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O

simpósio Desafios Nacionais e
Globais para Inovação no Brasil
comemorou, neste mês, o quinto
aniversário da Agência Unesp de
Inovação (Auin). A programação
do evento incluiu homenagens a
lideranças acadêmicas, apresentações de diretores da Fundação
de Amparo à Pesquisa do Estado
(Fapesp) e do Conselho Nacional
de Desenvolvimento Científico e
Tecnológico (CNPq). Além da
comunidade acadêmica, a plateia
reuniu representantes governamentais, de centros de pesquisas
e de empresas.

Simpósio celebra cinco
anos da Agência Unesp de
Inovação; no período, foram
277 invenções registradas e
104 pedidos de patentes
Comandada desde sua criação, em 2009, pela professora Vanderlan Bolzani, a Auin é
um desdobramento do antigo
Núcleo de Inovação Tecnológica (NIT), instituído em 2007.
Durante apresentação no evento, a docente destacou que o
objetivo continua o mesmo: proteger o conhecimento surgido
nos laboratórios e salas de aula
da Universidade Estadual Paulista (Unesp). A agência também
atua como órgão permanente
de assessoria em inovação para
toda a Unesp. Promove, de modo
estruturado, o repasse das tecnologias, unindo a comunidade
acadêmica com os setores público e privado atendidos, com
estímulo ao empreendedorismo
entre alunos e pesquisadores, o
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Proteger o conhecimento

Na plateia, comunidade acadêmica e representantes de centros de pesquisas e de empresas

que permite à universidade obter recursos a partir do saber gerado.
Expansão e atendimento – Diretora-executiva da Auin, Vanderlan reportou no simpósio crescimento de 200% na
proteção da propriedade intelectual da universidade depois da criação da agência. No
período, foram registradas 277 comunicações e invenções, 104 pedidos de patentes
e 24 licenciamentos. “Conseguimos, pela
primeira vez na Unesp, um depósito internacional de patente”, comemorou.
Sediada no câmpus da Unesp, na capital, no bairro da Barra Funda, a agência
emprega, além da professora Vanderlan,
dez profissionais. Eles dividem-se na tarefa
de assegurar, juridicamente, a proteção
intelectual do conhecimento gerado e
também atuam em todas as atividades
ligadas ao assunto.
O serviço da Auin é gratuito para
todos os pesquisadores das 34 unidades da

cula natural formada pela ligação de dois
ou mais aminoácidos), que possui diversos usos potenciais, como medicamento de uso tópico humano e veterinário,
estava devidamente registrado pela Auin.
Agora, segue à espera de aprovação do
pedido de depósito de patente da tecnologia de produção no Instituto Nacional de
Propriedade Industrial (Inpi).

Vanderlan: desde 2007 à frente da Auin

Unesp localizadas em 24 cidades paulistas.
Além do atendimento presencial na capital, promove palestras e cursos anuais de
incentivo ao empreendedorismo para pósgraduandos nos câmpus.
O site da agência informa os passos
a serem seguidos pelos interessados em
proteger suas criações e um sistema que
permite o registro do trabalho científico.
Na maioria das vezes, o pesquisador encaminha a descrição da inovação para análise
prévia pela Auin, para checagem de viabilidade. Em caso afirmativo, o interessado
reenvia a descrição com os detalhes.
Rogério Mascia Silveira
Imprensa Oficial – Conteúdo Editorial
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Site da NFP informa sorteados do mês
Um morador de Balbinos, município
paulista distante 380 quilômetros da capital, ganhou o prêmio de maior valor entre
os três especiais da 72º extração da Nota
Fiscal Paulista (NFP). Concorrendo com 23
bilhetes eletrônicos, o morador do interior
recebeu o maior prêmio: R$ 50 mil.
O segundo mais alto, R$ 30 mil, foi
para um consumidor de Guarulhos, que
disputou com 20 bilhetes. O terceiro prêmio especial, de R$ 20 mil, foi pago para
um morador de São Paulo, com 27 bilhetes
registrados. No total, a extração de novembro da NFP pagou R$ 17 milhões.
Além dos três prêmios principais,
foram distribuídos mais 300 de R$ 1 mil;
mil de R$ 250; 15 mil de R$ 50; 76.303 de
R$ 20; e 1.407.394 de R$ 10. Participaram

Aplicativo lê conteúdo
e reconhece a voz
A Secretaria Estadual dos Direitos da
Pessoa com Deficiência desenvolveu um
aplicativo que facilita a navegação pela
internet, traz o Mapa da Deficiência no
Estado de São Paulo e as principais ações
da pasta, entre outros dados. Para quem
tiver dificuldade de leitura (por limitação
visual ou de alfabetização), o recurso dispõe de ferramentas que leem o conteúdo
da página e outra que faz o reconhecimento da voz. Por enquanto, o aplicativo
destina-se aos usuários de Android, mas
em breve estará disponível em IOS. Para
baixar, o internauta precisa entrar no
Google Play e procurar SEDPCD ou baixar no computador e depois passar para
o celular ou tablet. Para fazer download,
basta acessar https://play.google.com/
store/apps/details?id=com.secretaria.

