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Nossa Universidade

USP em números 2012

•Criada em 1934. 

•Campi: São Paulo (4), Bauru, Piracicaba, Pirassununga, 

•Lorena, Ribeirão Preto e São Carlos (2)

•Institutos especializados e outros órgãos ‐ 6

• Hospitais e serviços anexos e outros órgãos ‐ 4

• Museus ‐ 4

• Estudantes matriculados: ~ 90 mil

• Unidades de Ensino e Pesquisa:  42

• Docentes: 5900 ‐ 98.65% com titulação mínima de doutor.

• Servidores Técnicos/Administrativos :  16.187

• Orçamento – 5% da arrecadação do ICMS



Nossa Agência de Inovação

www.inovacao.usp.brwww.inovacao.usp.br



A Agência USP de Inovação: Pólos e pessoal.

Equipe  

1 Coordenador
2 Assessores
8 analistas
15 colaboradores em atividades 
administrativas e de apoio.
~ 30 estagiários



Apoio ao pesquisador/convenentes : Propriedade Intelectual

Criação do Grupo de 
Assessoramento ao 
Desenvolvimento de 
Inventos (GADI)

Incorporação do 
GADI a então criada 
Agência USP de 
Inovação.

Mais de 760 
pedidos de patente 
depositados



Apoio ao pesquisador/convenentes : Propriedade Intelectual



Apoio ao pesquisador/empreendedor: Licenciamento de Tecnologias



Apoio ao empreendedor: Respostas, Dossiês Técnicos e Suporte



Apoio ao empreendedor: Red Emprendia



Apoio ao inventor independente/empreendedor: Vocação para a Inovação

• Apoio à solicitação de patentes;

• Apoio a parcerias com a USP;

• 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.



Cursos de capacitação para estudantes e profissionais.

Disciplina: 7600001 - Inovação e Empreendedorismo

CARGA HORÁRIA

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.



Apoio ao graduando empreendedor: bolsas de estudos

Em 2012 a Agência USP de Inovação e a Pró-Reitoria de 
Pesquisa destinaram 100 bolsas para estudantes de 
graduação para realizarem as seguintes atividades:

Grupo I – Estágio em Instituição de Ensino ou Pesquisa no 
Exterior onde o aluno participará das atividades de 
inovação sediada em laboratórios, 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 Exterior onde o aluno participará de atividades de
inovação sediadas nas empresas ligadas a centros 
tecnológicos, parques tecnológicos e empresas incubadas 
nascentes.

Duração do estágio: 2-6 meses



Estimulando o empreendedorismo: Olimpíada USP de Inovação



Difusão da Ciência, Empreendedorismo e Inovação gerados na USP



Difusão da Ciência, Empreendedorismo e Inovação gerados na USP



Daniel Dias
Agência USP de Inovação

ddias@usp.br
www.inovacao.usp.br



Propriedade Intelectual na Escola





Apoio ao pesquisador: Transferência de Tecnologia



Familiarizar os estudantes com documentos de patentes.


