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Fique por 
dentro! 

N o último dia 09 de agosto, o Campus USP “Fernando Costa” 
recebeu a presença do Magnífico Reitor da USP, Prof. Dr. Vahan 
Agopyan, do Vice-Reitor, Prof. Dr. Antonio Carlos Hernandes, além 
de diversas autoridades, internas e externas à USP, para inaugura-
ções de diversos setores da Prefeitura do Campus, que está sempre 
empenhada em realizar obras de infraestrutura que acompanhem 
seu crescimento e que são de grande importância para seu desen-
volvimento. Assim, foram inaugurados a subestação e a rede de dis-
tribuição de energia elétrica, uma nova rede de saneamento básico 
na região do Complexo ZAB/ZEB/ZEA/CAEP, o sistema de proteção 
e combate a incêndios do Prédio Central e o Biodigestor no Setor de 
Suinocultura.  

Seção de Vendas  
 
 A inauguração mais aguardada foi a do novo Prédio da Seção 
de Vendas, que agora está localizada na entrada do Campus, facilitan-
do o acesso de toda a comunidade, e que foi totalmente remodelada e 
modernizada. A Seção de Vendas, já conhecida da população de    
Pirassununga e região, comercializa o excedente da produção de ativi-
dades de ensino e pesquisa realizadas no Campus, como carnes,   
leites e derivados, além de legumes e hortaliças produzidos na Horta/
Horto, que também foi inaugurada na mesma cerimônia.  
 

 

 Em sua fala, o Reitor Vahan destacou que 
“a Seção de Vendas não é apenas um ponto para 
a comercialização de alimentos, é um local de    
intercâmbio da USP com o município de Pirassu-
nunga, uma oportunidade para mostrar à comuni-
dade o resultado do trabalho que desenvolvemos 
aqui, aperfeiçoando as técnicas de produção e  
aprimorando a qualidade dos alimentos, em benefí-
cio de toda a sociedade. A USP é de todos os    
cidadãos paulistas”.   

“A USP é de 

todos os 

cidadãos 

paulistas!” 
             Vahan Agopyan 
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Segurança 
 
               Por possuir uma área de 2.200 hectares, sendo o maior dentre os Campi da USP em 
extensão territorial, o Campus “Fernando Costa” tornou-se o primeiro a contar com um drone para 
realizar a vigilância em áreas distantes e de difícil acesso. No evento, foram entregues a três   
agentes da Guarda Universitária as autorizações para operação do equipamento que fará o patru-
lhamento aéreo do Campus. 

Comodidades aos estudantes 
  
           A reforma e a adequação das alas B e D da Moradia Estudantil 
trouxeram mais conforto aos estudantes que residem no Campus, 
com dormitórios e banheiros novos e reformulados. As novas copas 
tornaram-se um espaço agradável de integração e convivência para 
os moradores. Uma pista de atletismo foi construída próximo à Seção 
de Práticas Esportivas, proporcionando a toda a Comunidade uma 
nova opção de prática de atividades físicas e esportivas. 
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