Estado recebe
164 novos escrivães

Peptídeo modificado está protegido
Em 2013, o pesquisador Eduardo
Maffud Cilli, do Instituto de Química (IQUnesp), câmpus de Araraquara, entrou
em contato com a Auin para proteger sua
descoberta científica: um peptídeo modificado em laboratório, com atividades
antimicrobianas (elimina bactérias e fungos) e anticâncer (mata células tumorais).
Seis meses depois, o peptídeo (biomolé-
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do sorteio os consumidores cadastrados
na NFP que fizeram compras em julho
de 2014 e solicitaram a inclusão do CPF/
CNPJ no documento fiscal. Para saber se
foi contemplado, basta fazer login no site
do programa (ver serviços) e clicar na
opção Sorteios.
Como concorrer – O site da NFP
segue aberto para adesões, bastando o
interessado preencher formulário on-line
e aceitar as regras do regulamento. O
login é feito com senha e mais o número
do CPF ou do CNPJ. Depois de cadastrado no sistema, o usuário tem acesso aos
registros de todos os seus lançamentos,
incluindo créditos, extratos e transferências, entre diversas opções.

Quem se inscreve para concorrer aos
sorteios até o dia 25 de cada mês pode
participar da extração no mês seguinte e
não precisa mais repetir o procedimento
– a inclusão nas próximas séries ocorre
automaticamente. Cada R$ 100 em compras dá direito a um bilhete eletrônico
para concorrer.
Rogério Mascia Silveira
Imprensa Oficial – Conteúdo Editorial
Assessoria de Imprensa da Fazenda

SERVIÇO
Nota Fiscal Paulista:
www.nfp.fazenda.sp.gov.br
Sorteios: www.nfp.fazenda.sp.gov.br/sorteio

A Polícia Civil realizou, na segundafeira, a formatura de 164 escrivães (93
homens e 71 mulheres) selecionados
em concurso com 11.714 candidatos inscritos. Em pouco mais de três meses,
eles participaram de curso de formação,
com disciplinas como direitos humanos,
polícia comunitária e armamento e tiro.
Também integraram 15 dias de estágio
supervisionado, no qual atuaram diretamente nas unidades policiais. Os novos
policiais vão lavrar boletins de ocorrência, autos, termos, mandatos e ordens de
serviço, reforçando o efetivo responsável
pelos inquéritos policiais. A capital receberá 86 profissionais e 78 irão atuar em
cidades do interior. Desde 2011, foram
contratados 16.419 novos policiais no
Estado, sendo 13.409 militares, 2.590
civis e 420 técnico-científicos, além de
599 oficiais administrativos destinados
à Superintendência da Polícia TécnicoCientífica. As polícias também aguardam a contratação de 3.092 policiais
militares e civis, que estão em formação.

Professores já podem
conferir a classificação
Os mais de 240 mil professores
da rede estadual de ensino inscritos na
escolha de aulas e classes para o próximo
ano letivo podem conferir a classificação
em www.educacao.sp.gov.br. Como de
praxe, quem for efetivo terá prioridade
na atribuição de aulas que começará a
ser feita na primeira quinzena de janeiro; em seguida, os mestres estáveis e, na
sequência, os temporários com contrato
vigente até 2015. As aulas terão início
no dia 2 de fevereiro. Os prazos estão
publicados na edição de 14 de novembro
do Diário Oficial do Estado. A partir do
próximo ano letivo, a pasta da Educação
prevê que professor classificado no concurso público para os Anos Finais do
Ensino Fundamental e do Ensino Médio
seja contratado como temporário até a
realização de nova seleção.

Violência contra pessoas
com deficiência em debate
Amanha (27) e sexta-feira (28), a partir das 8h30, a Secretaria de Estado dos
Direitos da Pessoa com Deficiência realiza
o seminário Enfrentamento da Violência
contra Pessoas com Deficiência, na Av.
Auro Soares de Moura Andrade, 564 –
Portão 10, Barra Funda, São Paulo. Na
ocasião, serão divulgados números inéditos registrados pela Delegacia de Polícia
da Pessoa com Deficiência. Mais informações, programação e inscrições, acesse http://violenciaedeficiencia.sedpcd.
sp.gov.br/seminario/.

