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AUSPIN 2014: AÇÕES

Informações Gerais

• Missão

• Eixo de Ações da Agência USP de Inovação

Ações em cada Eixo

I. Eixo Ações para a Comunidade acadêmica USP

1.1.Mudança para nova sede da Agência USP de Inovação

1.2. Polos da Agência USP de Inovação
• Renovação do polo de Lorena
• Início da idealização do polo inovação na saúde – inovaIncor

1.3. Nova Resolução de Inovação da Universidade de São Paulo

1.4. Mapa do Conhecimento Tecnológico da USP

1.5. Apoio ao graduando empreendedor: bolsas de estudos

1.6. Olimpíadas USP de Inovação

1.7. Organização da 1ª Reunião entre os Docentes de Empreendedorismo e Inovação da USP

1.8. Efetivação de Apoio Tecnológico (Mapeamento tecnológico da USP junto aos grandes grupos 
de Pesquisa; e, Atuação junto às Empresas Juniores)

1.9. Cursos de Inovação para alunos de Graduação - Disciplina 7600001 - Inovação e Empreende-
dorismo

1.10. Atividade: Exposição Itinerante de Inovação – “USP Inovando

1.11. Atividade: Assistência a Propriedade Intelectual (PI)

1.12. Prospecção e estímulo a novas Propriedades Intelectuais junto aos grupos de pesquisas da 
USP (CEPID, NAPs, entre outros).

1.13. Transferência de Tecnologia

1.14. Parcerias (Convênios)

1.15. Programa de estagiários da agencia

II. Eixo Ações visando conexões com parceiros externos
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2.1. Programa de Disseminação de Tecnologia (DT) da USP, via SBRT.

2.1. Governança dos Habitat de Inovação (Parques e Incubado-ras) USP.
• Eventos na nova sede da agencia com empresas inte-ressadas no parque

- Apoio ao Empreendedor – Rede Empreendia
- Apoio ao inventor independente/empreendedor: Vocação para a Inovação

III. Eixo Ações conjuntas com iniciativas do Estado de SP

3.1.Curso de Aperfeiçoamento “Execução e Gerenciamento de Projetos de Inovação” - GEPIT

3.2. Programa de Apoio à Gestão da Inovação na Cadeia de Petróleo e Gás Paulista - NAGI PG

IV. Eixo Ações de Inovação com Responsabilidade Social

4.1. Projeto de Kit5s educativos com diversos professores e convênio com o MEC

4.2. Programas de Apoio a Saúde

4.3. Projeto Casa Aberta

4.4. Palestras realizadas em diversos eventos: 17

4.5. Parceria com 3 instituições privadas: Unisantos, Sete Lagoas, Dourados/MS.

V. Eixo Ações de Contextualização Internacional

5.1. Inserção Internacional e Recepção de Comitivas

5.2. Assinatura do Convênio com a Universidade do Porto, University of Sheffield – Business Inno-
vation Network e África do Sul.

VI. Eixo Ações para melhoria de Infraestrutura própria

6.1. Estruturação da área de Eventos

6.2. Comunicação

6.3. Apoio Jurídico recebido pela AUSPIN

6.4. Organização do setor de Empreendedorismo da Agência USP de Inovação

6.5. Mudança de sede e reforma;

6.6. Inicio a negociação ao apoio jurídico que ainda não aconteceu

6.7. Estabelecimento do quadro estrutural da agência

6.8. Readaptação da Agência em base as novas resoluções da universidade.
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Informações Gerais
Agência USP de Inovação
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Missão
Promover a utilização do conhecimento científico, tecnológico 
e cultural produzido na Universidade de São Paulo em prol do 
desenvolvimento socioeconômico do Estado de São Paulo e do 
País.
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Eixo de Ações da Agência USP 
de Inovação
O planejamento da Agência USP 
de Inovação para o ano de 2014 
contemplou atividades divididas 
em seis eixos de ações.

II. AÇÕES VISANDO
CONEXÃO COM

PARCEIROS
EXTERNOS

VI. AÇÕES PARA MELHORIA
DA INFRAESTRUTURA PRÓPRIA

II. AÇÕES CONJUNTAS
COM AS INICIATIVAS DO
ESTADO DE SÃO PAULO

IV. AÇÕES DE INOVAÇÃO
COM RESPONSABILIDADE

SOCIAL

I. AÇÕES DE
CONTEXTUALIZAÇÃO

INTERNACIONAL

V. AÇÕES PARA
COMUNIDADE

ACADÊMICA DA USP

AUSPIN

Agência USP 
de Inovação
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Ações para a comunidade acadêmica da USP: visa tornar a própria 
comunidade da USP mais conhecedora do tema de Inovação, bem 
como preparar os estudantes, pesquisadores e técnicos para cons-
cientização necessária ao processo de inovação.

Ações de Inovação com Responsabilidade Social: Realização de Ino-
vação com responsabilidade social e disseminação de campanha vi-
sando conscientizar a comunidade acadêmica sobre a obrigação de 
fazer inovação, buscando melhorar a sociedade paulista e brasileira 
através da criação de soluções, com potencial para serem sustentá-
veis. Também estaremos procurando disponibilizar a sociedade, a 
qualidade USP de Educação. Tal campanha de conscientização terá 
ações distribuídas nas áreas de atuação da Agência USP de Inovação 
(Empreendedorismo, Educação, PI e TT).

Ações visando conexão com parceiros externos: visam aproximar o 
mundo acadêmico com o mundo corporativo através de pesquisas 
em conjunto e ainda,  disseminação e aplicação para a sociedade do 
conhecimento gerado no âmbito da Universidade de São Paulo.

Ações conjuntas com as iniciativas do Estado de São Paulo: Visando 
a atração de negócios e ações de Desenvolvimento para o Estado de 
São Paulo, a Agência atuará em cooperação com os setores governa-
mentais utilizando-se do potencial de Inovação da USP para ajudar a 
alavancar programas ou atrair parceiros para o Estado.

