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A Secretaria de Desenvolvimento Econômico (SDE) 
tem como objetivo principal a adoção de medidas 
para o crescimento do Estado de São Paulo, tanto 
na atração de investimentos, quanto no fomento 
ao empreendedorismo, inovação tecnológica e 
oferta de qualificação profissional, em consonância 
com as demandas do mercado de trabalho. Criada 
em 1965, passou por alterações ao longo dos anos 
que resultaram na reformulação da sua estrutura. 
Em 1987, foi denominada Secretaria da Indústria 
e Comércio. Um ano depois, foi renomeada para 
Ciência, Tecnologia e Desenvolvimento Econômico. 
A partir de 1995, com a implantação de novas políticas 
públicas para suprir os anseios dos cidadãos de todo o 
estado, a SDE exerceu - e continua exercendo - papel 
fundamental para o desenvolvimento de São Paulo. 
A pasta conta, atualmente, com 11 órgãos vinculados, 
duas subsecretarias, além de sete coordenadorias na 
composição de sua estrutura.

Uma 
história 
contada 
ano a 
ano
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A maior instituição de ensino 
profissional da América Latina foi 
criada em 1969 para promover a 
educação pública a profissional e 
tecnológica dentro de referenciais 
de excelência, visando o 
desenvolvimento tecnológico, 
econômico e social do Estado.

FA
T

EC
SET

EC
S

UNIDADES

UNIDADES

CURSOS DE GRADUAÇÃO

CURSOSCURSOS DE PÓS-GRADUAÇÃO

ALUNOS

ALUNOS

224
75

225
865

238 mil
96 mil

ALUNOS

MUNICÍPIOS

323.435
369
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Criada em 2012, é uma instituição 
exclusivamente de educação a 
distância. Oferece cursos realizados 
em Ambiente Virtual de Aprendizagem 
(AVA), por meio de videoaulas, 
bibliotecas digitais, conteúdos 
pedagógicos e fóruns, que garante a 
interação do discente com o facilitador. 

CURSOS

ALUNOS

POLOS

MUNICÍPIOS

+70 mil
414
360

Vestibular
O último vestibular de 2022 destinou 31.125 vagas nos nove 
cursos de graduação para 347 municípios de São Paulo.

Parceiros
USP, Unesp, Unicamp e o Centro Paula Souza (CPS). 

Licenciatura
Pedagogia, Letras, Matemática (Eixo de Licenciatura)

Computação
Ciência de Dados, Tecnologia da Informação, Engenharia 
de Computação

Negócios e Produção
Engenharia de Produção e os novos, Administração e 
Tecnologia em Processos Gerenciais.



Universidade de São Paulo (USP)

CURSOS GRADUAÇÃO

de Mestrado

DOCENTES

CURSOS DE DOUTORADO

CURSOS DE MESTRADO

de Doutorado 

de Graduação

329

13.980

405
5.166

439

15.474
57.249

Alunos matriculados: 86.733

Campi: 8

(São Paulo, Bauru, Lorena, Ribeirão Preto, Piracicaba, 
Pirassununga, Santos, São Carlos, além  de unidades 
de ensino, museus e centros de pesquisa em diferentes 
municípios)

Pesquisa acadêmica:

20% do total produzido no Brasil
Pesquisa de pós-graduação: 29.454 

Criada em 1934, é uma universidade 
pública gratuita reconhecida por 
diferentes rankings mundiais que 
medem a qualidade das universidades 
a partir de diversos critérios, 
principalmente os relacionados à 
produtividade científica. Integra um 
seleto grupo de instituições de padrão 
mundial.
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Universidade Estadual de Campinas

Criada em 1966, é uma 
autarquia autônoma em política 
educacional, mas subordinada ao 
Governo do Estado de São Paulo 
em relação aos subsídios para sua 
operação. Universidade pública 
de ensino gratuito, também 
recebe recursos financeiros 
de instituições nacionais e 
internacionais de fomento. 
A Unicamp é líder entre as 
universidades brasileiras em 
patentes e no número de artigos 
per capita publicados anualmente 
em revistas indexadas na base de 
dados ISI/WoS.

Dissertações de Mestrado: 921
Teses de Doutorado: 722
Especialização: 305
Pesquisa acadêmica: 8% do total 
produzido no Brasil
Pesquisa de pós-graduação: 12%do 
total produzido no Brasil

CURSOS GRADUAÇÃO

DOUTORADO
ESPECIALIZAÇÃO

MESTRADO

Cursos de Pós-graduação

65
82
72

4

158 21.630  Na Graduação

17.750  Na pós-graduação

5.417  Mestrado

6.736  Doutorado

1.102  Especialização

4.495  Especiais

1.948  Concluintes

Docentes: 1.936
Matriculados: 39.380



Universidade Estadual Paulista “Júlio de Mesquita Filho”

UNIDADES

CURSOS DE GRADUAÇÃO

CURSOS DE DOUTORADO

CIDADES (22 NO INTERIOR,1 LITORAL E 1 CAPITAL)

CURSOS DE MESTRADO
(ACADÊMICO E PROFISSIONAL)

34

136
147
112

24

Criada em 1976, a partir da reunião de institutos isolados de ensino 
superior que existiam em várias regiões do Estado de São Paulo, é uma 
das maiores e mais importantes universidades brasileiras. Gratuita, 
tem destacada atuação no ensino, na pesquisa e na extensão de serviços 
à comunidade. 

Docentes: 3.087
Matriculados: 23.578
9.244  Na Graduação

14.334  Na pós-graduação
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Faculdade de Medicina de Marília (Famema)

Criada em 1966, era um instituto 
isolado de ensino superior com 
o curso de Medicina. Em 1967, 
foi instalada pela Fundação 
Municipal de Ensino Superior 
de Marília (FMESM) e, em 1981, 
criou o curso de Enfermagem. 
A Famema foi estadualizada 
em 1994 e, hoje, é formada 
por unidades hospitalares e 
ambulatoriais e tem importante 
atuação na área de atenção à 
saúde.

CURSOS DE GRADUAÇÃO

CURSOS DE PÓS-GRADUAÇÃO

DOCENTES

2

188
31

Unidade: Marília

Matriculados: 613 alunos (478 em 
Medicina e 135 em Enfermagem)



Faculdade de Medicina de Rio Preto (Famerp)

DOCENTES

(MEDICINA, ENFERMAGEM E 
PSICOLOGIA)

CURSOS DE GRADUAÇÃO:
271
3

Autarquia estadual de Ensino Superior, 
mantém cursos de graduação em 
Medicina desde 1968, Enfermagem 
desde 1991 e Psicologia desde 2017. Por 
meio de um convênio com a Fundação 
Faculdade Regional de Medicina 
(Funfarme), que administra o Hospital 
de Base, atende 460 municípios de 17 
estados brasileiros. A instituição tem 
recebido avaliações externas positivas 
que reafirmam seu comprometimento 
com a qualidade do ensino, pesquisa e 
extensão de serviços à comunidade. CURSOS DE ESPECIALIZAÇÃO

PROGRAMAS DE RESIDÊNCIA MÉDICA

PROGRAMAS DE APRIMORAMENTO

CURSOS DE PÓS-GRADUÇÃO
(CIÊNCIAS DA SAÚDE E ENFERMAGEM, 
QUE FORMA MESTRES E DOUTORES)

2

61
26

1

Matriculados
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Fundação de Amparo à Pesquisa do Estado de São Paulo

Uma das principais agências de 
fomento à pesquisa científica 
e tecnológica do país, apoia a 
pesquisa e financia a investigação, 
o intercâmbio e a divulgação 
da ciência e da tecnologia 
produzidas em São Paulo.

Orçamento anual:
1% do total da receita tributária do Estado

Parceiros USP, Unesp, Unicamp e o Centro Paula Souza 
(CPS).

