
Organização e Curadoria Parceira Institucional



• Três edições realizadas - 2017, 2018 e 2019.

• A partir da 4.ª edição, o evento é totalmente organizado pela 

Esalq/USP (colaboradores internos), com a gestão administrativa-

financeira da Fealq, fundação conveniada USP. 

• Proposta: evento periódico (a cada dois anos) para aproximação da 

universidade com a sociedade, fomentando troca de conhecimento, 

reflexões e parcerias em atividades de pesquisa, inovação, 

empreendedorismo, extensão e promoção de políticas públicas, 

para expor e divulgar as contribuições da Esalq/USP e seus 

projetos com parceiros externos nacionais e internacionais.

• Público: representantes da academia (docentes, pesquisadores, 

estudantes de graduação e pós-graduação, técnicos), de 

segmentos da cadeia produtiva (tema 4.ª edição – a cadeia 

produtiva da cana-de-açúcar), empresas e entidades públicas e 

privadas. A estimativa é receber por dia cerca de 2.000 visitantes.

• Tema da 4.ª edição: o setor sucroenergético brasileiro é referência 

internacional no que se refere ao desenvolvimento de energia 

limpa. Piracicaba é um dos principais polos precursores e 

responsáveis pelo desenvolvimento da produção de cana-de-

açúcar no Brasil. A Esalq/USP é referência em estudos ligados a 

essa área. 



Programação



Área E  - Conexão Agro 

(Gramado Central)  

Área B - DNA Esalq

(Pavilhão de Agricultura)

Área D - Comunidade Esalq

(Área anexa ao Gramado Central) 

Área A - Edifício Central
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Área C - Encontro de Talentos

(Pavilhão de Química)



Área A – Edifício Central ou Pavilhão de 

Engenharia

• Cerimônia de Abertura (dia 5, 18h)

• Painéis de discussão/debates (dia 5 | 20h; 

dia 6 | 8h30 às 17h15; dia 7 | 14h às 16h15) 

sobre temas da cadeia produtiva da cana-

de-açúcar, tópicos abordados nos encontros 

preparatórios em 2021, com transmissão 

on-line ao vivo

• Plenária de Encerramento (dia 7, 16h30)

6 e 7 de outubro de 2022
Abertura: 5 de outubro, a partir das 18h

Campus USP Piracicaba, SP

As gravações dos encontros preparatórios estão disponíveis em https://www.youtube.com/esalqmidias

https://www.youtube.com/esalqmidias




Área B - DNA Esalq

Dias 6 e 7 de outubro | entre 9h e 17h

Pavilhão de Agricultura

Mostra/exposição de projetos coordenados 

por docentes da Esalq/USP, residentes da 

EsalqTec, empresas resultantes de processo 

de incubação junto à EsalqTec, startups de 

outros ecossistemas de inovação e 

empresas/entidades parceiras com exposição 

de atividades ligadas ao setor 

sucroenergético, além de pitches dos 

expositores (dias 6 e 7) e Fórum de Inovação

(dia 7) no Anfiteatro desse Pavilhão.



Área C – Encontro de Talentos 
Dia 6 de outubro | entre 14h e 19h

Pavilhão de Química  

1. Atendimento de equipes de RH 

(oportunidades de estágio e trainee, 

cadastramento de currículos) 
Patrocinador Cotas Bronze, Prata, Ouro e Master

2. Apresentações sobre temas que envolvam a 

formação profissional (formato curto de 

palestras, 10min cada)
Patrocinador Cotas Prata, Ouro e Master

3. Roda de conversa - O profissional do futuro: 

você está pronto para as mudanças? 
Patrocinador Cota Master

Essas atividades envolverão somente a 

participação dos patrocinadores das cotas 

Bronze, Prata, Ouro e Master da 4.ª edição.



Área D - Comunidade Esalq

Dias 6 e 7 de outubro | entre 9h e 17h

Área anexa ao Gramado Central

 Projetos/iniciativas coordenadas por docentes da Instituição para promover a aproximação 

da Esalq/USP com a sociedade em geral

 Casa do Produtor Rural (atividades próprias e em parceria com grupos de extensão da 

Instituição e empresas/entidades externas)

 Atividades culturais

 Projeto USP na comunidade – Unidade Móvel Cultura e Educação (a confirmar)

 Praça de alimentação (Food Trucks)





Área E - Conexão Agro 

Dias 6 e 7 de outubro | entre 9h e 17h

Gramado Central

Exposição de empresas/entidades com mostra de inovações e projetos do setor 

sucroenergético 

Tendas: (21)

10 Tendas 3x3m

02 Tendas 6x6m

04 Tendas 8x8m

05 Tendas 10x10m com 

área livre 10x10m



Área E - Conexão Agro (Gramado Central) 

Tendas: (21)

10 Tendas 3x3m

02 Tendas 6x6m

04 Tendas 8x8m

05 Tendas 10x10m com área livre 10x10m 

para expor máquinas/implementos agrícolas
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Proposta - Mídia Parceira

Esta é a oportunidade para engajar a marca da sua 

empresa/entidade em iniciativa que envolve a 

academia < > setor produtivo < > governo.



Mídia Parceira
 Cabe ao veículo de comunicação parceiro da 4.ª edição do EsalqShow a veiculação, sem nenhum custo, de todos

os materiais de divulgação (e-mail marketing, notícia, arte digital e/ou material audiovisual), fornecidos pela

organização do evento, em seus canais oficiais e o compartilhamento deles por meio do seu mailing de contatos

 Como reciprocidade, a marca e/ou o nome do veículo de comunicação será apresentado nesses materiais de

divulgação e no site do EsalqShow em Mídia Parceira da 4.ª edição, podendo ainda o veículo de comunicação

parceiro distribuir um material promocional na tenda de credenciamento da 4.ª edição

 Manifestações de interesse podem ser encaminhadas para análise da Comissão Organizadora (esalqshow@usp.br

c/c acom.esalq@usp.br e rp.esalq@usp.br )

mailto:esalqshow@usp.br
mailto:acom.esalq@usp.br
mailto:rp.esalq@usp.br
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Luciana Joia

Relações Públicas

rp.esalq@usp.br

(19) 3429-4004; (19) 99709-1211

Paula Arigoni

Gerente de Produtos

paula.arigoni@fealq.com.br

(19) 3417-6652; (11) 99656-8949

mailto:rp.esalq@usp.br
mailto:paula.arigoni@fealq.org.br