Ações de contextualização internacional: Visitas e cooperações com 
instituições estrangeiras relevantes em Inovação. São atividades de 
penetração internacional visando conhecer modelos de interação uni-
versidade-empresa que possam ser adaptados ao nosso ambiente de 
inovação; parceria com universidades internacionais em prol de pes-
quisas em conjunto na área de inovação, etc.

Ações para melhoria da infraestrutura própria: visando adequar 
a infraestrutura da Agência USP de Inovação e melhor atender a 
demanda gerada e a ser gerada em prol da Inovação a equipe da 
Agência, assim como sua infraestrutura precisam estar sempre 
adequadas. Faz parte destas ações a elaboração de artigos técnico/
científicos que expandam as atividades e procedimentos.

1.
2.

4.

6.

5.

3.
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Foram criadas novas atividades, atendendo às necessidades 
identificadas em cada um dos eixos definidos, com o objetivo de 
aumentar e valorizar a cultura da Inovação no ambiente universitário, 
bem como a sua execução.

Tais eixos são contemplados em três grandes áreas 
(Empreendedorismo, Educação e Propriedade Intelectual/
Transferência de Tecnologia) na qual a Agência USP de Inovação 
atua. Estas áreas possuem áreas de apoio compostas por: Convênio, 
Comunicação, Assessoria Jurídica e Técnica, Administração e Eventos.

A divisão por áreas tem a função de unificar ações e contextualizar 
internamente os responsáveis a fim de que esclarecer papéis 
e responsabilidades de acordo com as competências de cada 
colaborador da Agência USP de Inovação.

Propriedade intelectual e 
transferência de tecnologia

Empreendedorismo Educação

setor 
comunicação

setor convênios setor 
administrativo

setor 
eventos

assessoria 
jurídica e técnica
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AÇÕES EM CADA EIXO
Como apontado na introdução 
este relatório contempla um 
elenco de atividades divididas 
em eixos de ações executadas, 
previamente estabelecidas e que 
são aqui descritas.
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1.1. Mudança para nova 
sede da Agência USP de 
Inovação. 

Descrição: A nova sede da 
Agência USP de Inovação está hoje 
sediada na Av. Torres de Oliveira, 
76 ao lado do campus da cidade 
universitária.

• Agência USP de Inovação: 
infraestrutura de uso restrito

• Agência USP de Inovação: 
infraestrutura de uso restrito

I. Eixo Ações para a Comunidade 
acadêmica USP
Visando disseminar a cultura da inovação na Universidade de São 
Paulo a Agência USP de Inovação atuou em algumas atividades 
descritas a seguir. 

• Agência USP de Inovação: Áreas 
de uso comum (sala de reuniões)
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Bauru

Piracicapa

São Carlos

Pirassununga

Lorena

São Paulo - Burantã

São Paulo - EACH

INovaINcor.

Ribeirão 
Preto

1.2. Polos da Agência USP de Inovação

Descrição: Os polos da Agência USP de Inovação nos campi são: 
São Paulo, São Carlos e Ribeirão Preto. Os Campi de Bauru, Lorena, 
Piracicaba e Pirassununga são atendidos por meio de plantões, eventos 
e videoconferências.

Ações 2014:
o Renovação do polo de Lorena;
o Início da idealização do Polo de Inovação na Saúde através do 
INovaINcor.

• Agência USP de Inovação: 
Áreas de uso comum (sala de 
treinamentos)

•Agência USP de Inovação: 
Estrutura Externa Atual

•Agência USP de Inovação: Estrutura Externa Atual •Agência USP de Inovação: Estrutura Externa Atual

• Agência USP de Inovação: Áreas de 
uso comum (auditório)
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1.3. Nova Resolução de Inovação da Universidade de São 
Paulo 
Descrição: Aprovação da Resolução Nº 7035, de 17 de Dezembro de 2014 
que dispõe sobre a inovação tecnológica na Universidade.
Ações 2014:

1.4. Participação em Eventos
Descrição: Participação da Agência USP de Inovação em eventos (internos 
e externos a Universidade de São Paulo) visando conectividade entre o co-
nhecimento gerado pelos pesquisadores da universidade com a comunida-
de interna e externa.

Ações 2014:
•  Participação em Fóruns: ANPEI, ANPRTEC e FORTEC.
•  Evento: Construindo Parcerias Estratégicas – Universidade-Indústria. 
A Agência USP de Inovação, em parceria com o Prof. Jaime Simão Si-
chman (Poli/USP), promoveu em agosto, o workshop “Construindo par-
cerias estratégicas – universidade-indústria”, com apoio da FAPESP. O 
evento abordou a criação de oportunidades para a elaboração de pro-
gramas de desenvolvimento com grandes empresas e apresentou como 

Fonte: http://www.leginf.usp.br/?resolucao=resolucao-no-7035-de-17-de-dezembro-de-2014
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exemplo a parceria da University of Melbourne e a IBM.
o Apoio a eventos: participação em Feiras/Amostras Científico-tecno-
lógicas:

