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- PRÊMIOS DA ESALQ –  
 

Os prêmios instituídos por ex-professores e por intuições ligadas às disciplinas e respectivas 
atividades profissionais são outorgados na Sessão Solene de Colação de Grau, aos formandos que mais 
se destacaram no decorrer do curso.  

 
Com o objetivo de dar maior divulgação à existência de Prêmios, transcrevemos abaixo as 

normas em vigor.  
 

  
ENGENHARIA AGRONÔMICA 

 
 
Prêmio “ADEALQ”: - (Diploma) 
 
 Conferido ao diplomando que obtiver a maior média na classificação final do Curso, não inferior a 
7 (sete) e sem reprovação de disciplinas. 
 Ter feito todo o curso na ESALQ (serão admitidos até 20% do total de créditos-aula do curso 
feitos fora da USP). 
 
  
Prêmio “Prof. ALCIDES GUIDETTI ZAGATTO”: - (Diploma de Honra ao Mérito) 
 

Conferido ao diplomando inscrito na área de concentração em Economia e Administração que 
obtiver a maior média no conjunto das disciplinas, nunca inferior a 7 (sete),  sem reprovação em 
qualquer disciplina do LES,   desde que atendidas as exigências da Área de Concentração em Economia 
e Administração e que tenha realizado o trabalho de Monografia (I e II) sob a orientação de professor do 
Departamento de Economia, Administração e Sociologia da ESALQ e que obtiver a melhor média nas 
disciplinas obrigatórias Introdução à Administração e Fundamentos de Economia, Política e 
Desenvolvimento, e em mais 5 (cinco) disciplinas optativas do Departamento de Economia, 
Administração e Sociologia e sem reprovação em qualquer disciplina do LES. Ver disciplinas no SVG. 
 
Prêmio “ALEXANDRE von PRITZELWITZ”: - (Diploma e cinco salários mínimos) 
 

Conferido ao diplomando que obtiver a maior média no conjunto de cinco disciplinas  optativas:  
Bovinocultura de Corte ou  Manejo de Bovinos Leiteiros e em outras quatro disciplinas, dentre:  Relações 
Planta-animal meio em Ecossistemas de Pastagens,  Planejamento de Sistemas de Produção de 
Ruminantes, Forragicultura, Qualidade e Conservação de Volumosos para Ruminantes,  Análise e 
Composição de Alimentos, Melhoramento Genético Animal,  Manejo da Reprodução e da Inseminação 
Artificial,  Formulação e Preparo de Rações e  Gestão dos Negócios Agropecuários.  A nota de cada 
disciplina não poderá ser inferior a 6 (seis). Ter obtido média não inferior a 7 (sete) e sem reprovação no  
referido conjunto. Tê-las cursado na ESALQ. 
 
Prêmio “CREA”: - (Diploma de Honra ao Mérito) 
 
 Conferido ao diplomando que obtiver a maior média na classificação final do Curso, não inferior a 
7 (sete) e sem reprovação de disciplinas. 
 Ter feito todo o curso na ESALQ (serão admitidos até 20% do total de créditos-aula do curso 
feitos fora da USP). 
 
Prêmio “DEDINI”: - (Diploma e dois salários mínimos) 
 
 Conferido ao diplomando que obtiver a maior média de aprovação, nunca inferior a 7 (sete), num 
dos seguintes conjuntos de disciplinas, e sem reprovação nas referidas disciplinas: 
 a) Açúcar e Álcool, Tecnologia do Açúcar, e Controle Analítico das Usinas e Destilarias.  
 b) Açúcar e Álcool, Tecnologia do Álcool, e Controle Analítico das Usinas e Destilarias. 
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Prêmio “DEFESA VEGETAL – Engenheiro Agrônomo CRISTIANO WALTER SIMON”: (Diploma e 
importância em dinheiro) 
 

Conferido ao diplomando que obtiver a maior média, não inferior a 7 (sete), e sem reprovação 
no conjunto das disciplinas: Fitopatologia, Pragas das Plantas Cultivadas, Máquinas e Implementos 
Agrícolas, Controle das Plantas Daninhas e Produtos Fitossanitários e pelo menos em mais 3 
optativas do conjunto: Acarologia, Nematologia, Entomologia Aplicada, Doenças das Grandes 
Culturas, Doenças de Plantas Frutíferas e Hortícolas e Fundamentos da Aplicação de Produtos 
Fitossanitários. Tê-las cursado na ESALQ. 
 
