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USPiTec 2012: Divulgada a programação preliminar
Evento será realizado entre os dias 23 e 25/08 na EACH.

A EACH - Escola de Artes, Ciência e
Humanidades - abre suas portas para a
“Feira USP de Inovação e Empreendedorismo –
USPiTec 2012”, organizada pela Agência USP de
Inovação, com o intuito de proporcionar amplo
acesso à inovação tecnológica produzida na
universidade. Isso se dará por meio dos
estandes de diversas unidades e parceiros da
USP, exposições, workshops e conferências.

A comunidade poderá trocar experiências com as diversas
universidades, institutos de pesquisa, agências de fomento,
órgãos governamentais e, em especial, com o setor empresarial.
Será apresentado aos visitantes da Feira o potencial inventivo do
meio acadêmico. Haverá mostras de tecnologias inovadoras e
exemplos de empreendedorismo, iniciados ou desenvolvidos na
USP em parceria com empresas, institutos de pesquisas e outras
universidades.
A USPiTec 2012 é um evento gratuito e aberto ao público, acesse
a programação preliminar do evento.

“Tecendo a Inovação”
Participe do workshop que será realizado
durante a USPiTec 2012

Como chegar ao local do evento?

Resultado de uma parceria entre a Agência USP de
Inovação e a Associação Brasileira das Indústrias
Têxteis (ABIT), o programa “Tecendo a Inovação” visa
alavancar a indústria têxtil do Estado de São Paulo.
O workshop com pesquisadores e empresas do setor
para mútuo reconhecimento e determinação dos
primeiros projetos será a primeira ação do programa.
“Todos estaremos empenhados para levar a inovação
aos setores economicamente expressivos de nossa
comunidade. É mais do que um esforço científico, é
um exercício de cidadania”, disse o Prof. Dr. Vanderlei
Bagnato, Coordenador da Agência USP de Inovação.

Inaugurada em 2005, a Escola de Artes, Ciência e
Humanidades da USP, conta com uma área edificada de
49.110,43 m², e oferece 10 cursos para mais de 5.000
alunos.
Localizada na zona leste de São Paulo, a região possui
diversas opções de transporte: ônibus, metrô, trem,
bicicleta ou carro.
Acesse o link e veja como chegar.

Transferência de Tecnologia

USP e FAPESP licenciam conjunto de patentes voltadas à construção civil
A Universidade de São Paulo e a FAPESP, após mais um comunicado de oportunidade de licenciamento publicado
em 2012, negociaram com duas empresas um conjunto de quatro patentes ligadas à produção de blocos em
sulfato de cálcio para a construção de edificações.
A utilização desta tecnologia, desenvolvida pelo Instituto de
Física de São Carlos com recursos da FAPESP, apresenta muitas
vantagens, dentre as quais destacam-se: a redução significativa
da utilização de cimento (basicamente na fundação), de aço (em
função da alta resistência mecânica à flexão das peças) e de
madeira, reduzindo o custo com mão de obra de carpintaria e
Imagem dos blocos desenvolvidos pela KAJ, uma das
empresas licenciadas.

com madeira, por não haver necessidade de formas para pilares
e vigas.

Além disso, a tecnologia dispensa o uso de chapisco e reboco (economizando com materiais e mão de obra de
alvenaria), é resistente ao fogo e permite a construção modular, reduzindo para quase zero o desperdício.
“O produto é 100% reciclável e há, inclusive, a possibilidade de se obter créditos de carbono por utilizar
pouquíssimo cimento e aço” afirma João Ailton Brondino, Administrador da KAJ, uma das empresas licenciadas, a
qual tem contribuído para o desenvolvimento de novas aplicações para a utilização dessa tecnologia.
Para mais informações, entre em contato ou acesse o Comunicado de Oportunidade de Licenciamento da
tecnologia, que ainda está aberto para empresas interessadas.

Propriedade Intelectual

A importância da busca em bases de patentes ao se fazer o levantamento
bibliográfico para teses e dissertações
Como foco na disseminação de Cultura de Propriedade Intelectual, destacamos a importância da consulta em
Bases de Patentes, ao se fazer o levantamento do Estado da Técnica.
Segundo a Organização Mundial da Propriedade Intelectual (OMPI), mais de 70% da Informação Tecnológica
disponível em todo o mundo somente pode ser encontrada nos documentos de patente. A Alemanha concluiu
que os custos de P&D poderiam ser reduzidos em 30%, caso a informação técnica disponível fosse utilizada e,
estimativa da Organização Britânica de Patentes, concluiu que 20 bilhões de libras por ano são desperdiçadas na
Comunidade Europeia devido a invenções duplicadas.
Para este trabalho de Busca Prévia em Bases de Patentes, encontra-se disponível o Tutorial no site da Agência
USP de Inovação, facilitando o passo-a-passo das bases nacional e internacionais.