1. Apoio na divulgação do MIT Technology Review Innovators Un-
der 35
2. 32º CIOSP 2014
3. Desafio Fortec
4. 3º TRANSFIERE - Fórum Europeu para a Ciência, Tecnologia e 
Inovação -  Málaga
5. 2º Campeonato Banco do Brasil de Empreendedorismo
6. Build your Future – Silicon Valley
7.Formatura da 2ª Turma do GEPIT
8.Relevância Imobiliária/Ambiental do Parque Tecnológico do Es-
tado de São Paulo.
9. Premiação da Olimpíada USP de Inovação
10. Red Emprendia Spin 2014
11. Encontro “O Contexto das Empresas Juniores na Universidade 
de São Paulo.”
12. ACELERA Startup
13. Semana Global do Empreendedorismo
14. Hult Prize São Paulo
15. A USP e a Sociedade – Evento promovido pelas Pró-Reitorias 
em comemoração aos 80 anos da Universidade de São Paulo.
16. Elaboração e Negociação de Contratos de Transferência de Tec-
nologia – FMUSP – Evento da Rede Paulista Inova São Paulo
17. Casa Aberta - Inovação
18. 3º Seminário Internacional de Inovação na Pequena e Média 
Empresa
19. Apresentação do Desafio Natura Campus – Tecnologias de Lim-
peza para Cuidados Pessoais
20. Participação no Comitê Temático de Interação ICT-Empresa da 
ANPEI
21. Feira USP Leste – Promovida pela PRCEU
22. I Semana Municipal de Ciência, Tecnologia, Inovação e Desen-
volvimento
23. ConcreteShow – Evento em parceria com a ABCP – Centro de 
Exposições Imigrantes
24. Medtec MD&M Brazil – Transamérica Expo Center
25.II Workshop de Inovação no IPEN

1.5. Geração de materiais em prol da Inovação: elaboração 
do plano de uma literatura útil a comunidade acadêmica.

Descrição: Visando transmitir conceitos e práticas de inovação para a co-
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munidade interna e externa a Agência USP de Inovação gera materiais 
de instruções técnicas e também de comunicação, assim como publica 
artigos que demonstram alguns de nossos projetos.

Ações 2014:
• Lançamento de novo folder institucional da Agência USP de Inova-
ção;
• Lançamento da Cartilha de Propriedade Intelectual;
• Lançamento da Cartilha de Parcerias (abordando aspectos de Trans-
ferência de Tecnologia e Convênios) com a Universidade de São Paulo.
•  Agência USP de Inovação na mídia: a Agência esteve presente em 
diversas reportagens internas e externas. De forma resumida:

•  Mídias Externas: 
-  FAPESP – 18 inserções;
-  Valor Econômico – 07 publicações entre matérias e citações;
-  Isto É – 01 citação em matéria realizada;
- Estadão – 03 citações em matérias realizadas;
- Folha de São Paulo – 01 citação em matéria.

•  Mídias USP: 
- Jornal da USP – 25 publicações entre matérias e citações.
-  Agência USP de Notícias e USP online – 42 publicações de 
matérias.
- Publicação de 3 artigos em revista e congressos
- Oferecimento de Treinamentos na Rede Paulista de Proprie-
dade Intelectual.

1.6. Mapa do Conhecimento Tecnológico da USP

Descrição: O Mapa é um Banco de Dados que apresenta “Quem é Quem 
em Tecnologia e Inovação na USP”, fornecendo características dos pes-
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Fonte: http://200.144.255.237/index.php

quisadores e alunos que informarem dados no sistema. Neste mapa, que 
funciona por áreas, subáreas e palavras chaves, visa dar acessibilidade a 
toda sociedade com relação ao conhecimento tecnológico e infraestru-
tura presentes na USP.
Realizações 2014: 

•  Desenvolvimento do Mapa do Conhecimento tendo vínculo direto 
com a plataforma Lattes do CNPq;
•  O lançamento do Mapa do Conhecimento Tecnológico USP aguarda 
definição da Pró-reitor de Pesquisa.
•  Abrigo do Mapa do Conhecimento Tecnológico na nuvem USP e 
pode ser acessado, apesar de não ter sido lançado.

1.7.Apoio ao graduando empreendedor: bolsas de estudos
Descrição: Projeto que oferece, desde o ano de 2012, 150 bolsas de 
estudos fornecidas pela Reitoria para um programa de treinamento de 
nossos alunos, com vocação para a Inovação Tecnológica. Duração do 
estágio: 2-6 meses.

Atividades permitidas:
•  Grupo I – Estágio em Instituição de Ensino ou Pesquisa no Exterior 
onde o aluno participará das atividades de inovação sediada em la-
boratórios, projetos de interação universidade-empresa ou atividades 
de gerenciamento da inovação produzida na instituição.
•  Grupo II – Estágio em Empresas de Pequeno e Médio Porte no Exte-
rior onde o aluno participará de atividades de inovação sediadas nas 
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empresas ligadas a centros tecnológicos, parques 
tecnológicos e empresas incubadas nascentes.

Realizações 2014:
• Bolsas Empreendedorismo no Exterior por méri-
to acadêmico: 

Propostas recebidas: 350
Propostas deferidas:170
Países escolhidos pelos alunos:  Alemanha, 
argentina, Austrália, Bélgica, Canadá, China, 
Cingapura, Escócia, Espanha, EUA, França, Ho-
landa, Irlanda, Itália, Lituânia, Malta, México, 
Portugal, Suécia e Turquia.

• Bolsas para Competição Internacional na Alema-
nha (Bayreuth): 12 bolsas

1.8. Olimpíadas USP de Inovação.

Descrição: : O evento visa estimular o aluno e empre-
endedor externo a Universidade a participar da com-
petição e concorrer a prêmios de incentivo à inovação. 

Atividades permitidas:
• 445 projetos submetidos
• 168 participantes.
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1.9. Organização da 1ª Reunião entre os Docentes de Em-
preendedorismo e Inovação da USP.

Descrição: : Aproximar docentes da USP que lecionem disciplinas corre-
latas ao empreendedorismo e inovação. A respectiva reunião foi organi-
zada pela Agência USP de Inovação afim de fomentar o compartilhamen-
to de boas práticas de educação empreendedora entre os participantes, 
bem como estimular a pesquisa nessa área e reconhecer as melhores 
práticas e resultados. 

