
BACHARELADO EM

CURSO DE GRADUAÇÃO

GESTÃO
AMBIENTAL

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

www.esalq.usp.br/gr/gambiental

INFORMAÇÕES

PROCESSO SELETIVO
Vestibular da Fuvest
fuvest.br

Processo seletivo Enem-USP
fuvest.br/enem-usp
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As aulas são oferecidas nos departamentos da Esalq/USP e 
no Centro de Energia Nuclear na Agricultura (Cena)/USP, que 
contam com professores doutores com alta qualificação 
profissional. Oferece também oportunidades de iniciação 
científica e de extensão universitária, bem como possibilidades 
de intercâmbios acadêmicos com universidades estrangeiras e 
estágios em áreas de sua preferência. 

INFRAESTRUTURA DO CURSO

40 VAGAS ANUAIS

PERÍODO NOTURNO
DURAÇÃO 4 ANOS

Mercado de

trabalho
Instituições privadas: fiscalização ambiental, emissão 
de relatórios de impactos ambientais, implantação de 
sistemas de gestão ambiental, auditoria e certifi-
cação;
Órgãos públicos municipais, estaduais e federais em 
setores relacionados às questões ambientais tais 
como secretarias de Meio Ambiente, Ibama e Comi-
tês de Bacias Hidrográficas;
Organizações não-Governamentais (ONGs);
Instituições de ensino e de pesquisa: atividades de 
docência, pesquisa e extensão;
Consultoria na área ambiental.

•

•

•
•

•

• 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 ao aluno formação multidisciplinar voltada às 
ciências da terra e do ambiente, sociais e administrativas, com 
disciplinas relacionadas a administração, economia, sociologia, 
geoprocessamento, química ambiental, direito, hidrologia, 
ecologia, gestão turística, projetos ambientais e sociais, certifi-
cação ambiental, comunicação e marketing. O Trabalho de 
Conclusão de Curso permite ao estudante especializar-se na 
área que mais lhe agrada e a se preparar para o mercado de 
trabalho.

CURRÍCULO ACADÊMICO
O gestor ambiental é o administrador dos recursos ambien-
tais, responsável por manter o equilíbrio entre a sua conser-
vação e a produção econômica mundial de bens e serviços. 
É o profissional que elabora, desenvolve e coordena proje-
tos ambientais, formula políticas para certificação ambien-
tal e realiza estudos de impacto ambiental.

PROFISSÃO
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https://www.esalq.usp.br/graduacao/cursos/gestao-ambiental
https://www.fuvest.br/enem-usp
https://www.fuvest.br/