Bolsas e auxílios pagos:
R$ 987.843.259,26

Acordos:
com 37 países e 24 organizações multinações



Instituto de Pesquisas Tecnológicas do Estado de São Paulo

UNIDADES DE NEGÓCIOS

PROFISSIONAIS QUALIFICADOS

DOCUMENTOS TÉCNICOS POR ANO

RECEITA DE PROJETOS DE INOVAÇÃO

CLIENTES ATENDIDOS

LABORATÓRIOS

ENSAIOS, CALIBRAÇÕES E ANÁLISES NO PORTFÓLIO

8
+

+

+

+

+
1000
2 mil Procedimentos

20 mil
 37%
3450

120 mil m2

Criado há 123 anos, é um dos maiores institutos de pesquisas do Brasil que colabora para 
o processo de desenvolvimento do país. Conta com laboratórios capacitados e equipe 
de pesquisadores e técnicos altamente qualificados, atuando em quatro grandes áreas: 
inovação, pesquisa e desenvolvimento; serviços tecnológicos; desenvolvimento e apoio 
metrológico, além de informação e educação em tecnologia. Atua de forma multidisciplinar, 
contemplando segmentos como energia, transportes, petróleo, gás, meio ambiente, 
construção civil, cidades, saúde e segurança. É referência nacional na área metrológica, com 
laboratórios acreditados pela Coordenação Geral de Acreditação do Inmetro (Cgcre).
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Instituto de Pesquisas Energéticas e Nucleares

É uma autarquia vinculada à Secretaria 
de Desenvolvimento Econômico (SDE) 
e gerida pela Comissão Nacional de 
Energia Nuclear (CNEN), órgão do 
Ministério da Ciência, Tecnologia, 
Inovações e Comunicações (MCTIC) 
do Governo Federal. Tem como 
compromisso a melhoria da qualidade de 
vida da população brasileira, produzindo 
conhecimento científico, desenvolvendo 
tecnologias, gerando produtos e serviços 
de maneira segura e formando recursos 
humanos nas áreas nuclear e correlatas.

CENTROS DE PESQUISA

ÁREAS DE PESQUISA

11
10

Doutorado: 

34 concluídos e 207 em andamento

Mestrado:

62 concluídos e 294 em andamento

Iniciação científica:

81 encerradas e 96 em andamento



É um órgão estadual responsável pelos registros mercantis no Estado, cujo 
objetivo é alinhar seu trabalho às políticas públicas de desenvolvimento 
econômico, desburocratização e incentivo ao empreendedorismo. 

ESCRITÓRIOS REGIONAIS

MUNICÍPIOS CONVENIADOS

POSTOS DE SERVIÇOS

ATENDIMENTO DIGITALIZADO

34
500

36
72%
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QUES
DESTA
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Ensino Técnico e Profissionalizante
Etecs aumentam 
em quase 300% o 
número de vagas 
oferecidas

Fatecs aumentam 
mais de 500% o 
número de vagas 
ofertadas

Maioria dos alunos das 
Fatecs e Etecs se emprega 
em até 1 ano

Alunos de Etecs 
conquistam vagas de 
Ensino Superior em 
2022

Valor passa de 138,6 milhões (R$ 
860 milhões, quando corrigido 
pela inflação) em 1995 para R$ 
2,67 bilhões em 2022.

Vagas ofertadas passam de 75.802 
em 1995 para 226.616 em 2022.

Vagas oferecidas nos cursos 
técnicos, cursos técnicos 
integrados, cursos na 
Articulação da Formação 
Profissional Média e Superior 
e cursos técnicos integrados ao 
Ensino Médio na modalidade 
Educação de Jovens e Adultos 
(EJA). passaram de 75.802 em 
1995 para 226.616 em 2022.

89% dos egressos das Fatecs e 
72% dos egressos das Etecs que 
concluíram o curso em 2017- data 
da última pesquisa realizada - 
foram empregados em até um 
ano depois de formados. 

Ao todo, 2,4 mil alunos das 
unidades de ensino técnico 
do Centro Paula Souza 
conquistaram vagas no Ensino 
Superior em 2022. Desse total, 
1,89 mil foram admitidos em 
instituições paulistas.

Novotec já ofereceu 
mais de 31 mil vagas 
desde 2019, quando 
foi lançado

Orçamento do Centro 
Paula Souza aumenta 
19 vezes em 25 anos

Etecs mais que 
dobram unidades em 
28 anos

Unidades de Fatecs 
aumentam 9,3 vezes 
em 28 anos

Unidades de Ensinos Técnico, 
Integrado e Médio do Centro 
Paula Souza passaram de 99, em 
1995, para 224 em 2022.

Ao todo, as unidades das  
Faculdades de Tecnologia de São 
Paulo passaram de oito em 1995 
para 75 em 2022.
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Ensino Superior
As matrículas no 
Ensino Superior do 
Estado de São Paulo 
aumentam quase 
300% em 26 anos

Número total de 
vagas oferecidas no 
Ensino Superior de 
SP foi de 211.785 em 
2021

Em 28 anos, 194 
cursos foram 
criados na USP

Em 16 anos, dobra 
o número de 
matrículas na USP

USP implanta 
programa de 
inclusão social para 
alunos de escolas 
públicas 

Em 1995, foram 32.834 
matrículas, passando para 60.817 
em 2021

Criado em 2007, o programa tem 
o objetivo de buscar alternativas 
de inclusão de estudantes 
dos segmentos sociais menos 
favorecidos. Em 2006, 24,7% dos 
matriculados eram oriundos de 
escola pública. Em 2007, 26,7% 
e em 2022: 50,2% (destes, 36% 
autodeclarados pretos, pardos e 
indígenas).

Desde a sua fundação em 1996, 
Editora da USP lançou mais 
de 1.800 livros e alcançou 
um elevado padrão editorial, 
estabelecendo uma identidade 
única e definindo novos 
parâmetros para a publicação 
acadêmica no país.

Em 1995, a universidade 
registrou 19.657 matrículas. Já 
em 2021, foram 39.380.

Edusp lança mais de 
1.800 livros 

Matrículas na 
Unicamp têm 
aumento de quase 
40% em 20 anos

20

30

40

50

60

25
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55

24,7%

26,7%

26,3%

30,1%

25,8%
26,2%

28,5%

28%

32,3%

35,1%

34,6%

36,9%

43%

42%

47,8%

51,7%

50,2%
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Em 8 anos, Univesp 
cria 12 cursos

Estado de São Paulo 
investe em unidades 
de inovação

Receita da Fapesp 
quase quintuplica em 
28 anos

Biblioteca Virtual 
da Fapesp tem mais 
de 37,7 milhões de 
acessos entre 2005 e 
2022

Univesp tem 
aumento de 2.500% 
em número de 
matrículas desde sua 
criação

Univesp tem quase 
10 vezes mais polos 
desde 2014

De 2014 a 2022, a Universidade 
Virtual do Estado de São Paulo 
(Univesp) lançou oito novos 
cursos.

Desde 1995, o governo do Estado 
já criou 14 parques tecnológicos, 
credenciou 13 Centros de 
Inovação Tecnológica (CIT) e 13 
incubadoras de base tecnológica. 

Os investimentos realizados pela 
Fundação de Amparo à Pesquisa 
do Estado de São Paulo (Fapesp) 
passaram de R$ 379.628.538 em 
1995 para R$ 1.836.631.665 em 
2022. 

O número de matrículas da 
Univesp em 2014, quando foi 
criada, era de 2.819, já em 2022 
a primeira universidade virtual 
do Estado teve 70.796 matrículas 
registradas.

Em 2014, a universidade 
tinha 43 polos, unidades 
acadêmicas e operacionais para 
o desenvolvimento de atividades 
presenciais relativas aos cursos 
da modalidade a distância. Em 
2022, passou para 414 polos.

Pesquisa e
 inovação

Em 2013, o total de estudantes 
oriundos da rede pública de 
ensino era 30,9% do total. Em 
2012, o percentual foi de 45,6% 
do total.

De 2013 a 2012, o 
total de alunos de 
escolas públicas na 
Unicamp sobe 14,7 
p.p.
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Vagas oferecidas 
por PATs aumentam 
22,75% em 11 anos

O Banco do Povo 
paulista disponibiliza 
R$ 3,1 bilhões em 
empréstimos 

Jucesp bate recorde 
de abertura de contas 
em 2021

Bolsa do Povo fez 
517.545 pagamentos 
de auxílios-
desemprego em 1 ano

Programa Meu 
Emprego recebe 
107.562 participantes 
de 2001 a 2022

De 177.017 oportunidades 
disponibilizadas em 2011 para 
217.287 vagas em 2022. Mais de 
3.521.483 vagas de emprego em 11 
anos.