Realizações 2014:
• Mapeamento dos docentes de empreendedorismo e inovação na 
USP: 53 docentes de inovação e 52 docentes de empreendedorismo;
• Realização da reunião com docentes interessados em 2 de Outubro 
de 2014.
• Presença de representantes da Instituição ABDI e IPEN, docentes 
das unidades USP (EACH, EP, FFLCH (Presidente FINEP), FEAC, FZEA, 
IFSC, IME e do Núcleo de Pesquisa OIC.
• Número de docentes participantes presente: 23

1.10. Organização da 1ª Reunião entre os Docentes de Em-
preendedorismo e Inovação da USP.

Descrição: :em 2014 iniciou-se esta nova ação que visa contribuir para a 
efetivação do conhecimento tecnológico da Universidade junto ao setor 
produtivo. 
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Realizações 2014:
• Mapeamento tecnológico da USP: levantamento de grandes gru-
pos de pesquisa (CEPID/Fapesp e INTC/CNPq vinculados a USP), seus 
respectivos responsáveis, mapeando as atividades principais, as voca-
ções para desenvolver tecnologias, entre outros. 
• Atuação junto às empresas juniores (EJ): As Empresas Juniores (EJs) 
são associações sem fins lucrativos, constituídas apenas por alunos 
de graduação, e têm como objetivo permitir o contato dos estudan-
tes com sua área de atuação através de serviços prestados a entida-
des, pequenas empresas e à sociedade. Sendo a Agência procurada 
por alunos representantes das empresas juniores da USP iniciou uma 
aproximação com esta iniciativa de alunos. Foi então realizadas 2 reu-
niões da Coordenação da Agência com representantes de diversas 
empresas juniores da USP; e, também foi realizado 1 evento sob o 
tema “O contexto das Empresas Juniores na Universidade de São Pau-
lo”, organizado pela Agência USP de Inovação em parceria com o Nú-
cleo USP Jr., contendo aproximadamente 150 alunos envolvidos com 
EJs na USP. Como resultado ficou acordado um maior estreitamento 
entre todas as partes envolvidas, além de deixado, como tarefa, um 
calendário de ações conjuntas entre as Ejs e a Agência USP de Inova-
ção.

1.11.Oferecimento da Disciplina 7600001 - Inovação e Em-
preendedorismo

Descrição: A disciplina visa complementar a demanda apresentada por 
estudantes que desejam iniciar seus estudos/complementar seus conhe-
cimentos sobre empreendedorismo e inovação. Disciplina semipresen-
cial oferecida para qualquer estudante devidamente matriculado na USP, 
seja na condição de aluno regular ou aluno presencial. O curso é sempre 
oferecido no segundo semestre de cada ano.
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Ações 2014:
•  Em 2014 foi dado continuidade ao curso já iniciado desde 2012.
• Perfil dos alunos da turma 2014: alunos oriundos de 29 cursos di-
ferentes da USP sendo em maior número alunos dos cursos de: En-
genharia Naval, Farmácia, Estatística, Ciências Contábeis, Licenciatura 
em Ciências, Economia, Física e Engenharia de Produção. 
• Aproveitamento 2014:

1.12.Atividade: Exposição Itinerante de Inovação – “USP 
Inovando”

Descrição: Em 2013 foi iniciado o Projeto USP Inovando que leva até as 
unidades e/ou eventos específicos sob o tema Inovação nossa exposição 
de pesquisas geradas no âmbito da Universidade de São Paulo. Um con-
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junto de TVs com apresentações diversas e exemplos de protótipos de-
senvolvidos na USP constituem agora uma exposição capaz de ser trans-
portada para diversos locais. A exposição também segue a distribuição 
de folhetos. Qualquer unidade da USP pode solicitar a exposição para 
ser apresentada durante um evento especial ou apenas para ser exposta 
à comunidade local. Divulgar as atividades desenvolvidas pela AUSPIN, 
pelos Pesquisadores da USP, apoiar as Unidades na área da Inovação e 
também como atividade educacional na disseminação da Inovação, Pro-
priedade Intelectual e Convênios.

Ações 2014:
• Ocorreram 2 eventos onde o Projeto USP Inovando esteve presente.
• Não foram efetuados mais, devido à greve, a crise financeira e a 
necessidade de se colocar a casa em ordem após a greve.

1.13. Atividade: Assistência a Propriedade Intelectual (PI)

Descrição: Uma das formas mais reconhecidas de quantificar e valorizar 
as atividades voltadas para a Inovação Tecnológica no meio acadêmico 
é através da garantia da propriedade intelectual. Não apenas o pesqui-
sador se associa com o feito, mas também, o meio externo tem a opor-
tunidade de verificar o patrimônio tecnológico da Instituição. Por outro 
lado, o pesquisador tem grande dificuldade de elaborar relatórios para 
submissão de patentes. A Agência deu continuidade ao importante ser-
viço que vem prestando neste sentido. Cabe ao setor de PI as ações para 
proteção legal dos resultados de pesquisa desenvolvidos no âmbito da 
Universidade de São Paulo, por meio de registros legais (patentes, mar-
cas, desenho industrial, software, cultivar e direito autoral).

Principais atividades 2014:
• Atendimento aos pesquisadores sobre questões que envolvam PI;
• Depósito e gestão de patentes, registro de desenho industrial, re-
gistros de programas de computador e de marcas junto aos órgãos 
competentes;
• Cooperação em Cursos/Treinamento em Propriedade Intelectual no 
ano de 2014: 1 (EEL), 1 (MBA Butantã), 1 (POLI), 1 (FCF), 1 (FM), 1 
(ESALQ) e dois treinamentos para servidores USP.
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Número de pedidos de patentes depositados em 2014: 89
Patentes depositadas pela USP até o momento: 1025

Propriedade Intelectual – Número de Depósitos anual e Total 
Acumulado 
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1.14. Prospecção e estímulo a novas Propriedades Intelec-
tuais junto aos grupos de pesquisas da USP (CEPID, NAPs, 
entre outros).

