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ESALQ comemora 114 anos de fundação 

A Sala do Centenário, localizada no edifício central da Esalq (Escola Superior de Agricultura Luiz de 
Queiroz), foi o cenário escolhido para o início das comemorações dos 114 anos da Escola. 

Solenidade realizada na manhã de quarta-feira (03/06) reuniu o diretor da Esalq, Luiz Gustavo Nussio; o 
vice-diretor Durval Dourado Neto; o prefeito do campus, Fernando Seixas; ex-diretores da universidade; 
presidentes de comissões; docentes; servidores e alunos, que, ao som do Grupo Vocal Luiz de Queiroz, 
regido pela maestrina Cintia Pinotti, discutiram as conquistas alcançadas e os planos para o futuro 
da Esalq. 

Segundo o diretor da Esalq, a comemoração dos 114 anos faz parte de um passado de decisões 
acertadas. As glórias que temos, devemos a pessoas que perceberam que o bem coletivo se sobrepõe 
aos interesses individuais, principalmente nosso patrono. Comemoramos também os 50 anos da pós-
graduação, que foi uma mola propulsora do nosso sistema e elemento vital para a Esalq ganhar a 
vitalidade que ganhou no âmbito nacional e internacional. Decisões como essa são necessárias para 
protagonizar uma nova história que está por vir, afirmou Nussio. 

Transformamos conhecimento e informações em bem estar social, e isso a Esalq faz muito bem. Ainda 
segundo o diretor, o próximo passo da Esalq será voltado para o fortalecimento da internacionalização. 
Somos responsáveis por formar recursos humanos e o objetivo é buscar um grau de internacionalização 
nesse relacionamento. Temos um grande número de publicações e a próxima meta é melhorar a 
visibilidade delas. Os diretores que me antecederam foram muito exitosos e a missão da nossa diretoria é 
continuar acertando. 

PÓS-GRADUAÇÃO A solenidade também marcou os 50 anos dos programas de pós-graduação 
da Esalq, sendo celebrados os 45 anos da implantação dos cursos de doutorado, pioneiros na América 
Latina, com os programas de Fitopatologia, Genética e Melhoramento de Plantas, e de Solos e Nutrição 
de Plantas. 

Foram comemorados também os 25 anos de criação dos cursos de doutorado nos Programas em 
Economia Aplicada e em Irrigação e Drenagem (atual Engenharia de Sistemas Agrícolas). A Esalq conta, 
atualmente, com 16 programas de pós-graduação com mestrado e doutorado. 

A pós-graduação da Esalq tem acertado em suas decisões e ter uma excelência, com reconhecimento 
nacional e internacional, é gratificante, disse o presidente da comissão de pós-graduação, Severino 
Martins de Alencar. Desde 2011, a Esalq também tem um programa internacional de pós-graduação com 
as universidades de Ohio e Rutgers, nos Estados Unidos. Os profissionais saem do curso com dupla 
diplomação. É o primeiro programa internacional de pós-graduação no país. 

Alencar informou também que, no dia 25 de maio, foi aprovada pela USP a criação do mestrado em 
Administração na Esalq. Agora, o projeto será submetido para avaliação da Capes. Seria o nosso 17º 
programa de pós-graduação e esperamos que esteja autorizado ano que vem. 

RETORNO GARANTIDO Fundada em 1901, a Esalq já formou 14.286 profissionais na graduação e 8.619 
na pós-graduação, sendo 2.883 doutores e 5.736 mestres. 

Para o prefeito do campus, Fernando Seixas, os investimentos aplicados na Esalq são garantia de retorno 
para a sociedade. Temos que comemorar os 114 anos, principalmente pelos profissionais que formamos, 



 

 

e essa é a principal razão da Esalq existir. Mas a Esalq tem retornado, com juros e correção monetária 
para a sociedade, os investimentos que são feitos aqui. A Esalq é um centro de excelência representado 
pela formação e nível de pesquisas desenvolvidas que contribuem, principalmente, para a movimentação 
do setor agrícola no país. A Esalq merece esse respeito porque o retorno com qualidade para a sociedade 
é garantido. 

 


