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Supera Parque Tecnológico de Ri
beirão Preto (parceria da USP, pre
feitura local e Secretaria Estadual
de Desenvolvimento Econômico,
Ciência, Tecnologia e Inovação)
está com inscrições abertas em
dois processos seletivos. O primei
ro, o do Centro de Negócios, ofere
ce oportunidade para empresa
estabelecida na região de Ribeirão
Preto se instalar em uma das salas
do prédio do Parque Tecnológico.
O outro, o da Incubadora, irá sele
cionar empreendedores em busca
de apoio para criar, gerir e impul
sionar novos negócios.

Editais da Fipase abrem
espaço para novos
negócios na incubadora
e para empresas sediadas
em Ribeirão Preto e
região se instalarem no
Centro de Negócios
A ideia é iniciar projetos nas
áreas de biotecnologia, medicina,
veterinária, tecnologia da infor
mação, e de materiais médicos, hos
pitalares, odontológicos e de ins
trumentação. Será também pos
sível inscrever propostas em ou
tros segmentos, desde que sejam
inovadores.
Gerenciado pela Fundação
Instituto Polo Avançado de Saúde
(Fipase), o Parque Tecnológico é
uma autarquia municipal insta
lada em uma área de 400 mil
metros quadrados pertencentes
ao câmpus da USP. Seus dois
edifícios: o da Incubadora e o do
Centro de Negócios, têm 2,5 mil
metros quadrados de área cons
truída cada um e foram financia
dos pela secretaria.
Prazos e regras de seleção – Os editais de inscrições,
com os regulamentos dos proje
tos, estão on-line no site da Fipase
(ver serviço). Empresas aspiran
tes a uma vaga no Centro de
Negócios têm prazo até o dia 14,
sexta-feira, para enviar suas pro
postas. A seleção será feita na
modalidade licitação tipo con
corrência. Estão disponíveis nove
salas para locação, com tama

SEF-usp ribeirão preto

Vagas no parque

Prédios da incubadora e do Centro de Negócios: os primeiros do Supera Parque de Ribeirão

nhos que variam entre 42 metros quadra
dos e 170 metros quadrados.
Já o empreendedor disposto a integrar
a incubadora tem até o próximo dia 21 para
se inscrever. Os projetos serão avaliados em
processo seletivo com três meses de dura
ção. O processo inclui a capacitação do inte
ressado em modelos de negócios e a apre
sentação de seu projeto para investidores e
conselheiros da Incubadora. Sua aprovação
será baseada na viabilidade técnica e eco
nômica do projeto, conteúdo tecnológico
e grau de inovação dos produtos e serviços
frutos do empreendimento.
Vale do Silício paulista – Na
etapa seguinte da Incubadora, a secreta
ria disponibilizou R$ 430 mil para que
seja elaborado um projeto executivo, que
vai oferecer lotes para que as empresas
se instalem definitivamente no local. A
ideia é reproduzir na USP o modelo de
negócios de tecnologia do Vale do Silício,
nos Estados Unidos, onde as empresas
do setor foram impulsionadas a partir de
projetos surgidos na comunidade acadê
mica do entorno.
Em Ribeirão Preto, a Incubadora foi
criada em 2003 e já atende 31 empresas.
Ela será integrada ao Supera Parque no
próximo dia 26, data prevista para a inau
guração oficial do Parque Tecnológico.
Além dos dois edifícios, o complexo reu
nirá, no futuro, um laboratório de serviços
tecnológicos e um centro de formação de
mão de obra.
Serviços oferecidos – Dividido em
três categorias – pré-residência, residên
cia e associação – o apoio dado às empre
sas pela Incubadora inclui o espaço físico

e, ainda, o suporte administrativo para ela
boração de projetos e para registro de pro
priedade intelectual, além de capacitação e
consultoria, e organização para apresenta
ção de ações para investidores. De acordo
com a evolução do negócio, o espaço físico
pode ser compartilhado (pré-residência) ou
exclusivo (residência).
No futuro, nem todas as empresas
associadas à incubadora farão uso da es
trutura física do Supera Incubadora. Mas
elas terão os benefícios comuns às demais,
como a rede de contatos, incentivos à par
ticipação em feiras e congressos e consul
toria nas áreas de marketing e de capta
ção de recursos nas agências de fomento
governamental à pesquisa científica, como
Capes, Fapesp e CNPq.
Fipase – Criada em 2001 por lei muni
cipal, a Fundação Instituto Polo Avançado
de Saúde – Fipase atua no desenvolvimen
to da indústria de equipamentos e produtos
de saúde em Ribeirão Preto. Ela também
apoia os setores de tecnologia da infor
mação, biotecnologia, química, fármacos e
cosméticos. Mantida pela prefeitura local,
é gestora da marca Supera que dá nome
à Incubadora de Empresas, ao Centro de
Tecnologia e ao Parque Tecnológico.
Rogério Mascia Silveira
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SERVIÇO
Fipase, Parque Tecnológico e editais –
www.fipase.org.br
Informações – supera@fipase.org.br
Telefones (16) 3602-0072 e
(16) 3966-2383

