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A Universidade de São Paulo encerrou o ano de 2012
com um acumulado de

820

documentos de

patentes, entre depositados e concedidos.

O gráfico ao lado registra a evolução conjunta do
número de patentes em universidades públicas nos
últimos anos.

Gráfico apresenta evolução do número de patentes depositadas por
Universidades Públicas: USP, UFMG (* 1) e UNICAMP (*1 *2) em 2009,
2010 e 2011. Fonte: Clique nos asteriscos indicados acima.

Programa de Bolsas
de Intercâmbio Internacional
Modalidade Empreendedorismo

A USPiTec, feira realizada entre os dias 23 e
25/08/12, reuniu mais de

10.000

150

visitantes e

expositores entre alunos, pesquisadores,
empresários e representantes diversas instituições,
em área de 3.600m². Saiba mais.

Agência USP de Inovação concedeu 163 bolsas
aos alunos de graduação para a realização de
estágios em universidades e empresas no exterior.
Foram 13 bolsas excedendo as 150 vagas originais.
A Agência realizou a seleção de projetos de
inovação e empreendedorismo proporcionando
aos alunos experiências em atividades de inovação
por um período de 2 a 6 meses.

774 atendimentos por meio do Serviço Brasileiro de Respostas Técnicas
A equipe responsável pelo projeto esteve em Brasília na comemoração dos 10 anos do SBRT. Na oportunidade,
apresentou seus cases de sucesso.
Foram realizadas 32 reuniões com empresários no âmbito do SEBRAETEC, instrumento do Sistema SEBRAE que
permite às empresas demandantes acesso a conhecimentos tecnológicos existentes na infraestrutura de
Ciência, Tecnologia e Inovação (CT&I), visando a melhoria de processos e produtos e/ou a introdução de
inovações nas empresas ou no mercado, como resultado, 21 empresas já estão com projetos formatados.

Transferência de Tecnologia

Convênios
No decorrer do ano de 2012 a Agência atuou
na tramitação de 491 convênios.
Tratam-se de acordos firmados entre órgãos
públicos ou entre órgãos públicos e privados
para realização de atividades de interesse
comum
dos
participantes,
como
desenvolvimento ou aperfeiçoamento de
novos produtos ou processos.

Licenciamentos
As licenças das tecnologias de titularidade da USP
podem ser feitas de duas formas: (i)
Licenciamento Exclusivo e (ii) Licenciamento Não
Exclusivo.
Tais ações resultaram na receita de mais impostos
ao estado e ao país e, ainda, recursos diretos à
Universidade de São Paulo e seus pesquisadores
na ordem de R$

737.679,10 em 2012.

Capacitação

450 alunos inscritos em programas de capacitação em Empreendedorismo e de
Gerenciamento e Execução de Projetos de Inovação
Cerca de 200 alunos estão matriculados no curso de Aperfeiçoamento em Gerenciamento e Execução de
Projetos de Inovação em Empresa, destinado aos profissionais com curso superior completo. O programa,
realizado em cooperação entre USP, FIESP e CIESP, tem como objetivo capacitar profissionais do setor
industrial para gestão de processos de inovação. Saiba mais.
A disciplina de Inovação e Empreendedorismo, destinada a estudantes de graduação, conta com mais de 250
estudantes matriculados. Saiba mais.

Parques Tecnológicos
O Parque Tecnológico de Ribeirão Preto (PTRP),
já credenciado junto à Secretaria de
Desenvolvimento do Estado de São Paulo, será o
primeiro Parque Tecnológico a funcionar em
uma área da USP RP.
São 300.000m² de área disponível para o
empreendimento.
Estima-se
que
sejam
instaladas cerca de 70 empresas.
A gestão do Parque Tecnológico de Ribeirão
Preto está sendo realizada pela Fundação
Instituto Polo Avançado da Saúde (FIPASE),
também gestora da incubadora SUPERA, que
possui 27 empresas atualmente sob sua
responsabilidade, contando com 10 empresas
graduadas.

Vocação para Inovação
A Agência USP de Inovação
realizou o lançamento do
Programa
Vocação
para
Inovação, com o objetivo de

orientar a comunidade
externa paulista nas questões
relacionadas à Propriedade
Intelectual e Inovação.
A orientação será sobre as seguintes questões:
Apoio à solicitação de patentes; Informação sobre
propriedade intelectual e órgãos que possam
realizar procedimentos de proteção; Identificação
de possibilidades de projetos em parceria; Indicação
de instâncias USP e externas para obtenção de
informação e encaminhamento de projetos;
Indicação de linhas de fomento das agências
estaduais voltadas à inovação, entre outras
informações.