De 1998, quando foi criado, a 2022, 
a instituição realizou 537.103 
operações de crédito no Estado de 
São Paulo.

Ao todo, foram registradas 
288.502 novas empresas no 
Estado de São Paulo, sendo 
17.885 realizadas pelo Balcão 
Único - ferramenta on-line, cuja 
média do tempo de abertura é 
de uma hora e nove minutos 
(47% são realizadas em menos 
de uma hora e 11% em menos 
de quinze minutos). O tempo 
médio de abertura de empresa no 
Brasil é de um dia e sete horas, 
considerando a viabilidade e o 
registro da empresa.

De 2021 a 2022, foram investidos 
R$ 279.474.300,00 em bolsas. Em 
2020, o valor da bolsa era de R$ 
540.

Trabalho e Empreendedorismo



dos resultados da 
Secretaria em 28 anos: 

de 1995 a 2022

LUÇÃO
EVO
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A Secretaria de 
Desenvolvimento Econômico 
(SDE) é de suma importância 
para o Estado, pois atua 
desde a educação - voltada 
à profissionalização -, 
passando pelo incentivo à 
inovação, à pesquisa, ao 
empreendedorismo e à 
criação de empregos.

Sua relevância também pode 
ser medida pelo número de 
secretários da Pasta que, 
mais tarde, alcançaram a 
posição máxima no serviço 
público estadual. Nos últimos 
28 anos, dos 17 secretários 
da SDE, quatro assumiram 
como governador do Estado: 
Márcio França, Rodrigo 
Garcia, Geraldo Alckmin e 
Alberto Goldman. Isso, sem 
contar a atuação de diversos 
outros em cargos em várias 
esferas públicas, inclusive 
federais.



Fonte: IBGE, Pesquisa Nacional por Amostra de Domicílios-PNAD(1993-2015). Pesquisa Nacional por Amostra de Domicílios Continua-PNAD
Continua (2016-2022); Fundação Seade.
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40 anos e mais

EDUCAÇÃO Ensino 
Profissional

Centro Paula Souza, 
maior instituição de 
ensino profissional 
da América Latina, 
atende mais de 320 
mil estudantes por 
ano

Entre 2011 e 2022, houve um 
aumento do número de anos de 
estudo da população no Estado 
de São Paulo, considerando 
diferentes faixas etárias. Pessoas 
com 15 anos e mais registraram 
ampliação de 8,7 para 11 anos de 
estudo e aquelas na faixa etária 
de 18 a 39 anos, de 10,3 para 12,5 
anos.
Estudos que consideram a raça 
da população indicam que o 
aumento da escolaridade para 
negros tem sido menor do que 
para a população não negra 
(brancos e amarelos) no Estado, 
tanto para o nível médio quanto 
para o superior.

A Secretaria inicia o ano de 1995 
com 107 unidades de ensino 
ligadas ao Centro Paula Souza 
(CPS), maior instituição de 
ensino profissional da América 
Latina. Ao longo dos últimos 
28 anos, o orçamento do CPS 
aumentou mais de 19 vezes, 
saindo de R$ 138,6 milhões em 
1995 para R$ 2,67 bilhões em 
2022. Isso permitiu implantar 
mais 67 Fatecs e 125 Etecs. Em 
2022, já são 323.435 estudantes 
matriculados em 75 Fatecs e 224 
Etecs, um crescimento de 391%.

A parcela da população de 18 a 
24 anos frequentando o ensino 
superior vem se ampliando no 
Brasil e no Estado de São Paulo: 
em 2020, correspondia a 21,5% 
e 24,0%, respectivamente. Nos 

Paulistanos com 
15 anos e mais 
aumentam tempo de 
estudo

dois anos subsequentes, em função 
especialmente da perda de renda da 
população, registrou-se ligeiro declínio 
dessas proporções. A ampliação da 
frequência ao ensino superior encobre 
a persistência de desigualdades. Entre 
os jovens negros nessa faixa etária, 15% 
frequentavam o ensino superior em 2021.
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Etec
Ano Unidades Matrículas

  1995* 99 75.802

  1996* 99 75.711

  1997*  99 77.684

1998   99 77.865

1999 99 80.381

2000 99 79.854

2001 99 81.736

2002 103 83.230

2003 103 87.214

2004 105 94.551

2005 109 89.666

2006 126 94.551

2007 138 101.812

2008 151 118.217

2009 173 142.740

2010 192 188.863

2011 203 214.237

2012 209 226.902

2013 211 226.923

2014 218 221.397

2015 219 212.348

2016 220 213.463

2017 221 211.312

2018 223 211.067

2019 223 213.134

2020 223 224.515

2021 223 228.370

2022 224 226.616 *O
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Ano Unidades Matrículas

  1995* 8 17.059

  1996* 8 18.573

  1997* 9 19.509

1998 9 9.832

1999 9 9.924

2000 9 10.036

2001 9 10.063

2002 13 10.423

2003 13 12.690

2004 16 14.600

2005 18 15.880

2006 26 18.328

2007 33 20.299

2008 45 24.779

2009 47 32.069

2010 49 41.631

2011 51 50.127

2012 55 59.235

2013 56 64.081

2014 63 67.330

2015 65 72.827

2016 66 77.200

2017 68 80.922

2018 72 81.291

2019 73 84.258

2020 73 85.566

2021 74 94.475

2022 75 96.819 *O
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Já as Fatecs têm cursos de 
graduação tecnológica em 
diversas áreas, como Construção 
Civil, Mecânica, Informática, 
Tecnologia da Informação, 
Turismo, entre outras.

Além da graduação, o CPS 
oferece cursos de pós-graduação, 
atualização tecnológica e 
extensão.

Nas Etecs, os alunos podem fazer 
o Ensino Médio, Ensino Médio 
integrado ao Técnico e Ensino 
Técnico, incluindo habilitações 
nas modalidades presencial, 
semipresencial, online, Educação 
de Jovens e Adultos (EJA) e 
especialização técnica. Os cursos 
são voltados a todos os setores 
produtivos públicos e privados.

A instituição é reconhecida 
pelo Conselho das Instituições 
de Pesquisa do Estado de São 
Paulo (Consip) como Instituto de 
Ciência e Tecnologia (ICT), uma 
organização sem fins lucrativos 
de administrações públicas 
ou privadas, que tem como 
principal objetivo a criação e o 
incentivo a pesquisas científicas e 
tecnológicas.



Novotec Integrado
Ano Unidades Matrículas

2019 - -

2020   4.873 8

  2021* 21.865 9

  2022* 31.454 11

*Soma das turmas dos anos anteriores

Cursos Profissionalizantes

Minha Chance: mais 
de 14,2 mil vagas 
oferecidas em cursos 
profissionalizantes com 
vagas de emprego em 
2022

Novotec oferece mais 
de 31 mil vagas em 
cursos técnicos e 
profissionalizantes 
gratuitos

Em 2022, foram disponibilizadas 
14,2 mil vagas no Minha 
Chance, programa de cursos 
profissionalizantes ligados a vagas 
de emprego definidas em parceria 
com as empresas localizadas 
no Estado de São Paulo. Desde 
2019, quando foi criado, foram 
disponibilizados 62 cursos de 
capacitação oferecidos pelo Centro 
Paula Souza e pela Fundação de 
Apoio à Tecnologia (FAT), em 
parceria com empresas, como 
Cisco, Microsoft, Comgás, Google, 
Huawei, SAP, Salesforce, TOTVS, 
Yellow, R&L, Ri-Happy, Bracell, 
Coco Bambu, Feira da Longevidade, 

O Novotec, programa de cursos 
técnicos e profissionalizantes 
gratuitos, orientação vocacional 
e oportunidades de estágio para 
jovens do Estado de São Paulo, 
disponibilizou mais de 31 mil vagas 
em 11 cursos desde a sua criação em 
2019.

