Resumo sobre os principais pontos da proposta de criação da Nova Unidade de Ensino,
Pesquisa e Extensão no Campus Luiz de Queiroz

A proposta foi aprovada na 8a reunião ordinária da Congregação da ESALQ no que se refere
às atividades relacionadas à economia, administração, sociologia econômica, direito e
contabilidade, realizada em 24/10/2013 (protocolado 12.1.3416.11.2), e atualizada por
Comissão constituída pelo Sr. Diretor da ESALQ, tendo em vista a decisão da Reitoria de não
criar o Departamento de Ciências Humanas dentro da ESALQ e voltar a discutir a criação de
novas unidades na USP.
O quadro a seguir apresenta os principais pontos da proposta atualizada (que continua a ser
uma Unidade sem departamentos e de custos irrisórios) e as vantagens que a ESALQ terá
com a Nova Unidade. Destacam-se vantagens acadêmicas, como o fortalecimento das áreas
de ciências sociais aplicadas e ciências humanas, sem prejuízo para a já bem reconhecida
excelência das ciências agrárias, o aumento da representatividade política do campus da
ESALQ no Conselho Universitário, melhorias em comunicação junto à sociedade, além de
vantagens administrativas que deverão promover a agilização de serviços.
Destaca-se que todos os membros do LES e suas atividades estão, em princípio, inclusos na
proposta pois nenhum deles apresentou carta por escrito para retirar seu nome da mesma,
conforme e-mail enviado pela Chefia do LES esta semana. A adesão oficial à Nova Unidade
ocorrerá quando a mesma entrar em fase de aprovação definitiva, quando também
docentes de fora da ESALQ poderão adentar à mesma.
Lembramos que em 2013, o LES visitou TODOS os departamentos da ESALQ para apresentar
a proposta que já foi aprovada pela Congregação da ESALQ em 24/10/2013.
Mas estamos à disposição para esclarecimentos que os servidores docentes e não docentes
da ESALQ possam ter sobre o assunto. Sintam-se à vontade para convidar o LES ou contatar
os professores abaixo nominados para esclarecimentos que se fazem necessários.
Piracicaba, 05 de julho de 2019.
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Quadro Resumo da Proposta de Nova Unidade de Ensino, Pesquisa e Extensão a ser criada
no Campus Luiz de Queiroz e suas vantagens à ESALQ
Tópicos principais da proposta e já inclusos na
versão aprovada em 24/10/2013 pela
Congregação da ESALQ e atualizadas
Denominação
Atuação

Cursos
graduação

Vantagens à ESALQ

e Escola
de
Economia, 1) Diretor, Vice-Diretor, Assistência
Acadêmica, Congregação e CTA da
Administração e Sociologia
ESALQ não mais precisarão tratar das
Luiz de Queiroz
áreas de atuação da Nova Unidade,
diminuindo
seus
encargos
de
atentarem às peculiaridades das
Ciências Sociais Aplicadas e Ciências
Humanas.
2) Plano de Metas e Avaliações
institucionais serão mais focadas em
ciências
agrárias,
biológicas
e
ambientais, não havendo a necessidade
de ter comissões interdisciplinares para
avaliar a ESALQ.
de Bacharelado em Ciências 1) A Comissão de Graduação e o Serviço
de Graduação da ESALQ deixarão de
Econômicas
e
em
ter os encargos acadêmicos e
Administração, cada qual
administrativos referentes a esses
com 40 vagas oferecidas
cursos. Além disto, os demais cursos
anualmente. Licenciaturas
de graduação da ESALQ nada têm a
em Ciências Agrárias e em
perder.
Ciências
Biológicas. 2) Em especial destaca-se que a
Comissão de Graduação não precisará
Oferecimento de disciplinas
mais opinar sobre as áreas de
obrigatórias e optativas aos
Economia, Administração, Sociologia
demais cursos de graduação
e Educação dando maior foco aos
da
ESALQ
(conforme
demais cursos da ESALQ.
Documento firmado com a
Comissão de Graduação da
ESALQ).

