
 
 

 
 
 
 
 

OF. AUSPIN  056/2020 

 

São Paulo, 06 fevereiro de 2020 

 

REF.: Levantamento de Competências da USP 

 

 

Prezada Dirigente, 

 

A Agência USP de Inovação (AUSPIN) tem como um dos seus objetivos fomentar o ambiente 

universitário inovador, o que se constitui em um dos pilares da atual gestão da Universidade de 

São Paulo. 

Desta forma, a AUSPIN realizará em 2020 o levantamento das Competências dos nossos 

docentes e pesquisadores, e os serviços tecnológicos possíveis de serem desenvolvidos nos 

laboratórios e/ou grupos de pesquisa que atuam com Pesquisa, Desenvolvimento e Inovação 

(P&D&I). Para viabilizar este levantamento foram contratados bolsistas, por meio do Edital 

Santander Inovação e Empreendedorismo, que realizarão este levantamento nas unidades, 

junto aos docentes interessados em participar. Informamos que este projeto terá início a partir 

de fevereiro, e será utilizado um questionário semiestruturado, por meio do qual serão 

coletadas as informações necessárias.  

Inicialmente, o trabalho será realizado nos campi de São Paulo, Ribeirão Preto, São Carlos e 

Piracicaba. Iniciaremos as entrevistas nos demais campi ainda neste primeiro semestre. 

Este formulário está disponível no Portal Solus por meio do link: 

https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSc-OmhsvBSUDBvx6uR6cvI6zq01M-

_7JqdX4ktcB9mLE3oWzw/viewform 

As informações serão reunidas e disponibilizadas ao público externo e interno da comunidade 

universitária, no Portal Solus, com o propósito de facilitar a conexão entre os diversos atores 

do ecossistema de inovação. Pretende-se estabelecer um ambiente favorável à cooperação 

entre a Universidade e a Sociedade, fortalecendo o desenvolvimento de pesquisas, a 

transferência de tecnologia e, consequentemente, a inovação. 

É importante ressaltar que o questionário é pequeno e objetivo, com o tempo estimado de 

resposta entre 5 a 7 minutos. Assim, solicitamos a sua colaboração na divulgação do referido 

levantamento a todos os docentes da sua unidade, bem como o envio da lista com contatos dos 

pesquisadores que gostariam de receber a visita dos nossos bolsistas para esclarecer dúvidas e 

https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSc-OmhsvBSUDBvx6uR6cvI6zq01M-_7JqdX4ktcB9mLE3oWzw/viewform
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSc-OmhsvBSUDBvx6uR6cvI6zq01M-_7JqdX4ktcB9mLE3oWzw/viewform


 
 

 
 
 
 
 

realizar a coleta das informações. Destacamos que o docente também pode acessar o link acima 

e preencher o formulário voluntariamente. 

Por fim, solicitamos que nos envie o seu retorno pelo e-mail: competencias@usp.br , pelo qual 

os docentes e pesquisadores também podem elucidar suas dúvidas.  

 

Agradecemos a atenção e contamos com a sua colaboração. 

 

 

Atenciosamente, 

 

 

 

 

Prof. Marcos Nogueira Martins 

Coordenador AUSPIN 

 

 

 

Ilmª. Sra. 

Profª. Dra. JANINA ONUKI 

Diretora do Instituto de Relações Internacionais 

IRI - USP 
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