Mercadão, Accor/Novotel, Casale, 
LD Solutions, Casa Avenida, Dia 
Supermercados, e as Associações 
Comerciais de São Vicente, 
Sorocaba, Campinas, Ribeirão 
Preto, Holambra e Jaguariúna.
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USP*

Ano Matrículas Alunos de es-
colas públicas

Cursos 
criados

Campi criados

1995 32.834 Centro de Divulgação Científica e Cultural 

(São Carlos)

1996 32.963 1 Centro de Informática de Ribeirão Preto

1997 33.020 Centro de Informática do Campus “Luiz 

de Queiroz” (Piracicaba)

1998 33.934 32

1999 39.155

2000 39.326 19

2001 40.162 10

2002 42.554 11 Superintendência do Espaço Físico

2003 44.696 2

2004 45.946 12 Superintendência de Tecnologia da Infor-

mação; Agência Usp de Inovação;

2005 48.530 8 Biblioteca Brasiliana Guita e José Mindlin

2006 51.979 20,70% 4

2007 54.360 20,20% 2

2008 55.863 20,50% 1

2009 56.998 23,50% 1 Prefeitura do Campus Usp de Lorena; 

Prefeitura Usp do Quadrilátero Saúde / 

Direito

2010 57.300 19,30% 7

2011 57.902 19,60% 2

2012 58.303 20% Superintendência de Segurança; Sistema 

Integrado de Bibliotecas; Superintendên-

cia Jurídica;

2013 58.204 18,70% 40

2014 59.081 21,89% 11 Agência USP de Cooperação Acadêmica 

Nacional e Internacional

2015 58.828 21,89% 9

2016 58.823 18,75% 3 Prefeitura Usp da Área Capital-leste

2017 58.957 18,75%

2018 59.084 19,86% 14

2019 59.097 18,66% 5

2020 59.779 22,41%

2021 60.817 23,33% Pró-Reitoria de Inclusão e Pertencimento * Ú
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Em 1995, foram realizadas 114.867 
matrículas em unidades públicas de 
Ensino Superior no Estado de São 
Paulo, segundo dados da Fundação 
Sistema Estadual de Análise de Dados 

Ensino Superior 
Matrículas em unidades 
públicas de Ensino 
Superior do Estado de SP 
registram quase 300% de 
aumento em 26 anos

(Seade). Em 2021, último registro 
computado pela fundação, foram 
feitas 336.877 matrículas em unidades 
públicas do Ensino Superior no Estado, 
um aumento de quase 300% em 26 
anos.

A partir de 2006, o total de matrículas 
refere-se aos cursos de graduação 
presencial e ensino a distância. As 
estimativas consideram dados da 
Pesquisa Nacional por Amostra de 
Domicílios (PNAD) e da Pesquisa 
Nacional por Amostra de Domicílios 
Contínua (PNAD-C).



UNESP*

Ano Matrículas Alunos de es-
colas públicas

Cursos 
criados

Campi criados

1995 Centro de Raízes e Amidos Tropicais 

(Botucatu); Centro de Oncologia Bucal 

(Araçatuba); Centro de Mapeamento (Pre-

sidente Prudente)

1996 Centro de Documentação e Apoio à 

Pesquisa (Assis); Centro de Psicologia 

Aplicada (Bauru); Centro de Microscopia 

Eletrônica (Botucatu);

1997

1998

1999 Instituto de Biociências (São Vicente)

2000

2001

2002 Centro de Isótopos Estáveis Ambientais 

em Ciências da Vida (Botucatu); Hospital 

de Bauru;

2003 Faculdade de Ciências Agrárias e Veteriná-

rias (Dracena); Instituto de Ciência e Tec-

nologia (Sorocaba); Faculdade de Ciências 

e Engenharia(Tupã); Campus Experimen-

tal de Itapeva; Campus Experimental de 

Ourinhos; Campus Experimental de Regis-

tro; Campus Experimental de Rosana;

2004

2005

2006

UNICAMP*

Ano Matrículas Alunos de es-
colas públicas Cursos criados Campi criados

1995 19.657 29,3%

1996 20.725 30%

1997 20.481 27,2%

1998 21.569 28,2%

1999 22.844 28,5%

2000 24.379 30,7%

2001 28.674 28,9%

2002 31.974 30,6%

2003 33.835 29,7%

2004 35.802 28%

2005 37.122 32,3%

2006 43.006 32,3%

2007 36.208 32,7%

2008 35.834 33,4%

2009 36.937 29,9% Faculdade de Ciências Aplicadas (FCA)

2010 36.937 29,4%

2011 40.786 32,1%

2012 40.850 32,0%

2013 34.533 30,90% 1

2014 34.616 36,90% 0

2015 35.656 30,20% 0

2016 36.598 47,40% 0

2017 37.494 50,20% 0

2018 37.927 49,20% 0

2019 37.670 47,90% 0

2020 37.824 45,40% 0

2021 39.380 45,60% 0
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2007

2008 Centro de Ciências de Araraquara; Institu-

to Confúcio (São Paulo); Núcleo de Com-

putação Científica (São Paulo);

2009 Instituto de Educação e Pesquisa em Práti-

cas Pedagógicas (São Paulo)

2010 35.929 Faculdade de Medicina Veterinária (Ara-

çatuba); Instituto de Políticas Públicas e 

Relações Internacionais (São Paulo);

2011 35.666 Instituto de Pesquisa em Bioenergia da 

Unesp (Rio Claro); Instituto de Estudos 

Avançados do Mar (São Vicente);

2012 35.485 Campus Experimental de São João da Boa 

Vista; Instituto de Biotecnologia (Botuca-

tu); Centro de Estudos e Práticas Pedagógi-

cas (São Paulo);

2013 36.264 6

2014 37.388 5

2015 37.770

2016 37.965 1

2017 37.997

2018 40.233

2019 39.244

2020 39.327

2021 40.792

2022 55.024

UNIVESP

Ano Matrículas Vagas oferecidas 
em vestibular

Cursos ofertados 
em vestibular

Polos

2012 1.080*

2013 1.080*

2014 2.819 3.330 6 43

2015 2.958 Não houve 
oferta. Creden-
ciamento MEC

43

2016 2.708 918 2 43

2017 12.422 16.600 2 100

2018 37.290 43.000 5 328

2019 37.276 5.150 5 328

2020 48.662 16.100 7 374

2021 49.381 11.020 7 383

2022 70.796 31.125 9 414 * 
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Obs.: As especializações não foram 
ofertadas no vestibular. Mesmo sem a 
oferta das licenciaturas em Química, 
Biologia, Física e Gestão Pública, em 
alguns vestibulares, a grade da Univesp 
completa conta com 12 cursos de 
graduação, sendo nove ofertados no 
último vestibular em atividade.



Inovação e Pesquisa
Secretaria credencia 14 
parques tecnológicos e 
13 centros de inovação 
tecnológica, além de 
registrar 13 incubadoras 
de base tecnológica

Banco on-line de 
pesquisas da Fapesp 
registra mais de 37,7 
mi de acesso 

Desde 1985, a Secretaria de 
Desenvolvimento Econômico (SDE) 
credenciou 14 parques tecnológicos 
em São José dos Campos, Sorocaba, 
Ribeirão Preto, Santos, Piracicaba, São 
José do Rio Preto,  Botucatu, Santo 
André, São Carlos e Campinas – Parque 
Tecnológico de Campinas (Unicamp), 
Parque Tecnológico CPqD, Parque 
Tecnológico CTI e Techno Park –, além 
do Parque Eco-Tecnológico Damha, em 
São Carlos.

Também foram credenciados 13 
Centros de Inovação Tecnológica 
(CIT) em diversos estágios (projeto, 
implantação e operando) nas cidades de 
Jundiaí, Marília, Indaiatuba, Guarujá, 
Lins, Presidente Prudente, Guarulhos, 
Registro, Bauru, Guaratinguetá, Rio 
Claro e dois em São Paulo – Fundepag e 
CIT Itapeva.

A Rede Paulista de Incubadoras 
de Empresas de Base Tecnológica 
(RPITec), da SDE, fecha 2022 
com o credenciamento de 13 
incubadoras de base tecnológica - 
empreendimentos que, por tempo 
limitado, oferecem espaço físico 
para instalação de empresas e 
empreendimentos voltados ao 
desenvolvimento de produtos 
e processos intensivos em 
conhecimento e que disponibilizam 
suporte gerencial e tecnológico.