Descrição: Em adição às atividades já realizadas rotineiramente na área 
de propriedade intelectual (orientação, proteção resultados de pesquisa, 
gestão e formação) e devido às novas demandas identificadas junto à co-
munidade e sociedade, esta atividade foi implementada em 2014, visan-
do identificar potenciais propriedades intelectuais/tecnologias e orien-
tar sobre os procedimentos a serem adotados. Nesta primeira etapa de 
prospecção em 2014 foram selecionados os grupos de pesquisa CEPIDs. 

Em 2014 foi realizado o mapeamento dos CEPIDs, NAPs, INCT com base 
em dados de órgãos de fomento e da USP. A partir desses foi gerado um 
banco de dados e organizado um calendário de atendimento, em caráter 
experimental, aos CEPIDs.

O evento a partir do mapeamento dos CEPIDs, NAPs, INCT teve como ob-
jetivo apresentar aos pesquisadores presentes as atividades desenvolvi-
das na Agência USP de Inovação no que tange a Prospecção Tecnológica, 
Apoio a Convênios, Transferência de Tecnologia e atividades Educacio-
nais relativas à Empreendedorismo e Inovação.

Número de participantes do CEPID (FORC): 32 pessoas
• Representação Empresarial: 

Número de empresas convidas participantes: 7. 
Empresas presentes:  CARGIL / BASF / INGREDION / DUAS RODAS / 
DOW / DUPONT / AB BRASIL /

• Pesquisadores do CEPID (FORC): 21

O primeiro evento: Em Novembro de 2014 foi realizado o primeiro even-
to dessa natureza onde foi apoiado o Food Research Center (FoRC) - Cen-
tro de Pesquisas em Alimentos. O evento contou com a participação de 
8 empresas, entre elas a Duas Rodas, Naturex, BASF, Dow, Cargill, Flei-
chmann, Ingredion e DuPont, que apresentaram interesses de coopera-
ção em pesquisa e formação de recursos humanos.

Cargill 1
FSP-USP 1

IMT 1
EP-USP 2
AUSPIN 5
FCF-USP 10
DuPont 1

BASF 2
Ingredion 5

ESALQ 2
Duas Rodas 1

ABBrasil - 
Fleischmann 1
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O agendamento de ações para 2015 junto aos seguintes CEPIDs:

1. Centro de Estudos da Metrópole - Fevereiro/2015
2. Centro de Pesquisa e Inovação em Biodiversidade e Fármacos - 
março/2015
3. Centro de Pesquisa em Doenças Inflamatórias - Abril/2015
4. Centro de Pesquisa em Matemática Aplicada à Indústria - 
Maio/2015
5. Centro de Pesquisa em Processos Redox em Biomedicina - Ju-
nho/2015
6. Centro de Pesquisa sobre o Genoma Humano e Células-Tronco 
- Agosto/2015
7. Centro de Pesquisa, Inovação e Difusão em Neuromatemática - 
Setembro/2015
8. Centro de Pesquisa em Óptica e Fotônica - Outubro/2015
9. Centro de Terapia Celular - Novembro/2015
10. Centro para o Estudo da Violência - Novembro/2015

1.15. Programa Agentes Colaboradores de Inovação: For-
mação e capacitação de multiplicadores nas unidades USP.

Descrição: Para o sucesso da Inovação na Universidade de São Paulo é 
preciso estar sempre alerta às oportunidades de transformar conheci-
mentos em tecnologia. Cada grupo de pesquisa e cada laboratório da 
Universidade tem um enorme potencial para contribuir, faltando às vezes 
pessoas que façam a interface entre a pesquisa e a tecnologia. Neste 
sentido, o Programa FORMAÇÃO DE AGENTES COLABORADORES DA INO-
VAÇÃO consiste em capacitar técnicos de nível superior para que sejam 
colaboradores da Agência USP de Inovação, auxiliando pesquisadores 
a identificarem novas potencialidades tecnológicas através de conheci-
mentos e passíveis de se transformarem em novas tecnologias e paten-
tes. O treinamento, feito pela Agência USP de Inovação corresponde às 
atividades de melhoria dos recursos humanos da Universidade e poderá 
ser incluído entre os requisitos a ser considerado no processo de avalia-
ção dos funcionários.

Durante o ano de 2014 ocorreu o 
lançamento deste Programa e o 
oferecimento da primeira edição 
do curso em Novembro de 2014.

Inscritos na 1ª edição em São 
Paulo: 87
Concluíram o curso: 50
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1.16. Transferência de Tecnologia 

Descrição: Desenvolver da diligência da Inovação e elaboração de EVTE 
(Estudos de Viabilidade Técnica e Econômica) visando priorizar os ativos 
com maior potencial de transferências e identificação de parceiros para 
exploração das tecnologias; promover e participar rodadas de negócio 
com tecnologias USP; estimular iniciativas de cooperação com empresas 
visando à inovação; identificar possíveis investidores e apoio à criação de 
spin-out. A área está capacitada a realizar as atividades de divulgação, 
negociação e formalização de contratos de licenciamento, exploração e 
cessão de tecnologia. Quando solicitada, a Agência USP de Inovação atua 
como orientadora, facilitadora e negociadora com a finalidade de defi-
nir as regras para realização das parcerias de pesquisa (convênios), bem 
como formatar os instrumentos jurídicos, de acordo com as normas da 
Universidade.