Prêmio “EDIÇÕES MELHORAMENTOS”: - (Diploma e obras ou coleção da Editora Melhoramentos) 
 
 Conferido ao diplomando que obtiver a maior média, não inferior a 7 (sete), e sem reprovação 
nas disciplinas obrigatórias e pelo menos em mais 3 (três) disciplinas optativas, todas do Departamento 
de Produção Vegetal. 
 
Prêmio “Prof. FERDINANDO GALLI”: - (Diploma) 
 
 Conferido ao diplomando que obtiver a maior média de aprovação e sem reprovação no conjunto 
de disciplinas: Microbiologia, Fitopatologia, Doenças das Grandes Culturas e/ou Doenças de Plantas 
Frutíferas e Hortícolas, ter obtido média igual ou superior a 7 (sete) em cada uma das disciplinas acima 
mencionadas. 
 
 
Prêmio “FUNDAÇÃO AGRISUS – PELA AGRICULTURA SUSTENTÁVEL”: - (Diploma e cinco salários 
mínimos) 
 
 Conferido ao diplomando que obtiver a maior média de aprovação não inferior a 7 (sete) e sem 
reprovação no conjunto de disciplinas obrigatórias: Química Inorgânica e Analítica, Física do Ambiente 
Agrícola, Meteorologia Agrícola, Química e Fertilidade do Solo, Adubos e Adubação, Manejo e 
Conservação do Solo, Bioquímica, Fisiologia Vegetal, Ecologia Vegetal, Nutrição Mineral de Plantas, 
Produção de Feijão, Milho e Sorgo, Produção de Algodão, Arroz, Café e Trigo, Produção de Cana, 
Mandioca e Soja. Tê-las cursado na ESALQ. 
 
Prêmio “GRANDE OFICIAL MÁRIO DEDINI”: - (Diploma e cinco salários mínimos) 
 
 Conferido ao diplomando que obtiver a melhor média final do Curso. Ter obtido média de 
aprovação igual ou superior a 6 (seis) em todas as disciplinas cursadas,sem reprovação em nenhuma 
delas. 
 Ter feito todo o curso na ESALQ (serão admitidos até 20% do total de créditos-aula do curso 
feitos fora da USP). 
 
 
Prêmio “INSTITUTO DE ENGENHARIA”: - (Diploma) 
 
 Conferido ao diplomando que obtiver a maior média na classificação final do Curso, não inferior a 
7 (sete) e sem reprovação de disciplinas. 
 
Prêmio “LUIZ DE QUEIROZ”: - (Diploma e um salário mínimo) 
 
 Conferido ao diplomando que obtiver a maior média na classificação final do Curso, não inferior a 
7 (sete) e sem reprovação de disciplinas. 
 Ter feito todo o curso na ESALQ (serão admitidos até 20% do total de créditos-aula do curso 
feitos fora da USP). 
 
 
Prêmio “Prof. NICOLAU ATHANASSOF”: - (Diploma e cinco salários mínimos) 
 
 Conferido ao diplomando que obtiver a maior média no conjunto das obrigatórias oferecidas pelo 
Departamento de Zootecnia e noutras sete optativas. Ter a classificação no referido conjunto não inferior 
a 7 (sete), e sem reprovação nas disciplinas do Depto. de Zootecnia. 
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ENGENHARIA FLORESTAL 
 
 
Prêmio “ADEALQ”: - (Diploma) 
 
 Conferido ao diplomando que obtiver a maior média na classificação final do Curso, não inferior a 
7 (sete) e sem reprovação de disciplinas. 
 Ter feito todo o curso na ESALQ (serão admitidos até 20% do total de créditos-aula do curso 
feitos fora da USP). 
 
 
Prêmio “APAEF”: - (Diploma de Honra ao Mérito, 01 Caneta Personalizada e 1 Publicação Técnica) 
 

Ter obtido a maior nota (N) resultante da média ponderada composta pela média na 
classificação final do curso (M) e a nota (H) correspondente à carga horária em estágios na área 
florestal, realizados no período acadêmico na ESALQ/USP (N = 2 M + H)/3. Os estágios na área florestal 
realizados na ESALQ ou em outras instituições deverão ser devidamente oficializados junto à Seção de 
Apoio à Pesquisa da ESALQ 
 Ter feito todo o curso na ESALQ (serão admitidos até 20% do total de créditos-aula do curso 
feitos fora da USP). 
 
