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PRÓ-REITORIA DE PESQUISA E AGÊNCIA USP DE INOVAÇÃO
ANUNCIAM 100 BOLSAS DE INTERCÂMBIO INTERNACIONAL

A Universidade Rice é uma das indicadas aos alunos
interessados na bolsa.
USP e Rice assinaram Acordo de Cooperação
Acadêmica, em março de 2012.

A Pró-Reitoria de Pesquisa da Universidade de São Paulo, em conjunto com a Agência USP de Inovação, anunciou a chamada
para o Programa de Bolsas de Intercâmbio Internacional, Modalidade Empreendedorismo, na qual são oferecidas 100 vagas de
intercâmbio para alunos de graduação.
As bolsas foram divididas em dois grupos: Grupo I – Estágio em Instituição de Ensino ou Pesquisa e Grupo II – Estágio em
Empresas de Pequeno e Médio Porte ligadas a centros e parques tecnológicos e incubadas nascentes.
As inscrições poderão ser realizadas até 21 de setembro de 2012 e o estágio entre setembro de 2012 e setembro de 2013, para
períodos de 2 a 6 meses.
Para mais informações, confira a seção “Agência de Inovação RESPONDE” na página 03 deste informativo ou acesse: Edital –
Modalidade Empreendedorismo.

PUC Peru

Acesse o site da Agência
USP de Inovação e confira
a programação do
evento.

Duquesne University

Parcerias Internacionais
O planejamento de atividades da Agência USP de Inovação
está estruturado em seis grandes eixos, sendo um deles a
Contextualização Internacional. No último bimestre
participamos de uma visita ao Parque Tecnológico de
Barcelona, Reunião do Comitê Técnico da RedEmprendia para
discussão das atividades de 2012, recepção da Duquesne
University e visita à Pontifícia Universidade Católica do Peru.

Integração de Agências e Parceiros

Tais ações visam atrair bons estudantes, professores
visitantes e parceiros internacionais para a Universidade de
São Paulo.

Espirito Santo Ventures
RedEmprendia – Reunião do Comitê
Técnico

A Diretoria de Transferência de
Tecnologia promoveu, em abril de
2012, o encontro dos NITs do
Estado de São Paulo com as
principais empresas de Venture
Capital: Iguana Investimentos, BG
S Negociadores, Anjos Brasil,
Espirito Santo Ventures, Sofinnova
Ventures e Burrill.

Transferência de Tecnologia

REGEDERM: Primeiro produto biotecnológico desenvolvido em parceria com a USP
chega
ao mercado
Licenciamentos
O gel creme, proveniente de uma tecnologia licenciada com exclusividade pela
USP, é um exemplo de transferência de resultado de pesquisa do campus USP de
Ribeirão Preto, o qual tem como inventor o Prof. Dr. Joaquim Coutinho Netto, da
FMRP/USP.
O REGEDERM foi desenvolvido pela PELE NOVA, em colaboração com a USP, e está
sendo comercializado pela Valeant Farmacêutica do Brasil Ltda.
O produto induz a aceleração do processo cicatricial com propriedade de
regeneração tecidual. O público–alvo são os pacientes com úlceras cutâneas de
diversas etiologias: arterial, diabética, mista, venosa, neuropática, hanseníaca, por
pressão, nos estágios agudos e crônico.

Propriedade Intelectual

Participe das ações de disseminação da cultura de propriedade intelectual na
USP
A Agência USP de Inovação, visando ampliar e aperfeiçoar os serviços de assessoramento técnico e de
informação sobre propriedade intelectual oferecido por este Núcleo, realizará um projeto com atividades em
todos os campi da Universidade durante o mês de Junho/12.
Um dos objetivos é sensibilizar esta população para a cultura de propriedade intelectual como formadores de
opinião e elevar o número de pedido de patentes gerados na USP.
O projeto prevê: palestras, utilização de mídia impressa e eletrônica, plantão de atendimento, oficina de busca,
entre outras ferramentas que sejam consideradas eficazes para atingir o público alvo. As atividades são
indicadas e desenvolvidas pelos agentes de inovação e equipe de cada Polo, a partir das características da
comunidade a ser abordado. Mais Informações.

Ações
Conheça os detalhes da primeira Feir a de Inov ação e
Empreendedorismo da USP
A Feira de Inovação e Empreendedorismo da USP será organizada em uma área de
3000 m² da EACH e contará com mais de 16.000 visitantes entre alunos de ensino
médio, alunos de graduação e pós-graduação da USP e empresários da região.
Os empresários conhecerão oportunidades de acesso à inovação tecnológica da
USP e possibilidade de financiamento, já aos estudantes do ensino médio, serão
apresentadas às oportunidades que a ciência pode trazer para empreender e
inovar.
Para a Comunidade USP a organização do evento oferece a oportunidade de troca de experiências de inovação tecnológica entre as
diversas unidades da Universidade, relacionar-se com o meio empresarial e ampliar as possibilidades de novos alunos nos cursos de
graduação com perfil empreendedor e científico. Mais informações.