Unesp promove cursos para a rede municipal
A Universidade Estadual Paulista
(Unesp) ministrará cursos de especializa
ção, aperfeiçoamento e licenciatura para
professores da rede municipal de ensino da
cidade de São Paulo. Pela parceria assina
da com a Prefeitura de São Paulo, a Unesp
disponibilizará 5,9 mil vagas, das quais
3,4 mil ficarão reservadas a professores
em exercício da função. Os cursos serão
oferecidos nos recém-inaugurados polos
da Universidade Aberta do Brasil, insta
lados nas sedes dos Centros Educacionais
Unificados (CEUs).
A Unesp ficará responsável por minis
trar o curso e a Prefeitura cuidará das estru
turas físicas, tecnológicas e pedagógicas
para os alunos acompanharem as aulas a

distância ou presencialmente. Até junho,
serão abertas 900 vagas para Licenciatura
em pedagogia semipresencial. O processo
seletivo está previsto para ocorrer ainda
neste semestre, organizado pela Fundação
para o Vestibular da Universidade Estadual
Paulista (Vunesp), com data a ser divulgada
no site www.vunesp.com.br.
Os 18 polos que receberão os cursos da
Unesp são: Água Azul, Alvarenga, Aricanduva,
Butantã, Campo Limpo, Casa Blanca, Cidade
Dutra, Jaçanã, Jambeiro, Jardim Paulistano,
Meninos, Parque São Carlos, Pera Marmelo,
Parque Veredas, Quinta do Sol, Rosa da
China, Vila Atlântica e Vila Curuçá. A pre
visão é instalar 32 polos no total. Nesses
locais são ministradas as aulas presenciais e

virtuais. Há acompanhamento e orientação
de estudo, práticas laboratoriais, avaliações
presenciais e biblioteca para consulta.
A formação em pedagogia abrange 30
disciplinas com conteúdos distribuídos em
videoaulas e cadernos de formação. Há, tam
bém, atividades on-line, presenciais e avaliati
vas, e a elaboração do Trabalho de Conclusão
de Curso (TCC). As disciplinas serão ofereci
das uma de cada vez. E tratam de temáticas
sobre Educação e Sociedade; Lei de Diretrizes
e Bases; Ética e Cidadania; Psicologia de De
senvolvimento; Conteúdos e Didática de Li
bras; Educação Inclusiva e Especial; Avaliação
Educacional e Escolar; e Gestão da Informação.
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Precisa-se de voluntários
para estimulação cerebral
O Hospital das Cínicas da Faculdade
de Medicina da USP (FMUSP) convoca
pessoas que tenham sofrido Acidente
Vascular Cerebral (derrame) para par
ticipar, como voluntárias, de pesquisa
que avaliará os efeitos da estimulação
do cérebro ou dos nervos na melhora
da força do membro. Para participar, o
candidato deve ter mais de 18 anos de
idade, e precisa comprovar por tomogra
fia ou ressonância ter sofrido o derrame
há pelo menos seis meses e apresentar
fraqueza em uma das mãos.
Os interessados devem telefonar
para (11) 2661-7955, das 8 às 15 horas, de
segunda a sexta-feira, para agendar ava
liação inicial. A responsável pelo trabalho
é a neurologista Adriana Conforto, chefe
do Grupo de Doenças Cerebrovasculares
do Laboratório de Neuroestimulação da
Divisão de Neurologia do HC da FMUSP.

Oficina de artesanato no
Poupatempo Itaquera
O Poupatempo Itaquera oferece
vagas para quem deseja aprender a con
feccionar peças artesanais, no curso Flor
de tulipa em tecido. As inscrições podem
ser feitas até o dia 19, na unidade, ou pelos
telefones (11) 3456-7089/7090, durante o
horário de atendimento do posto. São 30
vagas para a aula que ocorre no dia 20,
em duas turmas: das 9 às 12 horas, e das
14 às 17 horas. O Poupatempo Itaquera
fica na Avenida do Contorno, 60 (ao lado
da estação Corinthians-Itaquera – Linha
Vermelha do Metrô).

Vagas abertas para o
Conservatório de Tatuí
Estão abertas as inscrições para vagas
remanescentes do Conservatório de Tatuí.
São 121 vagas de cursos gratuitos para
novos alunos, voltadas a candidatos com
ou sem conhecimento musical. Para se
inscrever é preciso preencher a ficha indi
cando o curso, e efetuar o pagamento do
boleto bancário referente à taxa de inscri
ção no valor de R$ 40. A inscrição somen
te será validada após pagamento do bole
to. Também é possível fazer a inscrição,
pessoalmente, na Secretaria Pedagógica,
localizada na Rua São Bento, 808, das 8
às 12 horas, e das 13 às 17 horas. As vagas
estão distribuídas em cinco áreas diferen
tes: cordas sinfônicas, sopros metais, per
formance histórica, artes cênicas e violão
clássico. As inscrições podem ser feitas no
site conservatoriodetatui.org.br/vagas
até o dia 21.

Cepam realiza curso para
administração municipal
O Centro de Estudos e Pesquisas de
Administração Municipal (Cepam) oferece
inscrições para o curso de Planejamento
Financeiro-Orçamentário: LDO, PPA, LOA
(Lei de Diretrizes Orçamentárias, Plano
Plurianual e Lei Orçamentária Anual). O
evento, direcionado a gestores municipais,
contadores, técnicos e servidores das áreas
contábil e orçamentário-financeira terá 16
horas/aula, amanhã (13) e no dia 14, sexta-feira. As inscrições serão aceitas enquanto
houver uma das 40 vagas disponíveis.
O curso ocorre das 9 às 17 horas,
na sede do Cepam, na Avenida Professor
Lineu Prestes, 913, Cidade Universitária,
Capital. O valor do curso é de R$ 350.
Assinantes Cepam pagam R$ 280. Ins
crições em www.cepam.sp.gov.br. Infor
mações em escolacepam@sp.gov.br, ou
pelo telefone 11 3811-0415.