Ações

Parque Tecnológico de Ribeirão Preto
As obras foram iniciadas e há expectativa de inauguração já em 2013.
O Parque Tecnológico de Ribeirão Preto foi idealizado com o objetivo é impulsionar o desenvolvimento científico e
tecnológico da região, atraindo empresas que realizem pesquisa e desenvolvimento (P&D) e invistam em produtos e
processos inovadores, voltadas prioritariamente para as áreas do Complexo Industrial da Saúde – CIS, Biotecnologia,
Tecnologia da Informação e Bioenergia, sem prejuízo de outras áreas, e que valorizem o desenvolvimento sustentável.
Em abril de 2012, foi solicitado o credenciamento definitivo do Parque Tecnológico de Ribeirão Preto junto à
Secretária de Desenvolvimento do Estado de São Paulo, sendo esse um grande passo para a sua consolidação.
Em maio de 2012, foi assinado o contrato para o
inicio das obras dos prédios da SUPERA –
Incubadora de Empresas de Base Tecnológica e
CEDINA – Centro de Desenvolvimento e Inovação
Aplicada,

âncoras

tecnológicas

desse

empreendimento, entre a USP e a empresa
Sistemas

Engenharia

e

Arquitetura

LTDA,

vencedora da licitação para as obras em questão.
Assinatura do contrato das obras do Parque Tecnológico de Ribeirão Preto entre a USP
e a empresa Sistemas Engenharia e Arquitetura LTDA, em maio de 2012.

O projeto foi estruturado por meio de uma parceria entre a Universidade de São Paulo, Prefeitura Municipal de
Ribeirão Preto, Fundação Instituto Polo Avançado da Saúde (FIPASE) e a Secretaria de Desenvolvimento do Estado de
São Paulo, com apoio do Governo do Estado de São Paulo, FINEP, MCT e FAPESP.
Mais informações podem ser obtidas com o Sr. Eduardo Cicconi, Gerente de Novos Negócios da FIPASE, entidade
gestora do Parque Tecnológico de Ribeirão Preto, pelos telefones 16 3911-3250 ou 16 3911-3256.

BOLSAS DE INOVAÇÃO: Inscrições poderão ser realizadas até 21 de setembro
de 2012
Continuam abertas as inscrições 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. Acesse a Chamada do Programa.

Agência de Inovação RESPONDE

USPiTec 2012

Esclareça suas dúvidas e veja como participar da Feira de Inovação & Empreendedorismo, organizada pela Agência USP de
Inovação:
Qual será o grande objetivo da Feira de Inovação & Empreendedorismo?
“A feira tem o intuito de proporcionar amplo acesso à inovação tecnológica produzida na
universidade. Isso se dará por meio dos estandes de diversas unidades da USP, workshops,
conferências, além de empresas e instituições parceiras.”

Qual é o público alvo do evento?
“A feira tem como público alvo: empresários, estudantes, comunidade USP, empresas, órgãos
governamentais e universidades parceiras”.

Posso inscrever minha empresa?

Prof. Vanderlei Salvador
Bagnato
Coordenador
dir-inovacao@usp.br

“As inscrições deverão realizadas por e-mail, em confirmação aos convites recebidos (Acesse o
Manual do Expositor). Encerrando-se o número disponível de estandes, encerram-se também
as inscrições e é aberta uma lista de espera, caso haja desistência de algum expositor. Em caso
de dúvidas, entre em contato por meio do endereço inovacao@usp.br e /ou
danielamaia@usp.br .”

Gostaria de visitar a Feira, o acesso é gratuito?
“A USPiTec 2012 é um evento gratuito e aberto ao público. Para realizar sua inscrição acesse o
site” .

Qual é a relação desta Feira com a ABIT?
“Será realizada, durante a Feira, uma Ação do Programa “Tecendo a Inovação”, fruto de uma
parceria entre a Agência USP de Inovação e a Associação Brasileira das Indústrias Têxteis.
Trata-se de um Workshop que certamente resultará em importantes projetos para alavancar a
indústria têxtil do Estado de São Paulo ”.

Cursos e Eventos sobre Propriedade Intelectual e Inovação

Chamada de Projetos Natura Campus será lançada em agosto
Áreas de Pesquisa: Ciências Clássicas e Avançadas de Pele e Cabelo; Ciências do Bem Estar e
Relações; Sentidos, Design e Experiências e Tecnologias Sustentáveis.
Mais informações e Inscrições

Fundace e CIESP: Capacitação de Coordenadores de
Inovação e Negócios
O curso foi desenvolvido como um programa de capacitação
gerencial em inovação e negócios para o CIESP, com enfoque na
formação empreendedora.
Data: 10 de Agosto de 2012.
Mais informações e inscrições.