São elas: Incubadora Tecnológica 
da AGENDE Guarulhos, Incubadora 
Tecnológica do Parque Tecnológico 
de São Carlos, Incubadora 

A Biblioteca Virtual da Fundação 
de Amparo à Pesquisa do Estado de 
São Paulo (Fapesp), criada em 2005, 
registrou mais de 37,7 milhões de 
acessos até 2022. Ela disponibiliza 
informações detalhadas de projetos 
apoiados pela fundação.

Tecnológica da ADEBE (Bebedouro 
e região), Incubadora Tecnológica 
PROSPECTA (Botucatu), Incubadora 
Tecnológica de Presidente Prudente; 
Incubadora Tecnológica da 
Fundação de Ensino Eurípides Soares 
da Rocha (Marília), Incubadora 
Tecnológica de Jundiaí, Incubadora 
de Empresas da Base Tecnológica de 
São Paulo, Incubadora de Empresas 
de Americana, SUPERA Incubadora 

de Empresas de Base Tecnológica 
de Ribeirão Preto, Incubadora 
Companhia de Desenvolvimento 
do Polo da Alta Tecnologia de 
Campinas e Incubadora de Empresa 
de Base Tecnológica da Unicamp de 
Campinas.
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Fapesp, uma das 
principais agências de 
fomento à pesquisa do 
país, recebe 1% da receita 
tributária do Estado

A Fapesp foi criada em 1960 e começou a 
funcionar efetivamente em 1962. É uma 
das principais agências de fomento à 
pesquisa do país. Com um orçamento 
anual correspondente a 1% do total da 
receita tributária do Estado, apoia a 
pesquisa e financia a investigação, o 
intercâmbio e a divulgação da ciência e 
da tecnologia produzidas em São Paulo. 
Desde 1995, foram destinados R$ 24,69 
bilhões para a fundação.

Série histórica da receita da Fapesp

Exercí-
cios

Transferências 
do Tesouro Outras receitas Total da receita 

do ano

Reversão de diferimento 
de receitas/saldos de 
exercícios anteriores

TOTAL

   2022 * 1.618.185.446 218.446.219 1.836.631.665 1.836.631.665

2021 1.693.258.505 91.327.446 1.784.585.951 1.784.585.951

2020 1.405.370.233 35.924.513 1.441.294.746 1.441.294.746

2019 1.350.534.401 102.661.381 1.453.195.782 1.453.195.782

2018 1.179.770.909 190.507.777 1.370.278.686 1.370.278.686

2017 1.111.410.356 227.584.193 1.338.994.548 1.338.994.548

2016 1.057.714.553 245.520.259 1.303.234.812 40.963.090 1.344.197.903

2015 1.045.335.371 105.405.812 1.150.741.183 199.347.751 1.350.088.93

2014 998.745.173 181.061.609 1.179.806.782 42.714.928 1.222.521.710

2013 957.047.596 83.040.285 1.040.087.881 128.242.760 1.168.330.641

2012 893.844.658 120.672.942 1.014.517.599 76.401.019 1.090.918.618

2011 830.180.998 202.371.318 1.032.552.316

2010 754.697.237 105.373.726 860.070.963

2009 642.603.884 91.945.110 734.548.994

2008 623.367.940 145.968.466 769.336.406

2007 519.757.716 112.692.827 632.450.543

2006 463.471.016 132.028.702 595.499.718

2005 415.836.685 175.783.357 591.620.042

2004 377.304.072 142.716.844 520.020.916

2003 320.758.535 144.443.222 465.201.757

2002 301.408.276 117.733.497 419.141.773

2001 271.398.669 124.345.125 395.743.794

2000 231.984.308 150.180.302 382.164.610

1999 197.595.730 225.142.040 422.737.770

1998 188.203.640 209.139.579 397.343.219

1997 187.521.507 163.549.400 351.070.907

1996 178.650.600 158.693.271 337.343.871

1995 189.925.509 189.703.029 379.628.538 * A
té

 o
ut

ub
ro



Banco do Povo*

Operações 419.332 26.331 20.623 19.636 16.529 19.003 15.649

Desembolso R$ 1.759.472.394,92 R$ 174.252.797,98 R$ 158.001.931,86 R$ 175.089.117,20 R$ 223.689.426,51 R$ 302.714.411,24 R$ 263.021.361,97

2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022

* Antes de 2016 não há dados separados por ano.

Empreendedorismo
Banco do Povo 
empresta R$ 3,06 
bilhões a empresas

Desde a criação do Fundo de 
Investimento de Crédito Produtivo 
Popular do Estado de São Paulo, o 
Banco do Povo Paulista, em 1998, foram 
emprestados R$ 3,06 bilhões em 537.103 
operações de crédito. O programa de 
microcrédito com a menor taxa de juros 
entre as instituições financeiras do país 
(0,35% ao mês) creditou valores para 
capital de giro e investimento fixo para 
empresas paulistas.
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Emprego

Fonte: IBGE, Pesquisa Nacional por Amostra de Domicílios-PNAD(1993-2015). Pesquisa Nacional por Amostra de Domicílios Continua-PNAD
Continua (2016-2019); Fundação Seade.
(1) Valores em reais, atualizados pelo INPC para setembro de 2022.
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Brasil

O rendimento domiciliar per capita 
do Estado de São Paulo manteve-se 
superior à média do país durante todo 
o período em análise. Em valores de 
setembro de 2022, o rendimento do-
miciliar per capita paulista de 2019 
correspondia a R$ 2.369, enquanto o 
nacional era de R$ 1.752.

A proporção de pessoas com 
renda mensal domiciliar per 
capita inferior a meio salário 
mínimo vinha diminuindo 
desde 2006 para o Brasil e para 
o Estado de São Paulo, mes-
mo com uma política ativa de 
valorização do salário míni-
mo, que incorporava, além da 
inflação, o aumento do Produ-
to Interno Bruto (PIB) ocorri-
do nos dois anos anteriores. A 
partir de 2015, no entanto, esta 
parcela voltou a aumentar, 
atingindo, em 2019, 15,7% no 
Estado de São Paulo e 28,4% no 
Brasil.
A população com renda domi-
ciliar mensal per capita infe-
rior a um quarto do salário 
mínimo sinaliza a parcela em 
extrema pobreza. Esta propor-
ção, que em 2012 chegou a ser 
reduzida a 1,8% da população 
paulista, voltou a aumentar no 
período recente, alcançando 
4,9% em 2018. No Brasil, tal 

movimento também foi obser-
vado e essa parcela chegou, no 
mesmo ano, a 11,7% da popula-
ção brasileira.
No Estado de São Paulo, a taxa 
de atividade – proporção da 
força de trabalho em relação 
à população com 14 anos e 
mais de idade – correspondia 
a 65,2%, em 2013, próxima da 
média do período de 1995 a 
2012. Esse indicador cresceu 
intensamente até 2019, mas 
isso ocorreu em um contexto 
de elevação do desemprego e 
diminuição de ocupações.
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20112002 2021

Estado de São Paulo, 2002-2021, em %

Fonte: IBGE, Pesquisa Nacional por Amostra de Domicílios-PNAD(2002 e 2011). Pesquisa Nacional por Amostra de Domicílios Continua
trimestral - PNAD Continua (2021); Fundação Seade. 



Com o crescimento de domi-
cílios com perda de renda, 
aumentou a parcela de pessoas 
que foram em busca de algu-
ma inserção para gerar renda 
(69,3%), notadamente entre os 
jovens. Em 2020, a crise que se 
seguiu à pandemia do Co-
vid-19 derrubou momentanea-
mente a taxa de atividade para 
o seu menor valor de toda a 
série (63,6%).

Em 2021, com a retomada das 
atividades, este indicador vol-
tou ao patamar médio da série 
(65,7%). No período 2002-2021, 
destaca-se a redução da taxa 
de atividade dos adolescen-
tes de 14 a 17 anos, que estão, 
majoritariamente, completan-
do seu percurso escolar. Por 
outro lado, há uma relativa 
estabilidade dessa taxa para os 
jovens de 18 a 24 anos (78,3%) 
e para as pessoas de 60 anos e 
mais (23,5%) e elevação para as 
pessoas de 25 a 39 anos (86,6%) 
e de 40 a 59 anos (77,3%).

