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Agência USP de Inovação inicia o
Programa de Formação de Agentes Colaboradores da Inovação
A ação, coordenada pelos professores Vanderlei Salvador Bagnato e Luciane Meneguin Ortega, teve
aproximadamente 200 inscritos.
A Agência USP de Inovação deu início ao programa de capacitação que busca
formar agentes capazes de identificar resultados de pesquisa passíveis de
proteção, orientar para os procedimentos de depósito e registro, orientar a
formalização de parceiras e divulgar as ações da Agência USP de Inovação
entre alunos e pesquisadores.
Primeiro dia do treinamento na FMVZ-USP.

O primeiro módulo, ministrado no dia 29/11, compreendeu a apresentação das atividades da Agência USP de
Inovação, além de temas como inovação no ambiente acadêmico, solicitação de pedido de patente, transferência
de tecnologia, convênios, entre outros.
Já o segundo módulo, a ser ministrado no dia 13/12, conterá atividades de check-list para tópicos patenteáveis,
procedimentos de busca de anterioridade, análise de relatório de patente já depositada e formatação de
instrumentos de parceria com o setor produtivo.

Prospecção Tecnológica e Apoio aos Pesquisadores da Universidade de São
Paulo
Foto: Ronaldo Nina

A Agência USP de Inovação desenvolveu um projeto junto aos
Grupos de Pesquisa da Universidade que tem como principais
objetivos: discutir oportunidades, identificar desafios
tecnológicos, aproximar empresas da Universidade e
prospectar parcerias.
As atividades foram iniciadas no dia 28/11 com a apresentação
da Profa. Luciane Meneguin Ortega (vice-coordenadora da
Agência USP de Inovação) e na sequência ocorreram
apresentações sobre Propriedade Intelectual e Convênio,
ministrados por funcionários da Agência.
Após as apresentações houve uma “Rodada de Conversas”
entre os pesquisadores do CEPID FoRC e as empresas
participantes.

Atividade reuniu pesquisadores e empresários na sede da
Agência USP de Inovação, em São Paulo.

Parque Tecnológico

Inaugurada a Avenida da Tecnologia no campus de Ribeirão Preto da USP
A via de acesso ao Supera Parque de Inovação e Tecnologia de Ribeirão Preto, um
prolongamento da Avenida Virgílio Soeira no Jardim Paulo Gomes Romeo, região
oeste da cidade, foi inaugurada e batizada como Avenida da Tecnologia.
Entre a incubadora e o centro de negócios, já são cerca de 32 as empresas instaladas
no Parque, que atuam nas áreas de biotecnologia, medicina humana e veterinária,
tecnologia da informação, equipamentos médico-hospitalares, odontológicos,
instrumentação, entre outros.

Gestão

Agência USP de Inovação implementa Sistema Integrado de Gestão
A Agência USP de Inovação iniciará o ano de 2015 com uma
nova ferramenta: Um Sistema Integrado de Gestão. O
software integrará as diversas áreas da Agência e armazenará
todo o conjunto de informações gerenciadas pela equipe,
facilitando a comunicação interna e permitindo uma apuração
mais precisa do que está acontecendo na Universidade em
termos de Propriedade Intelectual.
Com as informações estruturadas, a Coordenação terá à
disposição inúmeras opções de relatórios gerenciais,
atualizados em tempo real, que contribuirão muito
significativamente para as decisões a serem tomadas.

Interface do novo Sistema Integrado de Gestão da
Agência USP de Inovação.

Além disso, a Agência contará com outros dois recursos em 2015: o Portal do Inventor e o Banco de Tecnologias USP.
O Portal do Inventor, com início da operação em março de
2015, permitirá que os inventores submetam suas novas
Comunicações de Invenção de forma segura diretamente de
sua sala ou laboratório. Cabe destacar que isso tornará o
processo menos burocrático e reduzirá significativamente o
tramite em papel. Após a submissão, o inventor poderá
acompanhar o status da proteção também por meio do Portal.
Interface do novo Portal do Inventor.

O Banco de Tecnologias USP, também com início da
operação em março de 2015, será uma vitrine em que as
instituições poderão conhecer o portfólio de Tecnologias
desenvolvidas na USP e que estão disponíveis para
licenciamento.

Interface do novo Banco de Tecnologias USP.

Com esses recursos, a Agência terá uma atuação ainda mais dinâmica, ágil, com redução significativa do trâmite em
papel e informações estruturadas que permitirão acesso em tempo real.

