
Entidades Estudantis  Empreendedorismo e Inovação



O que é a Agência USP
de Inovação?
É uma uma organização que responsável por gerir a política de inovação
para promover a utilização do conhecimento científico, tecnológico e
cultural produzido na universidade, em prol do desenvolvimento
socioeconômico sustentável do Estado de São Paulo e do país. Sua criação
foi formalizada através da Resolução USP no. 5175 de 18 de fevereiro de 2005.

http://www.leginf.usp.br/?resolucao=resolucao-no-5175-de-18-de-fevereiro-de-2005


O que é uma entidade
estudantil?

 É uma organização criada por estudantes e
voltada para estudantes, representando seus
interesses dentro da instituição de ensino da

qual fazem parte.



Entidades de
Empreendedorismo e Inovação

Temos +23 entidades que trabalham para 
co-criar o ecossistema de empreendedorismo

e inovação. Suas iniciativas envolvem
eventos, programas, atividades, workshops e

muitos mais! 



organização multidisciplinar (todos os
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e pela PRPi
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nossos 
projetos

Somos uma entidade estudantil que trabalha com projetos voltados ao terceiro setor, colocando em
prática o empreendedorismo social. Você sabe o que é empreendedorismo social? É o processo de
encontrar soluções inovadoras e sustentáveis para problemas sociais por meio da cocriação.

Travessa R, 
que ao lado da ONG SKI NA RUA da São Remo, vem desenvolvendo o primeiro
protótipo nacional de skiroller country, um tipo de ski de rua produzido e
comercializado apenas no exterior. Visamos reduzir os gastos da ONG e torná-la
um polo de produção e difusão do skiroller no país!

Lixo ao luxo,  
que começou com o objetivo de trabalhar com a temática do lixo dentro da São
Remo, transformando o resíduo orgânico produzido pela comunidade em biogás,
por meio da instalação de um biodigestor e cozinha comunitária na associação de
moradores!

Desapega,  
que busca auxiliar jovens de baixa renda pré vestibulando por meio de uma
plataforma que conecta esses alunos com alunos da USP. Provavelmente já
conhece o projeto pela nossa arrecadação pela USP, onde mais de 810 materiais
foram doados e repassados aos alunos do projeto! Ou pela Globo, pois ano
passado o projeto teve a honra de se tornar embaixador do Movimento LED!