Por sexo, destacam-se as ten-
dências de declínio da taxa de 
atividade para os homens e 
de elevação para as mulheres, 
no Brasil e no Estado de São 
Paulo, mantendo-se as taxas 
paulistas mais elevadas para 
ambos os sexos. Os efeitos da 
pandemia de Covid-19 e das 
medidas restritivas à circula-
ção provocaram redução sig-
nificativa das taxas de ativida-
de de homens e mulheres nos 
âmbitos nacional e estadual: 
para os homens de ambos os 
recortes geográficos, as taxas 
de atividade atingiram seus 
menores níveis de toda a série 
e, no caso das mulheres, a 
participação em 2021 regrediu 
ao patamar de 2002, levando à 
inatividade forçada 42,8% das 
mulheres no Estado e 48,4% 
no país.

Passado o período de ajustes 
dos anos 1990 e início dos 
2000, a retomada do cres-
cimento da economia veio 
acompanhada por um impor-
tante processo de regulariza-
ção/formalização das relações 
de trabalho no país e no Esta-
do de São Paulo. Esse processo 
foi interrompido a partir de 
2016, com mais intensidade 
no Estado de São Paulo. Com 
o declínio da ocupação, houve 
retração da parcela que con-
tribuía, mas, a partir de 2020, 
esta voltou a aumentar, al-
cançando 73,1% dos ocupados 
paulistas, acima do observado 
para o Brasil (63,4%).
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Vagas oferecidas pelos PATs 
desde sua criação

2011 177.017

2012 512.906

2013 608.726

2014 570.682

2015 358.307

2016 209.325

2017 171.503

2018 194.484

2019 195.387

2020 111.975

2021 193.884

2022 217.287

PATs disponibilizam 
mais de 3,5 mi de 
vagas em SP desde 
2011

Os Postos de Atendimento ao 
Trabalhador (PATs), espaços 
de atendimento ao público que 
concentram a oferta dos serviços 
do Sistema Nacional de Emprego 
(Sine), foram criados em 2011 e, 
desde então, disponibilizaram 
3.521.483 vagas no Estado de São 
Paulo.

Programa Meu 
Emprego registra 
mais de 107 mil 
participantes desde 
2001

Bolsa-Trabalho 
efetua mais de 517 
mil pagamentos na 
pandemia

Em 2001, foi criado o programa 
Times de Emprego, que em 
2019 passou a se chamar Meu 
Emprego. Desde a sua criação até 
2022, foram registrados 107.562 
participantes no programa 
que visa orientar e preparar 
o trabalhador na busca por 
um emprego compatível com 
seus interesses, habilidades e 
qualificação profissional.

O Programa Emergencial de 
Auxílio-Desemprego, que surgiu 
em 1999 e foi renomeado como 
Bolsa-Trabalho em 2021, criou 
o Bolsa do Povo (programa de 
assistência social e transferência 
de renda de São Paulo) na 
pandemia que  efetuou 517.545 
pagamentos de auxílios-
desemprego para a população 

mais vulnerável do Estado de 
São Paulo entre 2021 e 2022, 
segundo dados da Empresa de 
informática do Governo do 
Estado de São Paulo (Prodesp) e 
do Programa Bolsa do Povo. 
Ao todo, foram investidos R$ 
279,5 milhões em bolsas que, 
em 2022, eram de R$ 540, valor 
dado a quem realizou atividades 
de trabalho em órgãos públicos 
municipais e estaduais.
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Comércio Exterior
Exportações 
paulistas 
representaram 
20,4% do total do 
país em 2021 

Entre 2000 e 2008, as exporta-
ções paulistas passaram de US$ 
22,1 bilhões para US$ 64,1 bi-
lhões, definindo uma trajetória 
ascendente. Porém, a partir de 
2009, as variações anuais dos 
valores não tiveram expansão, 
tendo o desempenho de 2021 
(US$ 57,4 bilhões) ficado abaixo 
do de 2008 (US$ 64,1 bilhões), 
devendo-se considerar, contu-
do, os impactos da pandemia de 
Covid-19 no final do período.

Em 2021, as exportações paulis-
tas representavam 20,4% do to-
tal do país (US$ 280,8). Embora 
a pauta de exportações paulista 

Entre 2000 e 2013, houve cresci-
mento das importações paulis-
tas, que passaram de US$ 25,8 
bilhões para US$ 89,4 bilhões. A 
partir de 2014, elas decresceram, 
atingindo US$ 67,0 bilhões em 
2021. Em 2021, as importações 
representavam 30,6% do total do 
país (US$ 219,1 bilhões)

As importações elevadas refle-
tem, em grande parte, a de-
manda por insumos industriais 
(parte e peças para produto 
final) dada a importância da 
indústria no Estado, aparecendo 
entre os cinco produtos mais 
importados, em 2021, partes de 
aparelhos de telefonia e caixas 

seja diversificada, os principais 
produtos exportados foram 
açúcar de cana e óleo bruto de 
petróleo e os principais países 
de destino, Estados Unidos, Chi-
na e Argentina

de marcha. Os principais paí-
ses de origem das importações 
paulistas foram China, Estados 
Unidos e Alemanha. 
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Investimentos
Investimentos no 
Estado de São Paulo 
somam R$ 696 bi em 
9 anos

Dados da Pesquisa de Investi-
mentos Anunciados no Estado de 
São Paulo (Piesp) mostram que, 
entre 2012 e 2021, os investimen-
tos anunciados para o Estado de 
São Paulo somaram R$ 696 bi-
lhões. Os maiores valores foram 
alcançados em 2012, 2015 e 2019, 
refletindo especialmente as ex-
pressivas inversões de empresas 
públicas e privadas destinadas a 
empreendimentos nos setores de 
infraestrutura e industrial.

Os investimentos em infraes-
trutura lideraram o ranking 
setorial em todos os anos da série 
histórica analisada. Em 2012 e 
2015, atingiram seus níveis mais 
elevados (R$ 74 bilhões e R$ 76 
bilhões, respectivamente), sobre-
tudo, graças aos recursos para 
ampliação de frotas de empresas 
de transporte aéreo e para ex-
pansão e/ou melhoria das redes 
de transporte metroviário e de 
saneamento básico em território 
paulista. A indústria foi o se-
gundo segmento, com destaque 
para os fortes investimentos no 
ramo automotivo em 2017 e 2019, 
impulsionados por incentivos fis-
cais de políticas públicas volta-
das para o setor.



 28 Anos da Secretaria de Desenvolvimento Econômico do Estado de São Paulo



45

TEMPO
LINHA DO



 28 Anos da Secretaria de Desenvolvimento Econômico do Estado de São Paulo

A Fundação de Amparo à Pesquisa do 
Estado de São Paulo (Fapesp) lança o 
Programa de Apoio à Capacitação de 
Recursos Humanos em Apoio ao Aper-
feiçoamento de Técnicos (Capacitação 
Técnica), que oferece bolsas de treina-
mento e aperfeiçoamento no país e no 
exterior a técnicos e estudantes de cur-
sos técnicos de nível médio e superior 
que participem de projetos de pesquisa 
financiados pela fundação. Até 2022, 
foram concedidos nove auxílios à pes-
quisa, 15.785 bolsas no exterior e 31 no 
exterior. Atualmente, estão em anda-
mento 871 bolsas no país.

Fapesp lança 
programa Capacitação 
Técnica que oferece 
bolsas de treinamento
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Começa a circular entre pesquisa-
dores paulistas, gestores da políti-
ca nacional de ciência e tecnologia 
e jornalistas o boletim Notícias 
Fapesp. Editado pela própria 
fundação, divulgava projetos e 
programas de pesquisa apoiados 
pela instituição. O informativo foi 
o embrião do que é hoje a única 
revista jornalística especializada 
na em cobrir a produção científica 
e tecnológica do Brasil.

