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  Assunto: Novo diretor da ESALQ é empossado 

 

 
Novo diretor da Esalq é empossado 
 

 

Caixeta durante discurso de posse 

O reitor da Universidade de São Paulo (USP), João Grandino Rodas, empossou na quinta-feira 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. 

Caixeta frisou que, mesmo estando há 22 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.  

Quem é?  

José Vicente Caixeta Filho, 48, 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 pelas disciplinas das áreas de 
transporte e logística e de pesquisa operacional, entre outras importantes atividades. 


