
BACHARELADO EM

CURSO DE GRADUAÇÃO

CIÊNCIAS
ECONÔMICAS

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, Engenha-
ria Florestal e Gestão Ambiental.

A ESALQ

www.esalq.usp.br/gr/economia

INFORMAÇÕES

PROCESSO SELETIVO
Vestibular da Fuvest
fuvest.br
Processo seletivo Enem-USP
fuvest.br/enem-usp

SAIBA MAIS

@economiaesalq

/EconomiaEsalqUsp
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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, que conta com professores douto-
res com alta qualificação profissional. Oferece também opor-
tunidades de iniciação científica e de extensão universitária em 
mais de 30 grupos vinculados ao departamento, bem como 
possibilidades de intercâmbios acadêmicos com universidades 
estrangeiras.

INFRAESTRUTURA DO CURSO

40 VAGAS ANUAIS

PERÍODO DIURNO
DURAÇÃO 4 ANOS

Mercado de

trabalho
Empresas de pequeno, médio e grande porte de 
todos os ramos;
Institutos de pesquisa;
Bancos e outras organizações do setor financeiro;
Organizações não-Governamentais (ONGs);
associações e cooperativas;
Órgãos de governos municipais, estaduais e federais 
(concursos públicos);
Prestadoras de serviços e consultoria na área 
econômica.

•

•
•
•

•

•

• 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 sólida formação em Teoria Econômica, Méto-
dos Quantitativos e Formação Histórica e Social, fornecendo o 
ferramental analítico necessário para que os alunos compreen-
dam e analisem o funcionamento do sistema econômico e de 
seus diversos setores. O curso oferece disciplinas optativas e 
atividades de estágio, extensão e iniciação científica em áreas 
em que a Esalq/USP é internacionalmente reconhecida como 
economia e gestão de sistemas agroalimentares, finanças, 
gestão de recursos naturais e sustentabilidade, bioenergia, 
planejamento regional e territorial, desenvolvimento territorial 
sustentável e inclusivo e elaboração de políticas públicas.

CURRÍCULO ACADÊMICO
O campo de atuação profissional do economista é vasto, 
envolvendo funções nos mais diversos setores da econo-
mia. O economista pode atuar, como profissional liberal ou 
como integrante de uma organização pública ou privada, 
em atividades relacionadas ao planejamento econômico e 
financeiro, projeções, pesquisa e análise de mercado e efici-
ência econômica, análise de investimentos, formulação de 
políticas públicas e organizacionais, prestação de serviços 
em consultoria, produção de laudos, orientação, supervisão 
e assistência econômica. 

PROFISSÃO
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https://www.esalq.usp.br/graduacao/cursos/ciencias-economicas
https://www.instagram.com/economiaesalq/
https://www.facebook.com/EconomiaEsalqUsp/
https://twitter.com/economiaesalq
https://www.fuvest.br/enem-usp
https://www.fuvest.br/