Transferência e Licenciamento de 
Tecnologias USP

Transferência e Licenciamento 
de Tecnologias: apoio aos 
pesquisadores

SP RP SC TOTAL

Número de atendimento a 
pesquisadores 86 174 140 400

Número de convênio intermediados 
pelo polo 30 16 27 73

Número de convênios intermediado 
assinados 15 10 14 39

Número de prospecção para empresas 
parceiras 10 12 6 28

Número de contratos negociados 15 9 9 33
Número de contratos de licenciamento 
assinados 0 0 1 1
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1.17. Parcerias (Processamento de Convênio) 

• O número de convênios analisados se mantém estável no período de 
2013-2014. 
• O número de reanálises é 220% superior ao de análises o que pode 
indicar a necessidade de ações institucionais em especial treinamento 
para pesquisadores e staff administrativo sobre os procedimentos de 
convênios e contratos.
• O número de convênios que envolvem recursos financeiros aumen-
tou em 10% e a receita dos convênios processados em 2014 aumentou 
em 23%.
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II. Ações visando conexão com 
parceiros externos

2.1. Programa de Disseminação de Tecnologia (DT) da USP, 
via SBRT.
Descrição: A Agência USP de Inovação atua na disseminação de tecnolo-
gias através do Programa de Disseminação de Tecnologia (DT) da Univer-
sidade de São Paulo que tem como principal proposta à democratização 
do conhecimento gerado no âmbito universitário. Através de uma par-
ceria com o Serviço Brasileiro de Resposta Técnica – SRBT, a Agência USP 
de Inovação disponibiliza, gratuitamente, informações tecnológicas na 
forma de dossiês/respostas técnicas. Através deste serviço o empresário 
pode consultar respostas técnicas e dossiês tecnológicos para melhorar a 
qualidade de produtos ou processos produtivos nos diversos segmentos 
de agronegócios, indústria e serviços. A temática das perguntas técnicas 
é livre e estas são atendidas pelo site: www.respostatecnica.org.br. 

Ações Disseminação de 
Tecnologia (DT) 2014

2. 2. Governança dos Habitat de Inovação (Parques e Incu-
badoras) USP.
Descrição: Desde 2014 a USP vem atuando na governança dos parques e 
incubadoras, através da Agência USP de Inovação. 
Realizações 2014: 
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•  Assessoria Jurídica e Técnica: Foi oferecido a colaboração na ela-
boração dos aspectos jurídicos e técnicos dos parques e incubadoras 
vinculados a USP. Oficializou-se os assentos junto aos órgãos gestores 
dos seguintes Habitats de Inovação vinculado a USP: finalizado a im-
plantação do Parque Tecnológico de Ribeirão Preto; formalizado a in-
cubadora CIETEC e instalado o Conselho; e, formalizado a incubadora 
Habits – USP Leste e instalado o Conselho.
• Governança: 

• Desenvolvimento do modelo de governança para acompanha-
mento de todas as atividades em cada Incubadora e Parque Tec-
nológico USP (foi formalizado a operação da USP nas incubadoras 
que já estão em fase de operação). 
• Acompanhamento da Implantação do Parque de Ribeirão Preto
• Abertura de Edital da Incubadora Habits – Habits de Inovação 
Tecnológica e Social da USP Leste. 
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2.3. Apoio ao Empreendedor - RedEmpreendia.
Descrição: Rede Universitária Ibero-americana de Incubação de Empre-
sas. Durante 2014 continuamos as atividades com a Rede Empreendia de 
âmbito internacional em 4 projetos:

•  RedEmprendia Trading: se propõe a oferecer ao jovem empresá-
rio um canal de comércio internacional, como oportunidade de con-
frontar suas propostas de valor a potenciais interessados, de modo a 
tomar decisões de fabricação, aumento da produção, gestão de re-
cursos e demais decisões administrativas, sempre interligadas a exis-
tência de um mercado real. 
• RedEmprendia Stars: Programa de apoio a novos empreendedores 
com uma duração de 3 a 6 meses em que as empresas/projetos se-
lecionados se instalarão nos laboratórios “Star” da RedEmprendia, 
centros de trabalhos onde os empreendedores concentrarão seus 
esforços no fortalecimento de seus modelos de negócios, realizarão 
simulações comerciais, construirão protótipos e pilotos comerciais. 
• RedEmprendia Landing - antigo Programa de hospedagem para em-
presas e profissionais: Apoiar a internacionalização das pequenas e 
médias empresas que surgiram a partir de universidades, bem como 
empresários, técnicos e profissionais de empreendedorismo em me-
lhorar seus conhecimentos e competências, financiando apoio diver-
so pelo período de 1 semana a 1 ano em qualquer um dos módulos 
da RedEmprendia. 
•  Booster-E: Antigo Programa Novos empreendedores: aprendendo a 
empreender: Com o desenvolvimento deste projeto, a RedEmprendia 
visa promover o intercâmbio de experiências entre jovens empreen-
dedores que já pensaram em transformar em uma empresa os seus 
projetos empresariais, por meio da realização de treinamentos com 
uma duração de 2 a 3 meses em pequenas e médias empresas, con-
solidadas e vinculadas aos membros da RedEmprendia.



Relatório de Atividades 2014 Agência USP de Inovação 33

2.4.Apoio ao inventor independente/empreendedor: Voca-
ção para a Inovação
Descrição: : Serviço iniciado em 2013 direcionado a incentivar o 
desenvolvimento tecnológico das empresas e inventores independentes 
do Estado de São Paulo no que tange ao apoio para obtenção de 
Propriedade Intelectual e realização de projetos e parcerias. O 
funcionamento do programa é através de agendamento de entrevistas. 
realização de treinamentos com uma duração de 2 a 3 meses em 
pequenas e médias empresas, consolidadas e vinculadas aos membros 
da RedEmprendia.

Serviços oferecidos à comunidade externa a USP em 2014: 
• Orientação inicial sobre solicitação de patentes; 
• Orientação inicial sobre parcerias com a USP; 
• Informação sobre propriedade intelectual e órgãos que possam re-
alizar procedimentos de proteção; 
• Identificação de possibilidades de projetos em parceria; 
• Auxílio no desenvolvimento de projetos; e, 
• Indicação de linhas de fomento das agências estaduais voltadas à 
inovação.

