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USPiTec 2012 reuniu mais de
10.000 visitantes e
150 expositores entre alunos,
pesquisadores, empresários e
representantes diversas entidades,
em área de 3.600m²
Foi realizada nos dias 23, 24 e 25 de agosto a primeira Feira de Inovação e Empreendedorismo da USP, a USPiTec
2012, na Escola de Artes, Ciências e Humanidades (EACH), no campus da USP Leste. O evento criou um ambiente
favorável à exibição de tecnologias e inovações geradas pela Universidade de São Paulo.
A Feira contou com 150 expositores que se dividiram entre pesquisadores, empresas e diversas entidades. Segundo
o Prof. Dr. Vanderlei Salvador Bagnato, Coordenador da Agência USP de Inovação, organizar tal ação “é uma forma
de contribuir para o desenvolvimento da região leste de São Paulo e também para mostrar como a Universidade
vem investindo os recursos nela empregados”.
A USPiTec 2012 aproximou alunos e estudantes de escolas públicas e privadas exibindo as oportunidades geradas
pela universidade por meio das tecnologias, pesquisas e inovações. No segundo dia da Feira, 24/08, ocorreu o
workshop “Tecendo a Inovação”, com uma série de palestras pautadas pela inovação tecnológica e pelo
empreendedorismo, voltadas ao setor têxtil, ministradas por pesquisadores, professores da USP e profissionais do
ramo, com os seguintes apoios: ABIT - Associação Brasileira da Indústria Têxtil/Confecção; Incubadora Social
Tecnológica da EACH.
O evento também contou com algumas conferências ministradas por professores da USP e alguns convidados. Foram
expostos os trabalhos de pesquisa científica e tecnológica e seus produtos resultantes, realizados por pesquisadores,
professores e alunos da USP, empresas, e outras universidades convidadas como a UNIABC, UFSCAR, UNESP e
UNIFESP. Destacando-se ainda a participação de entidades de fomento: BNDES, FAPESP e FINEP.

Entrada do evento.

Mesa de Abertura.

Pró-Reitoria de Pesquisa
Prof. Marco Antonio Zago

“Este também é um dos papéis da
Universidade, de levar ao conhecimento
público tudo o que é gerado e produzido
por meio do conhecimento e da pesquisa,
pois cabe a nós retribuir a sociedade todos
os recursos investidos na USP.”

Stand da Agência de Inovação.

Agência USP de Inovação
Prof. Vanderlei S. Bagnato

“O evento gerou um ambiente para a troca
de ideias e experiências entre as empresas
e os pesquisadores para que a inovação
tecnológica fique cada vez mais forte no
meio acadêmico e que tenha maior
relevância para a sociedade.”

USPiTec 2012 na Mídia
TELEVISÃO
TV Globo:
http://g1.globo.com/sao-paulo/noticia/2012/08/pesquisadores-exibem-projetos-em-feira-de-inovacao-na-uspleste.html
http://redeglobo.globo.com/globouniversidade/noticia/2012/08/usp-realiza-primeira-edicao-de-feira-de-inovacaoe-empreendedorismo.html
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TV Cultura:
http://cmais.com.br/educacao/n-a-31
TV Gazeta:
http://jornaldagazeta.tvgazeta.com.br/component/videoflow/?task=play&tmpl=component&layout=lightbox&id=76
53
TV Meio Ambiente:
http://tvmeioambiente.com.br/noticias/rederesiduo-mostra-inovacao-em-reciclagem-na-feira-uspitec/
JORNAIS
Folha de São Paulo:
http://classificados.folha.uol.com.br/negocios/1140075-feira-na-usp-estimula-parcerias-entre-pesquisadores-eempresas.shtml
O Estado de São Paulo:
http://www.estadao.com.br/noticias/vida,usp-leste-recebe-feira-de-inovacao-e-empreendedorismo,919219,0.htm
Diário Comércio, Indústria e Serviços:
http://www.dci.com.br/busca/?q=uspitec%202012
http://www.dci.com.br/busca/?q=uspitec
Jornal Primeira Página: http://www.jornalpp.com.br/cidades/item/18389-ag%C3%AAncia-deinova%C3%A7%C3%A3o-participa-da-uspitec

PORTAIS ON-LINE
Uol:
http://economia.uol.com.br/ultimas-noticias/redacao/2012/08/13/usp-leste-realiza-feira-de-inovacao-paraaproximar-pesquisadores-de-empresas.jhtm
http://abiliodiniz.uol.com.br/lideranca/inovacao-para-empreendedores.htm
http://noticias.bol.uol.com.br/economia/2012/08/20/feira-na-usp-estimula-parcerias-entre-pesquisadores-eempresas.jhtm
Portal da USP:
http://www.usp.br/imprensa/?p=24184
Agência FAPESP:
http://agencia.fapesp.br/16005
Rede Emprendia:
http://www.redemprendia.org/por/eventos/uspitec-2012-feira-usp-de-inovacao-e-empreendedorismo
PORTAIS REGIONAIS
Portal do Governo do Estado:
http://saopaulo.sp.gov.br/spnoticias/lenoticia.php?id=221717&c=5327&q=USP+Leste+recebe+
Visite São Paulo:
http://visitesaopaulo.com/blog/index.php/2012/08/feira-de-inovacao-e-empreendedorismo-uspitec/
Agência de Desenvolvimento de Guarulhos:
http://www.agendeguarulhos.org.br/noticia_interna.php?id=598
Diretoria de Ensino da Região de Caieiras:
http://www.diretoriadecaieiras.com/index.php/napcai/47-npecai/legislacao/229-uspitec-2012
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Mesa de Abertura do Evento.

Auditório.

Entrada do evento, galpão com 3.600 m².

USPiTec reuniu mais de 10.000 visitantes.

Equipe de Inovação da TV Globo durante visita ao evento.

Equipes de reportagem marcaram presença.

Acesse mais imagens da USPiTec 2012.