 
Prêmio “CREA”: - (Diploma de Honra ao Mérito) 
 
 Conferido ao diplomando que obtiver a maior média na classificação final do Curso, não inferior a 
7 (sete) e sem reprovação de disciplinas. 
 Ter feito todo o curso na ESALQ (serão admitidos até 20% do total de créditos-aula do curso 
feitos fora da USP). 
 
 
Prêmio “FIBRIA – ENGENHARIA FLORESTAL”: - (Diploma, importância em dinheiro e visita técnica) 
 
 Conferido ao diplomando que obtiver a maior média na classificação final do Curso, e sem 
reprovação de disciplinas. 
 Ter feito todo o curso na ESALQ (serão admitidos até 20% do total de créditos-aula do curso 
feitos fora da USP). 
 
 
Prêmio “FIBRIA - TECNOLOGIA”: - (Diploma, importância em dinheiro e visita técnica) 
 
 Conferido ao diplomando que obtiver a maior média na classificação final do Curso referente ao 
conjunto de disciplinas na área de Tecnologia de Produtos Florestais: Dendrologia e Biologia da Madeira; 
Fundamentos e Aplicações da Química da Madeira ou Fundamentos e Aplicações da Química de 
Produtos Florestais I; e Tecnologia de Celulose e Papel. 
 
Prêmio “ FRIEDRICH GUSTAV BRIEGER” (Diploma e dez salários mínimos) 
 
 Conferido ao diplomando do Curso de Engenharia Agronômica ou Engenharia Florestal que 
obtiver a maior média de aprovação, nunca inferior a sete, no conjunto das disciplinas: Biologia Celular, 
Genética, Melhoramento Genético e Genética Molecular (para ingressantes. a partir de 2010). Ter obtido 
a média geral de classificação final não inferior a 7 (sete) e sem reprovação em qualquer disciplina do 
curso. Ter sido bolsista de Iniciação Científica no Departamento de Genética por pelo menos 1 (um) ano. 
Ter feito o conjunto de disciplinas na ESALQ ou USP. 
 
Prêmio “Prof. HELLADIO DO AMARAL MELLO”: - (Diploma e três salários mínimos) 
 
 Conferido ao diplomando que obtiver a maior média na classificação final do Curso, e sem 
reprovação em qualquer disciplina. 
 Ter feito todo o curso na ESALQ (serão admitidos até 20% do total de créditos-aula do curso 
feitos fora da USP). 
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Prêmio “INSTITUTO DE ENGENHARIA”: 
 
 Conferido ao diplomando que obtiver a maior média na classificação final do Curso, não inferior a 
7 (sete) e sem reprovação de disciplinas. 
 
Prêmio “LUIZ  DE  QUEIROZ”: - (Diploma e um salário mínimo) 
 
 Conferido ao diplomando que obtiver a maior média na classificação final do Curso, não inferior a 
7 (sete) e sem reprovação de disciplinas. 
 Ter feito todo o curso na ESALQ (serão admitidos até 20% do total de créditos-aula do curso 
feitos fora da USP). 
 
 
Prêmio “SOCIEDADE BRASILEIRA DE SILVICULTURA – SBS” - (Placa) 
 
 Conferido ao diplomando que obtiver a maior média de promoção não inferior a 7 (sete) e sem 
reprovação no conjunto de disciplinas Ecologia Florestal; Implantação Florestal; Manejo de Bacias 
Hidrográficas; Políticas Públicas, Administração e Legislação Florestal; Manejo e Regeneração de 
Povoamentos Florestais; Economia de Recursos Florestais.   
 
 
 

CIÊNCIAS ECONÔMICAS 
 
 
Prêmio “ADEALQ”: - (Diploma) 
 
 Conferido ao diplomando que obtiver a maior média na classificação final do Curso, não inferior a 
7 (sete) e sem reprovação de disciplinas. 
 Ter feito todo o curso na ESALQ (serão admitidos até 20% do total de créditos-aula do curso 
feitos fora da USP). 
 
 
Prêmio “CORECON”: - (Diploma) 
 
 Conferido ao diplomando que obtiver a maior média de classificação final do curso, não inferior a 
7 (sete), e sem reprovação de disciplinas. 
 Ter feito todo o curso na ESALQ (serão admitidos até 20% do total de créditos-aula do curso 
feitos fora da USP). 
 
