Inicialmente, o reitor da USP 
foi conduzido à mesa acompanhado pelo chefe de cerimonial, Carlos Gustavo Araújo do Carmo, 
empunhando o bastão da Universidade. Em seguida, Caixeta foi direcionado à mesa pela Egrégia 
Congregação, a qual estava composta por 43 membros entre docentes, discentes e funcionários. A mesa 
ainda foi composta pelo secretário geral da USP, Rubens Beçak, pelo diretor da ESALQ entre 2007-2011, 
Antonio Roque Dechen e pelo vice-diretor da ESALQ, Natal Antonio Vello. Após a interpretação do Hino 
Nacional Brasileiro pelo Grupo Vocal Luiz de Queiroz”, aconteceu a leitura do Termo de Compromisso 
pelo professor Caixeta, seguida da leitura do Termo de Posse pelo secretário geral da USP, e assinatura 
do mesmo. Na seqüência, houve a troca das vestes talares (capelo e borla) entre os professores Antonio 
Roque Dechen, que concluiu sua gestão como diretor em 15 de janeiro de 2011, e José Vicente Caixeta 
Filho, que desde 17 de janeiro já vem desempenhando o papel de diretor da ESALQ. 
 
Os momentos artísticos, como a declamação da Ode à ESALQ pelo professor Zilmar Ziller Marcos, 
acompanhada pela flauta do professor Flavio Bertin Gandara Mendes, que entoava o Hino da ESALQ, e 
ainda, a interpretação pelo Grupo Vocal Luiz de Queiroz da música Morro Velho, de Milton Nascimento, 
em homenagem ao novo diretor, contribuíram para o caráter emotivo da cerimônia. Discurso do Diretor - 
Caixeta frisou que, mesmo estando há vinte e dois anos na ESALQ, parece que hoje se encontra em um 
emprego novo. “Estou honrado, motivado e entusiasmado com os novos desafios. Sinto também que o 
horizonte de quatro anos me pareceu bastante longo, entretanto tenho certeza de que o tempo passará 
rapidamente e boas coisas poderão ser feitas”. Para apontar as diretrizes de sua gestão, Caixeta citou 
Liev Tolstoi, mais precisamente traçou um paralelo com o conto “Três perguntas”, de autoria do escritor 
russo que faz alusão a um imperador que, no propósito de desenvolver um reinado sem falhas, buscava 
responder três perguntas: qual o melhor momento para se fazer cada coisa? Quais são as pessoas mais 
importantes com quem trabalhar? Qual a coisa mais importante a ser feita? No conto, diante de tantas 
respostas sugeridas pela população, o imperador procurou um heremita considerado um ser iluminado e 
este o aconselhou que o momento mais importante é o agora, a pessoa mais importante é a que está à 
nossa frente e que a coisa mais importante é fazer essa pessoa feliz. “Compartilho da mensagem do conto 
de Tolstoi e entendo que, no caso da ESALQ tudo isso pode e deverá acontecer em um ambiente em que 
a transparência e a participação democrática dos membros de nossa comunidade prevaleça”, destacou o 
novo diretor. Sobre o início de sua gestão, marcado pelas conversas individuais com docentes e 
funcionários não docentes, o José Vicente Caixeta Filho admitiu que as surpresas tem sido das mais 
diversas, tanto nas que se referem ao incremento da qualidade do ambiente de trabalho, quanto ao 
simples olhar sorridente ao adentrarem na sala da diretoria da Escola. “Tal sinergia vem se mostrando 
fundamental para o refinamento do plano de gestão 2011-2014, que sempre deverá ser apreciado ou 
revisado por nossos órgãos colegiados. Também acredito na implementação de mecanismos de gestão 
que sejam pautados pela desconcentração administrativa”.  
 
Um dos pontos altos de sua fala foi a sinalização da necessidade de clareza da identidade institucional. 
“Um sinalizador muito importante para qualquer plano de gestão é termos a clareza da identidade 
institucional que nos une e não tenho dúvidas que todos queremos o melhor para nossa ESALQ, a 
´gloriosa´ que, em 3 de junho de 2011, completará 110 anos, entretanto precisamos nos conhecer melhor. 
O espírito empreendedor do idealizador da ESALQ, Luiz de Queiroz, é recorrente e a renovação dos 
nossos quadros é patente. Entre os 240 docentes, há mais de vinte tipos distintos de formação 
acadêmica”. Finalmente, Caixeta demarcou que o desafio do diretor-gestor se inicia com a identificação 
das habilidades e das boas vontades trazidas pelos talentos humanos. “Vou me esforçar ao máximo para 



 

 

não decepcioná-los e tenho a certeza de que isso só será possível com muito trabalho, não só meu, mas 
de toda a comunidade que está motivada para evidenciar a ESALQ como o melhor ambiente de trabalho e 
o melhor ambiente de estudos no Brasil”, concluiu.  
 
Quem é o novo diretor da ESALQ  
 
José Vicente Caixeta Filho, 48 anos, é piracicabano, casado, dois filhos. Engenheiro Civil pela Escola 
Politécnica da Universidade de São Paulo (USP) (1984), Master in Economics pela University of /New 
England Austrália (1989), Doutor em Engenharia de Transportes pela Escola Politécnica da USP (1993); 
Livre Docente pela ESALQ (1995). Foi professor-visitante da Christian-Albrechts-Universitat zu Kiel 
(Alemanha) entre 1993 e 1994. É professor-convidado, na área de "Transporte e logísitca empresarial", 
nos principais MBAs organizados no país. É professor titular do LES, onde atua desde 1989, sendo 
responsável pelo lecionamento de disciplinas das áreas de Transporte e Logística e de Pesquisa 
Operacional. Diretor do Centro de Informática do Campus Luiz de Queiroz (CIAGRI), entre 1989 e 1993. 
Coordenador do curso de pós-graduação em Economia Aplicada da ESALQ, entre 1995 e 1998 e entre 
2008 e 2009. É chefe do LES e vice-coordenador da Coordenadoria do Campus "Luiz de Queiroz" 
(CCLQ), desde o final de 2009. Tem participado de uma série de comissões administrativas da ESALQ, 
sendo, atualmente, presidente da Comissão de Administração, Orçamento e Patrimônio (CAOP). É, 
também, coordenador do Grupo de Pesquisa e Extensão em Logística Agroindustrial (ESALQ-LOG).  

 