Atividades
de
estágio, IC, Área
de concentração/
Grupos
de
Extensão
e
Pesquisa

Atualmente, docentes de 1) Todas as atividades dessas naturezas
conduzidas
pelos
docentes
de
Economia e Administração
Economia,
Administração,
Sociologia
orientam alunos dos demais
e Licenciatura continuarão sendo
cursos da ESALQ, e viceabertas a alunos de todos os cursos da
versa, docentes de outros
ESALQ. Espera-se, igualmente, que os
departamentos da ESALQ
demais grupos e atividades de estágio

oferecidos em outros departamentos da
orientam alguns alunos
ESALQ também sejam mantidos
daqueles
dois
cursos.
abertos a alunos dos cursos de
Igualmente,
há
vários
Economia,
Administração
e
grupos de estágio, de
Licenciatura. A valorização da
extensão e de pesquisa que
formação interdisciplinar é importante.
são integrados por alunos da 2) Espera-se
manter
a
área
de
Economia, Administração e
concentração em Economia como uma
das mais ativas e demandadas pelos
Licenciatura, e vice-versa.
alunos do curso de Engenharia
Área de concentração em
Agronômica.
Economia é uma das mais
ativas na ESALQ
pós- Economia Aplicada e em 1) A Comissão de Pós-graduação da
ESALQ e seu serviço de PósAdministração
graduação deixarão de ter os encargos
acadêmicos
e
administrativos
referentes a esses cursos
2) Do ponto de vista acadêmico, há
expectativas de ganhos. Na medida em
que a área de Ciências Sociais
Aplicadas possa concentrar seus
esforços em alinhar seus indicadores
próprios com os demais centros e
cursos de excelência nestas mesmas
áreas. O fortalecimento do mesmo em
termos de avaliação contribuirá para o
reconhecimento do campus da USP –
Piracicaba não apenas como de
excelência nas áreas de ciências
agrárias, mas também como um
campus de excelência na área de
ciências sociais aplicadas e ciências
humanas.
Cursos
de MBAs em Agronegócio, Os professores da ESALQ serão, no que
especialização
Gestão
de
Negócios, forem de suas capacitações, convidados a
Análise
de
Projetos, participar desses cursos e os recursos de
Marketing,
Varejo
e taxas serão divididos entre as unidades,
Mercado de Consumo, sendo que os onze departamentos da
Gestão de Cooperativas de ESALQ poderão ter parte dos mesmos à
Crédito,
Gestão
em proporção de participação de seus
Proteção de Cultivos e docentes nos MBAs.
Gestão Escolar (além dos
que estão sendo ainda
avaliados pela Pró-Reitoria
Cursos de
graduação

de Cultura e Extensão e
propostos pelo LES em
2019 e a iniciar em 2020)
Infraestrutura

Número
docentes

Área atualmente a área
ocupada pelo LES e em
convívio harmonioso com
outros departamentos da
ESALQ
(conforme
documento firmado entre o
LES, LEB e LCE). Ela
contemplará 15 salas de
aulas, 3 anfiteatros, 51 salas
de
docentes
e
três
laboratórios de informática
(com o total de 114
lugares/computadores),
além de uma biblioteca
setorial atualizada e apta a
permitir que a nova unidade
se inicie com sucesso.
Trata-se de área atualmente
utilizada pelo LES.

1) Os departamentos da ESALQ que
compartilham espaços com o LES
terão externalidades positivas no uso
do espaço, devido à facilidade da
Nova Unidade em gerenciar obras
(como troca do telhado do Pavilhão de
Engenharia, pintura do hall, controle
de infestação de pássaros), conforme
os requisitos da Lei federal 8.666;
2) Os demais departamentos poderão,
como já ocorre com as atuais
dependências,
utilizar
as
infraestruturas criadas pela Nova
Unidade (o novo prédio), em especial
biblioteca e salas de aulas.
3) A ESALQ não terá que alocar seus
recursos para a manutenção predial
das instalações da Nova Unidade.

de Em princípio, os atuais 47 1) A ESALQ melhorará a média do seu
IPA
(índice
de
performance
docentes do LES (ativos,
acadêmica)
fortemente
baseado
nas
seniores e temporários),
áreas de ciências agrárias, biológicas e
exceto os que não quiserem
ambientais pelo fato dos docentes das
se mudar para a Nova
áreas de economia, administração,
Unidade.
A
eles
se
sociologia e licenciatura terem suas
acrescentarão os dois a
atividades adequadamente valorizadas
pelo IPA. Retirando-se o valor
serem
contratados
em
mínimo do IPA (que sempre cabe ao
Concursos abertos nas áreas
LES), discrepante do valor dos
de Administração Geral e
docentes dos demais departamentos, o
Marketing
e
Métodos
valor médio do IPA aumentará,
Quantitativos Aplicados à
favorecendo a avaliação geral da
Administração e Economia.
ESALQ e sua manutenção nas top 5
entre as escolas de ciências agrárias.
2) A alocação de novos docentes feitos
pela
Reitoria
será
entre
11
departamentos e não mais entre 12
departamentos.
3)