Atividades de 2014: Vocação para 
Inovação
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III. Ações conjuntas com as iniciativas 
do Estado de São Paulo

3.1. Curso de Aperfeiçoamento em Gerenciamento e Exe-
cução de Projetos de Inovação Tecnológica em Empresas 
(GEPIT)
Descrição: curso semipresencial de pós-graduação, em nível de aperfei-
çoamento, com duração de 240h, que vem sendo oferecido a empre-
sários, empreendedores e profissionais liberais. Nas aulas presenciais, 
realizadas a cada 30 dias, aos sábados, são abordados fundamentos 
teóricos e práticos sobre determinados temas pertinentes ao processo 
de inovação, com a complementação de exposição de exemplos práticos 
pelo próprio palestrante ou convidados. Nas aulas virtuais (vídeo-aulas), 
por meio de sistema de EAD (Ensino à Distância) vêm sendo exigidas dos 
alunos a realização de atividades que são disponibilizadas no sistema e 
que introduzem ou complementam os temas e assuntos tratados nas au-
las/palestras presenciais. As aulas virtuais terão o propósito de ser o fio 
condutor de todo o Curso, trabalhando de forma especial os aspectos 
teórico-técnico pertinentes ao processo de condução de processos de 
inovação.

• Curso semipresencial.
• Aulas presenciais aos sábados, uma vez por mês, das 9h30 as 14h30
• Duração:8 meses
• Carga horária:204 horas
• Próxima turma com início em 2015.

Distribuídas em:
• 40 horas de atividades presenciais - um módulo presencial por mês, 
em um sábado de cada mês, das 08h30 às 13h30, com palestras e 
atividades em grupo;
• 60 horas de vídeo-aulas postadas no site do EAD;
• 80 horas de atividades orientadas e realizadas pelo sistema EAD;
• 24 horas de visitas técnicas, sob orientação, que possibilitarão que o 
aluno aprenda com experiências de outras empresas (benchmarking) 
e troque experiências com profissionais da área de PD&I de empresas, 
institutos de ciências aplicadas e instituições de fomento a atividades 
inovadoras.
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3.2. Programa de Apoio à Gestão da Inovação na Cadeia 
de Petróleo e Gás Paulista - NAGI PG
Descrição: O NAGI-PG é uma parceria entre FIESP, CIESP, SENAI/SP e 
USP. Objetivo: Capacitar e apoiar o incremento da inovação tecnoló-
gica nas empresas participantes, facilitando a aproximação de micro, 
pequenos e médios fornecedores às demandas da cadeia produtiva de 
Petróleo e Gás, visando ao aumento do conteúdo local.

Curso GEPIT (Execução e Gerenciamento de Projetos de 
Inovação)
• Turma 2012-2013: 240 matriculados e cerca de 170 
formandos
• Turma 2013-2014: 133 participantes sendo 120 
pagantes e 13 bolsistas.

Indicadores da Turma 2013-2014
Participação Efetiva : 133                                  
Abandono do Curso: 9  
Alunos Reprovados por Nota: 3 
Alunos Reprovados por Falta : 15
Aprovações : 103 (77,44 %) 

Formatura 2014 - 2ª Turma GEPIT
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Ações 2014: 
• Foram oferecidos programas de capacitação em dez localidades do 
Estado de São Paulo, capacitando cerca de 200 indústrias paulistas em 
Gestão da Inovação.
•  Número de empresas participantes do projeto:

o Quantidade de empresas que contribuíram financeiramente: 86 
Empresas (considerando empresas quer pagaram ao menos uma 
parcela).
o Quantidade de Empresas com termo de adesão assinado: 100
o Número de empresas que fizeram o autodiagnostico: 74 (basea-
da na divisão dos consultores)
o Número de pessoas capacitadas: 296 pessoas capacitadas (con-
siderando que a pessoa assistiu ao menos uma capacitação).
o Número de polos iniciados: 10 polos (Campinas, Mogi das Cru-
zes, Piracicaba/Limeira, Ribeirão Preto, RMSP, São Paulo / B. Santis-
ta, Sertãozinho, Sorocaba e V. Paraíba).

Cidade Com termo de adesão
Campinas 18
Mogi das Cruzes 5
Piracicaba/ Limeira 12
Ribeirão Preto 4
RMSP 12
São Paulo/ Baixada Santista 12
São Paulo Petrobrás 9
Sertãozinho 3
Sorocaba 8

Vale do Paraíba 2

Total Geral 85

Atividades NAGI 2014
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IV. Ações de inovação com 
Responsabilidade Social

4.1.  Projeto de Kit5s educativos com diversos professores 
e convênio com o MEC
Ações 2014: 

•  Foi dado continuidade aos trabalhos já iniciados em 2013.
•  Foi formalizado parceria com o MEC já em fase de assinatura 
final por parte do MEC.

4.2. Novas técnicas de tratamento de câncer colo-uterino

Descrição: Menos invasivo que as técnicas convencionais, o laser funcio-
na como um potencializador da droga usada no tratamento do câncer. 
Este projeto vem sendo desenvolvido através do Laboratório de Física 
de São Carlos (CEPOF) e tem foco em responsabilidade social através de 
tratamento in loco em pacientes com câncer nas ribeirinhas.
Ações 2014: 

•  Foi dado continuidade aos trabalhos já realizados.

4.3.  Projeto Casa Aberta

Descrição: Com a finalidade de apresentar a Agência à comunidade uni-
versitária, continuaremos realizando uma Casa Aberta. Para cada ocasião, 
convites especiais serão feitos a Núcleos de Apoio à Pesquisa, Grupos de 
Extensão/Pesquisa, ou comitivas de unidades da USP com seus dirigen-
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tes, professores e pesquisadores. Durante a visita, os participantes assis-
tem a uma apresentação, recebem material da Agência e sanam dúvidas 
com os responsáveis pelos vários setores. Durante a visita, os participan-
tes assistem a uma apresentação, recebem material da Agência e conver-
sam com os responsáveis pelos vários setores.