Agência de Inovação RESPONDE

Bolsa de Empreendedorismo
Esclareça suas dúvidas e veja como conquistar uma das 100 vagas de intercâmbio para alunos de graduação oferecidas pela Pró-Reitoria
de Pesquisa da Universidade de São Paulo, em conjunto com a Agência USP de Inovação:

O aluno poderá realizar o intercâmbio em uma universidade que não está listada no
edital?
“Sim, o aluno pode apresentar uma instituição não listada no edital que será avaliada pela
Comissão que realizará a seleção.”

A Carta de Aceite da instituição receptora pode ser via eletrônica?
“Para a inscrição basta um e-mail, mas o aluno deve apresentar a Carta Oficial até a
homologação do estágio”.

O Aluno deve ter proficiência na língua utilizada na instituição?
“Se a instituição solicitar proficiência, o comprovante deve ser entregue até a data de
homologação do estágio. Caso a instituição não exija, a comprovação da fluência poderá ser
realizada na entrevista.”
Selma Shibuya
Gestão de Projetos
selma.s@usp.br

Quais são as despesas arcadas pelo Programa?
“Até seis mensalidades, um adicional a título de despesas de instalação e despesas pessoais
equivalentes ao valor de uma mensalidade, seguro saúde, passagem aérea de ida e volta em
classe econômica promocional e, excepcionalmente, taxas acadêmicas em valores a serem
definidos conforme o caso.
O valor da bolsa poderá variar conforme o país/região (consultar o Edital).”.

Como obter mais informações, além da Chamada?
“Entre em contato por meio do endereço bolsainovacao@usp.br”.

Cursos e Eventos sobre Propriedade Intelectual e Inovação
Parceria entre FIESP, CIESP, SENAI e USP capacitará empresários em inovação
tecnológica
Com o objetivo de preparar as indústrias paulistas para a inovação tecnológica, a
FIESP, o CIESP e o SENAI-SP, em parceria com a Universidade de São Paulo (USP),
lançam no próximo dia 31 de maio, dois programas e um curso de pós-graduação:
- Programa de Extensão Tecnológica FIESP/CIESP/SENAI-SP;
- Programa Nagi P&G (Núcleo de Apoio a Gestão da Inovação Setor de Petróleo e
Gás);
-[ Curso de Aperfeiçoamento em Gestão da Inovação nas Empresas da Agência USP de
Inovação Tecnológica. Mais informações.

Chamada de Projetos Natura Campus 2012
Este é o momento para revelar grandes oportunidades por meio de projetos de cooperação
científica em diferentes áreas de pesquisa: Ciências Clássicas e Avançadas de Pele e Cabelo;
Ciências do Bem Estar e Relações; Sentidos, Design e Experiências e Tecnologias Sustentáveis.
Eventos de divulgação estão sendo realizados nos diversos Campi da USP.
Mais informações e inscrições.

Siemens investirá em projetos inovadores gerados no Brasil
Start-ups com soluções nas áreas de energia e biocombustíveis podem receber até
U$ 1 milhão em investimentos e apoio conceitual no processo de expansão.
O New Ventures Forum busca identificar projetos, na forma de planos de negócios
ou start-ups, os quais possam tornar-se empreendimentos promissores.
Mais informações e inscrições.

Semana de Sustentabilidade, Inovação e Empreendedorismo
A II Semana SUSIE tem como objetivo motivar e capacitar os jovens universitários
da cidade de São Carlos e região para inovar e empreender de maneira
sustentável.
No evento, o público terá a oportunidade de assistir palestras de empreendedores
que partiram da Universidade para o mundo dos negócios; aprender sobre temas
relacionados ao empreendedorismo; participar de dinâmicas e workshops que
terão como objetivo desenvolver capacidades e habilidades empreendedoras;
interagir com palestrantes, empreendedores, investidores, professores e pessoas
envolvidas ou interessadas em empreender; entre outras atividades.
Data: de 28 de maio a 2 de junho.
Mais informações e inscrições.

Inovar Agora: Competição Global e Sobrevivência Local
A XII Conferência ANPEI contará com palestrantes internacionais,
cases de inovação, workshop para MPEs e participação dos
diversos atores da inovação do país. O evento terá ainda a
presença do ministro de Ciência, Tecnologia e Inovação, Marco
Antonio Raupp.
Data: 11 a 13 de junho.
Mais informações e inscrições.