Ações de Internacionalização

Agência USP de Inovação e FIPASE organizarão o BUSINESS AND INNOVATION
NETWORK em 2013
Em evento realizado em Porto, Portugal, a cidade de Ribeirão Preto foi
indicada como sede da próxima edição do Business and Innovation
Network, entre os 12 e 14 de novembro de 2013.
O objetivo do BIN@TM é desenvolver uma rede internacional
sustentável de parceiros da indústria, academia, setor de
investimentos, desenvolvimento de negócios, incubação e agências de
desenvolvimento econômico para apoiar a partilha de boas práticas e
promover a inovação aberta.
A programação detalhada e as informações sobre as inscrições serão
anunciadas em breve.

Reitor da Universidade do Porto, José Carlos D. Marques
dos Santos e o Coordenador da Agência USP de Inovação,
Prof. Vanderlei Salvador Bagnato, durante a cerimônia
realizada em Portugal.

Redemprendia
Foram realizados 36 estágios de participantes na segunda edição do programa Novos Empreendedores da
RedEmprendia (Red Universitaria Iberoamericana de Incubación de Empresas). Atualmente a Rede é formada por

20 universidades do espaço ibero-americano (Espanha, Portugal, México, Brasil, Argentina, Chile, Colômbia entre
outras).
O Programa de Hospedagem, que fomenta o processo de internacionalização das empresas incubadas e residentes
em parques tecnológicos da rede, resultou em 14 intercâmbios de empresas e de profissionais.
No Projeto Acttiba, foram inseridas mais de 30 tecnologias na plataforma Innoget para fomentar a transferência
de tecnologia no espaço iberoamericano.

Câmara Ítalo-Brasileira de Comercio Indústria e Agricultura de São Paulo
O Campus USP de São CarIos recebeu entre os dias 21 e 22/11/2012, a Câmara Ítalo-Brasileira de Comercio, Indústria
e Agricultura de São Paulo para a “Mostra Tecnológica e Inovação de Empresas e Centro de
Pesquisa/Universidades”.
O evento contou com o conjunto das Unidades da USP de São Carlos, Diretores de Empresas, Embrapa,
Pesquisadores da UFSCar e UNESP. O Prof. Dr. Vanderlei Salvador Bagnato, Coordenador da Agência USP de
Inovação, Coordenador do CePOF e INOF, participou do evento com a palestra “USP – Contribuições para Inovação
Nacional”.
Várias formas de parcerias foram propostas pelos participantes gerando certeza do estreitamento das já
consolidadas relações Brasil-Itália, as quais irão resultar em significativo avanço nas áreas: Educação, Cultura,
Comércio, Indústria e Agricultura desses países irmãos, unidos por histórica e construtiva relação desde o princípio
da formação do Brasil.

Instituto de Ciências Biomédicas e
Escola Politécnica participam de
CASA ABERTA
Com a finalidade de apresentar a Agência USP de
Inovação para a comunidade Universitária, foram
realizadas duas edições da “Casa Aberta”.
Durante a visita à sede da Agência, os participantes
assistiram a apresentações, receberam materiais da
Agência e tiveram a oportunidade de conversar com
os responsáveis pelos seus vários setores.

Equipe da Escola Politécnica em visita à Agência USP de Inovação.

Prof. Vanderlei Bagnato durante recepção na sede da Agência em São Paulo.

Agência USP de Inovação atuou em
18 Missões Internacionais em 2012
Com o claro objetivo de utilizar nossa Agência como
veículo
de
parcerias,
diversas
Missões
Internacionais incluíram a USP no roteiro de visitas
ao Brasil. Além disso, a Agência de Inovação esteve
também presente em diversas visitas a instituições
do exterior.
Estas ações de integração impulsionam nossa
inovação e fortalecem o setor privado do Estado
que é o principal mantenedor da USP com seus
impostos.

A recepção de membros da Rice University contou com a presença do Reitor da USP, Prof.
Dr. João Grandino Rodas (ao centro).

Equipe da Rice University em visita à Universidade de São Paulo.

Workshops: Tecendo a Inovação, Inovação - SEBRAE e Supercomputador
No decorrer do ano foram organizados 03 Workshops: Workshop Tecendo a Inovação, Workshop Inovação- SEBRAE
e o Workshop - Supercomputador USP – Rice Blue Gene/P – IBM. Estes eventos são resultado de parcerias entre a
Agência USP de Inovação, Associações e Empresas para alavancar a Indústria e a Pesquisa no Estado de São Paulo.

Acesse as edições anteriores do Informativo.

