
BACHARELADO EM

CURSO DE GRADUAÇÃO

ADMINISTRAÇÃO

Fundada em 1901, a Esalq, Escola Superior de Agricultura “Luiz 
de Queiroz”, é uma das unidades fundadoras da Universidade 
de São Paulo (USP), instituição pública e gratuita, localizada em 
Piracicaba, cidade de porte médio com ótima qualidade de 
vida e voltada, em grande parte, à vida universitária. É rica em 
atividades culturais e próxima de grandes centros como Cam-
pinas e São Paulo. A Esalq/USP oferece 7 cursos de gradua-
ção: Administração, Ciências Biológicas, Ciências dos Alimen-
tos, Ciências Econômicas, Engenharia Agronômica, Engenharia 
Florestal e Gestão Ambiental.

A ESALQ

SAIBA MAIS
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INFORMAÇÕES

PROCESSO SELETIVO
Vestibular da Fuvest
fuvest.br
Processo seletivo Enem-USP
fuvest.br/enem-usp
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O Departamento de Economia, Administração e Sociologia 
possui salas climatizadas com equipamentos de multimídia e 
acesso à internet, laboratórios de informática, salas de estudo 
e biblioteca especializada. O curso conta com professores 
doutores com alta qualificação profissional, cuja proximidade 
com os alunos é valorizada. Oferece também oportunidades 
de iniciação científica e de extensão universitária em mais de 
30 grupos vinculados ao departamento, bem como possibili-
dades de intercâmbios acadêmicos com universidades estran-
geiras. 

INFRAESTRUTURA DO CURSO

40 VAGAS ANUAIS

PERÍODO DIURNO
DURAÇÃO 4 ANOS

Mercado de

trabalho
Indústrias e empresas de pequeno, médio e grande 
porte;
Hospitais, hotéis, entidades esportivas, bancos e 
instituições financeiras, empresas atacadistas, varejis-
tas e de serviços e organizações do agronegócio;
Cooperativas, associações e Organizações não-Go-
vernamentais (ONGs);
Órgãos públicos municipais, estaduais e federais;
Organização de prestação de serviços e consultoria 
na área de gestão e negócios.

•

•

•

•
•

• Restaurante universitário
• Curso de inglês gratuito
• Salas de informática e acesso à Internet
• Atendimento médico e odontológico no campus
• Intercâmbios internacionais
• Praça de práticas esportivas no campus
• Bibliotecas
• Moradias no campus
• Bolsas de estudo (seleção - critérios acadêmicos)
• Auxílios para permanência estudantil como moradia, alimen-
tação e financeiro (seleção - critérios socioeconômicos)

A UNIVERSIDADE OFERECE

O curso oferece disciplinas de formação geral como matemá-
tica, estatística, contabilidade, direito, sociologia, filosofia, 
psicologia e ética, e específicas como administração geral e 
controle da produção, mercado de capitais, micro e macroe-
conomia, matemática financeira, logística, pesquisa operacio-
nal, finanças, comportamento organizacional, gestão de 
pessoas e marketing, além de disciplinas optativas em áreas 
referentes à economia do meio ambiente, gestão empresarial 
e comércio internacional, agronegócios e agricultura familiar.

CURRÍCULO ACADÊMICO
O administrador é responsável pelo planejamento estraté-
gico e gerenciamento das rotinas dos diversos tipos de 
organizações. É o profissional que elabora e realiza parece-
res, projetos, estudos, auditorias e análises para o planeja-
mento, controle e coordenação de atividades em áreas 
como a de administração geral, empreendedorismo, 
sustentabilidade, governança corporativa, estratégia, 
recursos humanos, sistemas de informações gerenciais, 
logística, materiais e suprimentos, financeira, mercadológi-
ca, industrial, serviços e de produção.

PROFISSÃO
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