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Fique por 
dentro! 

U m evento realizado no dia 12 de novembro marcou os 30 anos da criação do Campus USP 

“Fernando Costa”, completados no último dia 18 de outubro, e reuniu antigos e atuais 

dirigentes das unidades presentes no Campus, além de autoridades da USP e do município de 

Pirassununga. 

 Na abertura, o Grupo de Violeiros do Campus executou o Hino Nacional Brasileiro, emocionando 

todos os presentes. Em seguida, o primeiro Prefeito do Campus, Pedro Eduardo de Felício, relembrou as 

dificuldades encontradas nos primeiros anos da implantação e a importância da colaboração da equipe 

de funcionários para o desenvolvimento conseguido em sua gestão. Com a palavra, o atual Prefeito do 

Campus, Arlindo Saran Netto, falou sobre a relevância do agronegócio para a economia brasileira e a 

importância do suporte e da estrutura oferecidos pela Prefeitura do Campus na formação dos 

profissionais que atuarão nesse mercado.  

 O Vice-Reitor da USP, Antonio Carlos Hernandes, destacou a forte interação da USP com a 

cidade de Pirassununga, que foi a escolhida para o lançamento do programa USP Municípios em 2018. O 

encerramento da cerimônia foi realizado pelo Reitor da USP, Vahan Agopyan, ressaltando a 

infraestrutura de ensino e pesquisa oferecidos pelo Campus. 

Da esq. para a dir.: Pedro Eduardo de Felício, Sinval Silveira Neto, Marcus Antonio Zanetti, Douglas Emygdio de Faria, Vahan Agopyan, Elisabete Maria 
Macedo Viegas, Edmund Chada Baracat, Arlindo Saran Netto, Edison Schalch e Ricardo de Albuquerque (Foto: Marcos Santos - Imprensa USP) 



Por dentro da história 

Fique por dentro! 
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 Em 1945, é inaugurada em Pirassununga a Escola Prática de 

Agricultura “Fernando Costa”, que abrigava um curso técnico         

profissionalizante e tinha como objetivo ampliar o ensino profissional 

rural no Estado de São Paulo.  

 Atendendo às demandas e necessidades práticas do curso de 

Medicina Veterinária da USP, em 1957 o governo do Estado cria o 

Instituto de Zootecnia e Indústrias Pecuárias “Fernando Costa” (IZIP), 

anexo à então Faculdade de Medicina Veterinária (FMV) e instalado 

no imóvel que pertencia à Escola Prática de Agricultura, extinta na 

ocasião. O IZIP abrigava os Departamentos de Zootecnia, de        

Indústria, Inspeção e Conservação dos Produtos Alimentícios de   

Origem Animal da FMV, o de Cursos Médios e o Administrativo. Além 

de uma parte prática do curso de graduação em Medicina Veterinária, 

o Instituto também era responsável por um importante curso técnico       

profissionalizante que formava alunos nas especialidades de         

Laticínios e Pecuária. Porém, em busca de melhores oportunidades 

para utilização da infraestrutura por todos os departamentos da FMV, 

em 1974 o curso técnico agrícola é extinto e o então Instituto       

transforma-se em um Centro Intraunidade (CIZIP), tendo por          

finalidade realizar pesquisas de caráter científico e técnico.  

 Para facilitar o desenvolvimento das estruturas alocadas no 

CIZIP, em 1989 a Faculdade de Medicina Veterinária, com o termo 

Zootecnia já incorporado a seu nome (FMVZ), sugere a criação de 

um Campus em Pirassununga com o objetivo de melhor equacionar 

suas atividades administrativas e didático-científicas. Deste modo, em 

18 de outubro de 1989, é publicada a Resolução 3588, baixada pelo 

então reitor José Goldemberg, que cria o Campus Administrativo de 

Pirassununga, ao qual competia, como o próprio nome dizia, adotar 

as providências necessárias à administração do Campus e executar 

atividades para o fomento da produção agropecuária e industrial, a 

fabricação de rações, o beneficiamento de leite, o abate de animais e 

a produção agropecuária, entre outras atividades. 

 Em 1992, é criada a Faculdade de Zootecnia e Engenharia de 

Alimentos (FZEA), a primeira integralmente instalada no Campus. 

 O Campus como conhecemos hoje se desenvolveu, porém 

uma injustiça ainda deveria ser corrigida.  Mesmo tendo sido parte do 

nome da Escola Prática de Agricultura, do IZIP e do CIZIP por mais 

de quatro décadas, o nome do ex-Interventor e ex-Ministro da        

Agricultura, Dr. Fernando Costa, foi suprimido na Resolução de     

criação do Campus, em 1989. Assim, em 2015, o Conselho           

Universitário aprova, por unanimidade, a proposta de autoria do pro-

fessor da FMVZ e ex-prefeito do Campus, Ricardo de Albuquerque, e 

altera o nome do Campus Administrativo de Pirassununga para  

Campus USP “Fernando Costa”, em homenagem ao homem que 

foi tão importante para o desenvolvimento do município e de todo o 

Estado de São Paulo.  
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