 
Prêmio “LUIZ DE QUEIROZ”: - (Diploma e um salário mínimo) 
 
 Conferido ao diplomando que obtiver a maior média na classificação final do Curso, não inferior a 
7 (sete) e sem reprovação de disciplinas. 
 Ter feito todo o curso na ESALQ (serão admitidos até 20% do total de créditos-aula do curso 
feitos fora da USP). 
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CIÊNCIAS DOS ALIMENTOS 
 
 
Prêmio “ADEALQ”: - (Diploma) 
 
 Conferido ao diplomando que obtiver a maior média na classificação final do Curso, não inferior a 
7 (sete) e sem reprovação de disciplinas. 
 Ter feito todo o curso na ESALQ (serão admitidos até 20% do total de créditos-aula do curso 
feitos fora da USP). 
 
 
Prêmio “APCAL”: - (Diploma e placa) 
 

Conferido ao diplomando que se destacar em atividades extracurriculares para fortalecimento de 
sua formação acadêmica e profissional. 
 
Prêmio “LAVOISIER” : - (Medalha e Diploma de honra ao mérito) 

 
Conferido ao diplomando que obtiver a maior média na classificação final do Curso, não inferior a 

7 (sete) e sem reprovação de disciplinas. 
 Ter feito todo o curso na ESALQ (serão admitidos até 20% do total de créditos-aula do curso 
feitos fora da USP). 
 
 
Prêmio “LUIZ DE QUEIROZ”: - (Diploma e um salário mínimo) 
 
 Conferido ao diplomando que obtiver a maior média na classificação final do Curso, não inferior a 
7 (sete) e sem reprovação de disciplinas. 
 Ter feito todo o curso na ESALQ (serão admitidos até 20% do total de créditos-aula do curso 
feitos fora da USP). 
 

 
 

ADMINISTRAÇÃO, CIÊNCIAS BIOLÓGICAS e GESTÃO AMBIENTAL 
 
 
Prêmio “ADEALQ”: - (Diploma) 
 
 Conferido ao diplomando que obtiver a maior média na classificação final do Curso, não inferior a 
7 (sete) e sem reprovação de disciplinas. 
 Ter feito todo o curso na ESALQ (serão admitidos até 20% do total de créditos-aula do curso 
feitos fora da USP). 
 
 
Prêmio “LUIZ DE QUEIROZ”: - (Diploma e um salário mínimo) 
 
 Conferido ao diplomando que obtiver a maior média na classificação final do Curso, não inferior a 
7 (sete) e sem reprovação de disciplinas. 
 Ter feito todo o curso na ESALQ (serão admitidos até 20% do total de créditos-aula do curso 
feitos fora da USP). 
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ADMINISTRAÇÃO, ENGENHARIA AGRONÔMICA, ENGENHARIA FLORESTAL, 
CIÊNCIAS ECONÔMICAS, CIÊNCIAS DOS ALIMENTOS, CIÊNCIAS BIOLÓGICAS, 

GESTÃO AMBIENTAL  
 
 
Prêmio “BIBLIOTECA”: - (Diploma e peça “design” alusiva à Biblioteca) 
 Conferido pela Divisão de Biblioteca ao aluno de graduação que participar de forma mais efetiva 
das atividades da Biblioteca, durante o curso, sem contudo ter nenhuma infração grave prevista no 
regulamento. 
 
 
Prêmio “TROFÉU “A ENCARNADO”: - conferido pela AAALQ - Associação Atlética Acadêmica “LUIZ 
DE QUEIROZ” ao diplomando que obtiver o melhor índice técnico (competições representando a 
ESALQ, colocações em torneios, nível técnico esportivo, espírito esportivo, etc.). 
  
Prêmio “TROFÉU MENS SANA IN CORPORE SANO”: conferido pela ADAE – Associação dos 
Docentes Aposentados da ESALQ – ao diplomando(a) da classe de formandos que obtiver o melhor 
índice da combinação de seu desempenho acadêmico (média final superior a 7,5), seu índice de atuação 
atlético-esportiva e participação nas atividades da Associação Atlética Acadêmica “Luiz  de Queiroz”. 
 
Prêmio “TROFÉU ROCHA NETO”: - conferido pela AAALQ - Associação Atlética Acadêmica ‘LUIZ DE 
QUEIROZ” ao diplomando que se destacar pela participação, companheirismo e atitudes desportivas 
para o bom desempenho da AAALQ. 
  
 

A ESALQ NÃO SE RESPONSABILIZA PELO NÃO OFERECIMENTO/ENTREGA 
DOS PRÊMIOS 