Número
servidores
docentes

de Em princípio, os atuais 11
não servidores, exceto os que
não quiserem se mudar para
a Nova Unidade. Eles
envolvem dois técnicos de
nível
superior,
quatro
servidores técnicos e quatro
servidores
básicos,
acrescidos de um contratado
via a Fundação de Estudos
Agrários Luiz de Queiroz

Serviços
compartilhados
com as demais
unidades
do
Campus Luiz de
Queiroz

Serviços pessoal, transporte
e contabilidade, além de
outros que a Reitoria venha
a indicar.

Os serviços acadêmicos da ESALQ
poderão agora serem mais dedicados a
seus outros 11 departamentos sem os
encargos dados pelo LES.

A criação de uma Nova Unidade reforça a
demanda sobre a Reitoria de melhorar e
ampliar
a
oferta
de
serviços
compartilhados no Campus.

Fortalecimento e 1) A ESALQ está no 1) A criação da unidade permitirá ao
ranking dos melhores
campus de Piracicaba, não somente
Representatividade
cursos
em
ciências
manter sua excelência e posição nos
acadêmica
e
agrárias do mundo.
rankings internacionais, mas permitirá
política
2) Com a Criação da Nova
o fortalecimento da área de Ciências
Unidade haverá maior
Sociais Aplicadas e Ciências Humanas,
representação de seus
com indicadores compatíveis com
componentes para que os
outros centros nas mesmas áreas de
cursos de Economia e
atuação. Isto permitirá melhorar o
Administração
renome dos cursos mais novos da
mantenham seu nível de
ESALQ, neste caso, de Ciências
cinco estrelas e também
Econômicas e Administração
possam negociar dupla 2) Há vantagens importantes do ponto de
diplomação.
vista acadêmico na comunicação à
3) O campus da USP em
sociedade, de que o campus de
Piracicaba contará com 4
Piracicaba não somente tem uma área
votos
no
Conselho
forte em Ciências Agrárias, mas
Universitário, dobrando a
também em Ciências Sociais Aplicadas
representatividade
do
(com grande parte de suas áreas de
Campus.
pesquisa focadas no Agronegócio). A
nova unidade permitirá uma ação de
comunicação mais direcionada, com
estratégias de divulgação mais
consistentes com os cursos das áreas de
ciências sociais.
3) O fortalecimento político do campus
de Piracicaba também é uma vantagem

esperada, tendo em vista que o número
de votos no Conselho Universitário
aumentará de 2 para 4 votos. Isto é
estrategicamente
importante
para
futuras e eventuais decisões na gestão
da Universidade, evitando que o
campus da ESALQ fique defasado em
relação a outros campi que, apesar de
criados após a ESALQ, já contam com
16 ou 10 votos no CU
Custo adicional de Haverá o valor máximo de 1) A ESALQ não terá perda de recursos
do Tesouro, pois os recursos da Nova
criação da Nova R$ 11.796,00 mensais,
Unidade deverão vir do Orçamento
Unidade
correspondentes
aos
Geral da USP a definir para o próximo
adicionais
de
cargos
ano. Somando o que a ESALQ e a
comissionados. Fala-se em
Nova Unidade receberão tem-se valor
valor máximo pois alguns
superior ao que apenas a ESALQ
dos cargos poderão ser
receberá caso não haja a Nova
Unidade.
ocupados pelos mesmos
2)
Os 11 departamentos da ESALQ terão
servidores e/ou pelo fato
mais recursos do repasse feito pela sua
dos servidores já estarem
Diretoria, pois o valor anualmente
observando o teto salarial
alocado não mais será dividido entre
do Governador do Estado
12 departamentos, mas sim entre 11
de São Paulo
departamentos. Em média, mantendo o
valor alocado em 2019, cada um dos
onze departamentos ganhará à mais
cerca de R$ 15 mil no ano.
3) Os recursos de manutenção predial e
de instalações da ESALQ não mais
precisarão atender ao LES e poderão
ser
alocados
aos
demais
11
departamentos.