Boletim Notícias 
Fapesp divulga 
projetos e programas 
de pesquisas

O Instituto de Pesquisas Tecnológicas 
(IPT) desenvolve para a Companhia Bra-
sileira de Metalurgia e Mineração um 
processo alternativo na fabricação do 
ferro-nióbio, aplicado em aços elétricos 
de média eficiência de melhor desem-
penho e de alta competitividade no 
mercado internacional. O material, que 
é utilizado na fabricação de eletrodo-
mésticos, medidores de energia elétrica, 
reatores das lâmpadas fluorescentes, 
estabilizadores de computador, moto-

res industriais em geral, entre outras 
aplicações, reduz significativamente as 
chamadas perdas magnéticas, repercu-
tindo diretamente na conservação de 
energia no país. 
A Companhia Siderúrgica Nacional 
(CSN) celebra com o IPT a primeira par-
ceria do programa de Inovação Tecnoló-
gica da Fapesp para desenvolver chapas 
de aço elétrico de média eficiência, vol-
tados à fabricação de motores elétricos 
com menor consumo de energia.

IPT desenvolve composição química que reduz o 
consumo de energia na produção de aço

Sede do Instituto de Pesquisas 
Tecnológicas (IPT)
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O Hospital das Clínicas da Faculdade 
de Medicina da Universidade Esta-
dual de Campinas (Unicamp) realiza 
o 500° transplante renal e a Faculda-
de de Ciências Médicas da universi-
dade inaugura sua nova biblioteca. 
A Unicamp ganha um Centro de 
Incentivo à Parceria Empresarial, 
que em 2003 dá lugar à Agência de 
Inovação (Inova Unicamp). 
O Centro de Memória da universida-
de completa uma década e recebe do 
Instituto Agronômico de Campinas 
acervo com três mil imagens.
Em 1995, a Editora Unicamp alcança 
seu maior número de obras editadas 
e com um crescimento de 70% em 
edições próprias em relação ao ano 
anterior, se consolidando no merca-
do.

HC da Unicamp realiza 
500º transplante renal
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Criada a Comissão Estadual do 
Emprego que, em 2020, dá lugar ao 
Conselho Estadual do Trabalho, 
Emprego e Renda  (Ceter-SP). O ór-
gão é composto por representantes 
do poder público, empregadores e 
trabalhadores, visando estabele-
cer diretrizes e prioridades para as 
políticas de trabalho, emprego e 
renda no âmbito estadual, além de 
controlar a aplicação de recursos 
do Fundo do Trabalho do Estado 
de São Paulo (Funtesp).

Secretaria prioriza 
políticas de trabalho, 
emprego e renda

Biblioteca da Faculdade 
de Ciências Médicas
Unicamp



 28 Anos da Secretaria de Desenvolvimento Econômico do Estado de São Paulo

O Instituto de Pesquisas Tecnológi-
cas constrói a primeira centrífuga 
para ensaios em modelos reduzidos 
do país, com a qual faz estudos dos 
taludes (superfície inclinada que 
delimita o solo) do reservatório da 
usina hidrelétrica de Porto Prima-
vera, na divisa dos estados de São 
Paulo e Mato Grosso do Sul. A cen-
trífuga, uma das poucas existentes 
no Brasil, permite reproduzir ten-
sões sobre uma obra ou construção 
em uma escala reduzida, auxiliando 
na prevenção de acidentes geológi-
cos, desabamentos etc. 
 

IPT cria centrífuga 
para estudos em usina 
hidrelétrica

19 
96
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Instituto de 
Computação
Unicamp

Fo
nt

e:
 h

tt
ps

://
ic

.u
ni

ca
m

p.
br

/w
p-

co
nt

en
t/

up
lo

ad
s/

20
19

/0
9/

ba
nn

er
ic

-2
00

91
6.

jp
g

A Universidade Estadual de Cam-
pinas (Unicamp) cria o Instituto de 
Computação, sua 20ª unidade de 
ensino e pesquisa, além de iniciar o 
processo de reestruturação de seus 
cursos de Engenharia. 
Em parceria com a Empresa Bra-
sileira de Pesquisa Agropecuária 
(Embrapa), a Unicamp inaugura o 
Centro Nacional de Pesquisa Tecno-
lógica em Informática para a Agri-
cultura (Cnptia). 

Unicamp cria Instituto 
de Computação  A Universidade de São Paulo desenvol-

ve a Editora da USP (Edusp), uma das 
maiores editoras universitárias brasi-
leiras. Desde sua fundação, lançou mais 
de 1.800 livros e alcançou um elevado 
padrão editorial, estabelecendo uma 
identidade única e definindo novos pa-
râmetros para a publicação acadêmica 
no país. A Edusp dedica-se à publicação 
de obras relevantes em todas as áreas 
de conhecimento, destacando-se pela 
produção científica da própria USP, sem 
se limitar a ela. A Edusp busca atender 
estudantes, professores e pesquisado-

res, mas também o público geral, difun-
dindo para além da academia o conhe-
cimento nela produzido. Fazem parte 
do catálogo desde livros didáticos até 
pesquisas de ponta, de obras clássicas 
a teorias científicas contemporâneas, 
nacionais e internacionais, bem como 
estudos sobre os mais representativos 
escritores e artistas brasileiros.
A USP implanta o Sistema Integrado de 
Bibliotecas da USP (SIBiUSP), software 
para automação de acervos e serviços 
de interconectividade das 38 bibliotecas 
que faziam parte do sistema.

USP lança editora

Biblioteca 
Brasiliana 
Guita e José 
Mindlin
USP
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Entra em operação, em caráter ex-
perimental, a Scientific Electronic 
Library On-line (SciELO), biblio-
teca eletrônica virtual de revistas 
científicas brasileiras mantida pela 
Fundação de Amparo à Pesquisa do 
Estado de São Paulo (Fapesp). em 
parceria com a Centro Latino-Ame-
ricano e do Caribe de Informação 
em Ciências da Saúde (Bireme). 
Desde 2002, conta com o apoio do 
Conselho Nacional de Desenvol-
vimento Científico e Tecnológico 
(CNPq). Atualmente, participam da 
rede SciELO: África do Sul, Argenti-
na, Bolívia, Brasil, Chile, Colômbia, 
Costa Rica, Cuba, Espanha, México, 
Peru, Portugal, Uruguai, Paraguai e 
Equador. Em 1997, eram quase 5 mil 
documentos registrados, em 2022 
são 688 mil.

Fapesp lança 
biblioteca virtual 
científica

19 
97
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Hospital das Clínicas da 
Unicamp, em Campinas

A Trikem, empresa do pólo petro-
químico de Camaçari (BA), fecha 
um contrato de apoio técnico com o 
Instituto de Pesquisas Tecnológicas 
(IPT). Os trabalhos resultam em um 
ganho de produtividade de 78% em 
seu reator utilizado na produção de 
PVC. 

O serviço de cirurgia cardíaca do 
Hospital das Clínicas da Universi-
dade Estadual de Campinas (Uni-
camp), implantado em 1994, come-
mora mil cirurgias realizadas, um 
marco entre os hospitais públicos 
brasileiros. 

IPT ajuda a aumentar 
produtividade de 
petroquímica

HC da Unicamp realiza 
a milésima cirurgia
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É criado o Fundo de Investimento de 
Crédito Produtivo Popular do Esta-
do de São Paulo, conhecido como 
Banco do Povo Paulista, programa 
de microcrédito com a menor taxa 
de juros entre as instituições finan-
ceiras do país (0,35% ao mês). Ele 
credita valores para capital de giro e 
investimento fixo, como a aquisição 
de mercadorias em geral, matérias-
-primas, máquinas, ferramentas, 
equipamentos, veículos e até itens 
para publicidade e divulgação do 
empreendimento.