Ações 2014:

•  Foi realizado uma Casa Aberta na nova sede da AUSPIN direcionada 
aos dirigentes USP. 

o Data: 18/11 – das 12h- 13:30 hs
o Dirigentes presentes: 24
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V. Ações de contextualização 
internacional

5.1. Inserção Internacional e Recepção de Comitivas
Descrição: Visitantes internacionais na sede da Agência USP de Inovação.

Tópicos mais abordados nas visitas:
• Parcerias com a USP
• Práticas de Transferência de Tecnologia
• Estrutura da Agência
• Relacionamento com os pesquisadores
• Prospecção de competências

Visitantes recebidos em 
2014: 61

• Estrutura da Universidade
• Cátedra de Inovação

o Apoio à vinda do Maître de Conférences, Dr. Florent PRATLONG, 
da Université Paris I Panthéon-Sorbonne, que realizou de atividades 
de ensino e pesquisa entre os meses de maio e setembro de 2014.

•  Palestras: 
o “Pricing the Nature” 
o “Brasil: tem futuro para a inovação? Uma perspectiva internacio-
nal comparada.”

Visitas e reuniões de cooperações com Instituições Estrangeiras rele-
vantes em Inovação:

• Execução e finalização do Projeto FAPESP PAPI-Capacitação Brasil-Es-



Relatório de Atividades 2014 Agência USP de Inovação 40

tados Unidos/Reino Unido (5 visitas internacionais da equipe)
• Realização de Workshops Internacionais (Conjunto com Grupos de 
Pesquisa): Maître de Conférences, Dr. Florent PRATLONG, da Universi-
té Paris I Panthéon-Sorbonne, para realização de atividades de ensino 
e pesquisa entre os meses de maio e setembro de 2014.
• Recepção de comissões Internacionais e Visitas Internacionais: 11

5.2. Assinatura do Convênio com a Universidade do Porto e 
University of Sheffield – Business Innovation Network

Descrição: Assinatura do Convênio com a Universidade do Porto e Uni-
versity of Sheffield – Business Innovation Network.
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VI. Ações para melhoria de 
infraestrutura própria.

6.1. Organização do setor de Empreendedorismo da Agên-
cia USP de Inovação.
Descrição: O envolvimento crescente da Agência em atividades de Em-
preendedorismo para Inovação junto à comunidade da USP e comuni-
dade externa nos impõe a necessidade de reestruturar a área de em-
preendedorismo buscando unir iniciativas dos alunos (laboratórios de 
coworking, empresas juniores, laboratórios de estímulos a criação de 
startups, entre outros), docentes que ministram disciplinas voltados para 
o ensino do empreendedorismo e da inovação, Parques e Incubadoras 
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USP (agora sob a governança da USP), Redes Internacionais de Empre-
endedorismo nas quais a USP faz parte (Rede Empreendia), atendimento 
a empresas já realizados antes (Disque Tecnologia, SBRT, etc) e egressos 
empreendedores da Universidade de São Paulo. Dado a necessidade de 
unir tais iniciativas e responder a uma demanda interna e externa a Uni-
versidade faz se necessário reestruturar o setor e planejar ações impac-
tantes a fim de gerar retorno para a sociedade.

Ações 2014:
• Mapeamento dos  projetos existentes e demanda externa para ati-
vidades não contempladas atualmente;
• Desenhar o modelo do setor em termos de operação frente a equi-
pe disponível na Agência USP de Inovação. 
• Inicio da reestruturação do setor.

6.2. Nova sede da Agência USP de Inovação.

Descrição: : Buscar local para nova sede da Agência USP de Inovação.
Ações 2014:

• Mudança de sede e início das reformas.

6.3. Estruturação da área de Eventos da Agência USP de 
Inovação.

Descrição: Visando planejar, organizar e operacionalizar os eventos nos 
quais a Agência USP de Inovação participa a área e Eventos torna-se pri-
mordial.

Ações 2014:
• o Organização setor (pessoal e atividades);

6.4. Comunicação.

Descrição: Tornar as ações da AUSPIN visível nacionalmente e interna-
cionalmente.

Ações 2014:
• Auxiliou nos eventos onde a Agência US de Inovação participou.
• Preparou material impresso de comunicação necessário pra as ati-
vidades inseridas no planejamento da Agência, assim como cobriu os 
eventos em termos de comunicação visual.
• Lançou o Boletim da Inovação - “Boletim Conexão AUSPIN”: o Bole-
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tim Trimestral da Inovação é virtual, contendo um descritivo de ativi-
dades realizadas, lançamento de novos programas e notícias em geral. 
• Lançou o novo Site da AUSPIN.

6.5. Atividade: Apoio Jurídico recebido pela AUSPIN

Descrição: Auxiliar a AUSPIN no que está relacionado aos aspectos jurídi-
cos dentro da Universidade de São Paulo

Ações 2014:
• Fortalecimento do setor jurídico: o esforço jurídico recebido atra-
vés da Procuradoria da Universidade tem sido primordial para trami-
tar ações necessárias em prol da inovação da Universidade. Desde a 
organização do próprio Regimento Interno da Agência, o modelo de 
contratos especiais com empresas estatais, até modelos jurídicos de 
participação da USP nas iniciativas de Parques tecnológicos e associa-
ções com poderes executivos locais .
• Estabelecimento do quadro estrutural da Agência USP de Inovação: 
Finalização do Processo de Regulamentação e Tramitação de Rotinas 
articuladas, se possível, com a pós-graduação e demais órgãos da USP.
• Acompanhamento na finalização do Processo sobre a nova Resolu-
ção de Inovação aprovado em Dezembro de 2014. Para tanto trona-se 
necessário readaptar a Agência em base as novas resoluções da uni-
versidade.
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