SAVE THE DATE!
Business and Innovation Network
http://www.businessandinnovation.net/

Transferência de Tecnologia

USP realiza treinamento para implementação do novo Portal de Convênios
A Universidade de São Paulo instituiu o novo Portal de Convênios para registro das informações relativas aos
convênios, contratos de prestação de serviços, em que a USP figure como contratada, e outros ajustes do gênero,
para os fins do Portal ditos simplesmente convênios.
Em evento realizado na Sala do Conselho Universitário, em 02/12, foram apresentadas as principais características
do sistema.
A substituição do e-Convênios pelo Portal será gradativa, por item da taxonomia. A medida que novas taxanomias
puderem ser inseridas no novo Portal, sua tramitação será interrompida no e-Convênios, ressalvados aqueles casos
que já estiverem tramitando. A primeira modalidade a tramitar será o Estágio.
Conheça as medidas de reestruturação implementadas no novo Portal de Convênios:
Problemas identificados no e-Convênios

Excesso de instâncias de aprovação.
Tempo de espera pelas reuniões dos colegiados
da Unidade.
Desorganização do fluxo de análises e reinício
do processo em caso de devolução para
ajustes.
Dificuldade do docente em transformar os
modelos de minutas existentes em um
instrumento jurídico que retrate a sua parceria.
Algumas instituições parceiras exigem
determinado formato de minuta.
Os critérios de análise em cada instância não
são conhecidos.

Assinatura centralizada no Reitor.

Dificuldade na obtenção de relatórios e
informações de acompanhamento sobre os
convênios vigentes e sua execução.

Medidas de reestruturação implementadas no novo
Portal de Convênios
Cada Unidade Acadêmica definirá o número de
Colegiados, no âmbito da Unidade, para cada
taxonomia.
Implementação do mecanismo de votação eletrônica,
como forma de simplificar e abreviar a apreciação.
Reorganização das análises técnicas, de modo que
passem a se realizar de forma paralela e não mais
sucessiva.
Disponibilização de uma minuta-padrão, para cada item
da taxonomia, que dispensa a análise jurídica. O
docente fornece as informações e o sistema gera a
minuta.
Possibilidade de estabelecimento de minuta-padrão
com parceiros frequentes.
Utilização de pareceres de mérito e análises técnicas
estruturados. Os critérios de análise em cada instância
passam a ser conhecidos antecipadamente. Assim, é
possível ter conhecimento prévio daquilo que se espera
que a proposta contenha.
Delegação de assinatura e execução do Reitor aos PróReitores e ao Presidente da AUCANI. Essa competência
poderá ser subdelegada aos Diretores de Unidades,
Institutos Especializados e Museus, e Coordenador da
Agência USP de Inovação.
Disponibilização de relatórios pré-formatados, com
base em demandas frequentes.

Acesse a íntegra da Resolução Nº 6966 que instituiu o Portal de Convênios da USP e dispõe sobre as informações e
análises pertinentes aos convênios, contratos de prestação de serviços em que a USP figure como contratada e
outros ajustes do gênero, e revoga as Resoluções nºs 4715/1999, 5448/2008, 5449/2008 e 5865/2010.
Para mais informações: portalconvenios@usp.br

Internacionalização

USP presente no encontro internacional de inovação BIN@2014 em Sheffield Inglaterra
Com o objetivo de discutir as formas com que a Academia pode contribuir com o
desenvolvimento econômico, estiveram reunidos em Sheffield, Inglaterra, nos dias 10,11 e
12 de novembro, representantes de diversos países.
As delegações foram compostas de Universidades, representantes de Parques
Tecnológicos, Incubadoras e empresas. A USP esteve presente por meio do Coordenador
da Agência USP de Inovação Prof. Vanderlei Salvador Bagnato.
A USP proferiu uma das palestras abordando o tema "Global Scale for Global Player",
oportunidade em que foram apresentados os planos brasileiros (em especial da USP), de
ser realmente um dos importantes contribuintes da Tecnologia Global, sem deixar de
procurar resolver os problemas de nossa própria sociedade.
O Prefeito de Sheffield e o
Coordenador da Agência USP de
Inovação na cerimônia de
abertura do evento.

A Chefe da Technology Agency of the Czech Republic - TA CR – Agência Tecnológica da República Tcheca, Sra. Rút
Bízková, visitou a Agência USP de Inovação com o objetivo de identificar oportunidades de cooperação.
Estiveram presentes:
Pavel Procházka - Cônsul-Geral da República Tcheca em São Paulo;
Sra. Rút Bízková - Chefe da Agencia de Tecnologia da República Tcheca;
Sra. Pavlína Slavíková - Diretora para Avaliação de Projetos e Estratégia;
Sra. Miroslava Kopicová - Vice-Presidente do Conselho Governamental para a Ciência;
Sra. Jana Ryslinková - Chefe da Incubadora Empresarial Nupharo.

Fomento à Pesquisa

Diálogo sobre o PIPE FAPESP: 02/02 é data limite para submeter propostas no 1º Ciclo de
Análise de 2015
A FAPESP realizará no próximo dia 16 de dezembro, das 9h às 12h, o
evento Diálogo sobre Apoio à Pesquisa para Inovação na Pequena
Empresa em parceria com o Centro das Indústrias do Estado de São
Paulo (CIESP). A reunião é aberta à comunidade interessada.
A coordenação adjunta de Pesquisa para Inovação da FAPESP fará uma exposição sobre o PIPE e, em seguida, serão
esclarecidas dúvidas sobre o programa e a apresentação das propostas. A Fundação reservou até R$ 15 milhões para
atendimento às propostas consideradas meritórias neste edital.
Para mais informações, acesse: PIPE FAPESP 2015.

Acesse as edições anteriores do Informativo.