Secretaria cria o 
Banco do Povo Paulista
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O Instituto de Pesquisas Tecnológicas 
(IPT) desenvolve um cabeçote com 
uma liga especial de alumínio para 
a Ford Brasil. Com a tecnologia, a 
montadora vence uma concorrência 
da Ford International para uma nova 
série de motores e recebe investimen-
tos de US$ 4,5 milhões para reabrir 
uma fundição em Taubaté (SP) que 
havia sido fechada, eliminando 400 
postos de trabalho. 
O diferencial da proposta do time 
brasileiro é fabricar o cabeçote do 
motor sem passar pelo tratamento 
térmico, ou seja, quando se aquece e 
se esfria o alumínio usado na peça. 
Com isso, o material ganha resistên-
cia. A nova liga desenvolvida combi-
na outros metais e consegue torná-la 
igualmente resistente, sem a neces-
sidade de passar pelo esquenta-esfria 
e economizando R$ 15 por peça pro-
duzida. Em outubro de 2012 a fábrica 
bate a marca de 3 milhões de motores 
do tipo fabricados em Taubaté. 

A universidade consolida a Moradia 
dos Funcionários, projeto habitacio-
nal com 840 residências entregues. 

O Instituto de Pesquisas Energéticas 
e Nucleares (Ipen) inicia a operação 
do Acelerador Ciclotron de 30 MeV. 
Ele produz radioisótopos e radiofár-
macos para a realização de diagnós-
ticos e terapia em Medicina Nuclear, 
contribuindo para a melhoria da 
qualidade de vida dos pacientes. No 
Brasil, é o único a produzir o Ga-67, 
utilizado no tratamento de câncer, 
permitindo aumentar a produção 
desse fármaco.

A Universidade Estadual de Cam-
pinas (Unicamp) alcança a marca 
de 85% de docentes com titulação 
mínima de doutor. De acordo com o 
último censo da Educação Superior 
(2021), do Ministério da Educação 
(MEC), as universidades públicas 
brasileiras possuem 50% de do-
centes com doutorado. No mesmo 
levantamento, a Unicamp alcança 
98,2% de doutores, na sétima coloca-
ção entre as universidades públicas. 
Univesp, Unesp e USP aparecem na 
quarta, quinta e sexta colocação, 
respectivamente, com 100%, 99,2% e 
99,1% de professores com doutorado. 

IPT desenvolve 
tecnologia para a Ford

Funcionários da 
Unicamp ganham 
moradia

Acelerador de 
partículas do Ipen 
começa a funcionar

Unicamp tem 85% 
dos docentes com 
doutorado
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A Fundação de Amparo à Pesquisa 
do Estado de São Paulo (Fapesp) 
anuncia o projeto Genoma Huma-
no do Câncer, marcando a entrada 
do país nas pesquisas interna-
cionais na área, por meio de um 
acordo de cooperação com o Ins-
tituto Ludwig de Pesquisa sobre o 
Câncer. Com um investimento de 
US$ 10 milhões, o projeto reúne 39 
laboratórios e 150 pesquisadores 
para sequenciar genes de tumores 
de alta incidência no Brasil, como 
os de mama, estômago, intestino, 
cabeça e pescoço.

Uma parceria entre o Instituto de 
Pesquisas Tecnológicas (IPT), o 
Instituto de Ciências Biomédicas da 
Universidade de São Paulo (USP) e a 
Copersucar, maior cooperativa bra-
sileira de açúcar e etanol, desenvol-
ve a primeira patente brasileira de 
plástico biodegradável empregando 
como matéria-prima derivados da 

Fapesp investe R$ 10 
mi no Projeto Genoma 
Humano do Câncer

IPT, USP e Copersucar 
criam plástico 
biodegradável
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O IPT inicia o monitoramento da qua-
lidade dos combustíveis em cidades 
paulistas, com coleta das amostras, 
análise e envio dos resultados para ve-
rificação de não conformidades pela 
Agência Nacional do Petróleo, Gás 
Natural e Biocombustíveis (ANP). 

É criado o Programa Emergencial de 
Auxílio-Desemprego (Pead) em que 
cidadãos desempregados recebem 
uma bolsa-auxílio no valor de R$ 150 
(atualmente, a bolsa é de R$ 540, por 
até cinco meses). Em contrapartida, 
o beneficiário precisa realizar uma 
jornada de 20 horas semanais de ati-
vidades laborais em órgãos públicos 
e participar de curso de qualificação 
profissional. Em 2021, o programa 
foi reformulado e seu nome alterado 
para Bolsa-Trabalho.

Numa iniciativa pioneira, a Uni-
versidade Estadual de Campinas 
(Unicamp) apoia o curso Realidade 
Brasileira, realizado em parceria 
com o Movimento dos Trabalhado-
res Rurais Sem-Terra (MST), para 
formação de jovens integrantes do 
movimento.

O Centro de Radiofarmácia do Insti-
tuto de Pesquisas Energéticas e Nu-
cleares (Ipen) obtém a Certificação 
ISO 9002:1994 - modelo de garantia 
da qualidade em produção, insta-
lação e serviços associados - para a 
produção de radioisótopos e radio-
fármacos - emitida pela Fundação 

cana-de-açúcar. Os polímeros da 
família dos poli(hidroxialcanoatos) 
(PHAs) produzidos por bactérias em 
biorreatores a partir de açúcares 
possuem propriedades semelhantes 
às dos plásticos petroquímicos, com 
a vantagem de poderem ser biode-
gradados por microrganismos pre-
sentes no meio ambiente, em curto 
espaço de tempo.

Vanzolini. Esses materiais emitem 
radiação e necessitam de procedi-
mentos específicos para produção, 
manuseio e armazenamento, como 
o radioisótopo Césio 137 que, descar-
tado de maneira indevida, causou 
um acidente radiológico com qua-
tro mortes e 600 pessoas afetadas 
diretamente. O ISO 9002 certifica a 
capacidade do IPEN de manusear 
esse tipo de material segundo os 
requisitos estabelecidos pela norma 
ABNT NBR. 

IPT monitora 
combustível em SP

Secretaria cria 
Bolsa-Trabalho para 
desempregados 
paulistas

Unicamp é pioneira 
na formação de 
integrantes do MST

Ipen recebe 
certificação de 
qualidade

Unicamp 
Cidade 
Universitária 
“Zeferino 
Vaz”
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O observatório Pierre Auger de Raios 
Cósmicos, uma colaboração do Brasil - 
por meio da Fundação de Amparo à Pes-
quisa do Estado de São Paulo (Fapesp) 
e do Conselho Nacional de Desenvolvi-
mento Científico e Tecnológico (CNPq) 
- com outros 16 países, recebe US$ 1,6 
milhão da Fapesp. Seu objetivo é de-
tectar e identificar partículas de altas 
energias que atravessam a atmosfera.  
Em 2007, um artigo publicado pela 
equipe do Auger, aponta que os raios 
cósmicos de energia mais alta devem 
se formar nas proximidades de bura-
cos negros encontrados nos núcleos 
de galáxias ativas das vizinhanças da 
Via Láctea. Em 2014, a equipe do Auger 
anuncia planos de atualização de equi-
pamentos usados na detecção de raios 
cósmicos.

Fapesp investe US$ 
1,6 mi na criação de 
observatório cósmico

20
00
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Uma equipe de cientistas da Universidade 
Estadual de Campinas (Unicamp), inte-
grada a outros 30 laboratórios de pesquisa, 
finaliza a sequência completa do código 
genético da bactéria Xylella fastidiosa, 
dentro do Projeto Genoma, financiado 
pela Fundação de Amparo à Pesquisa do 
Estado de São Paulo (Fapesp). Essa bacté-
ria causa doenças em plantas economi-
camente importantes, como a praga do 
amarelinho que afeta laranjeiras.

O Instituto de Pesquisas Tecnológicas 
(IPT) desenvolve um bioinseticida, 
produto natural (bactérias, fungos, 
vírus e nematóides) utilizado para o 
controle de larvas de insetos, entre elas 
o da dengue

Fapesp aporta US$ 1 mi
em projeto Genoma
Clínico do Câncer

IPT cria bioinseticida

Os Centros de Pesquisa, Inovação 
e Difusão (CEPIDs) começam a ser 
implantados e são selecionados os dez 
primeiros grupos de pesquisa básica 
e aplicada apoiados pela Fapesp por 11 
anos. Os centros desenvolvem investi-
gação fundamental ou aplicada focada 
em temas específicos, contribuem 
com a inovação, com meios eficazes 
de transferência de tecnologia, além 

Fapesp apoia grupos 
de pesquisa básica e 
aplicada

Unicamp e 
laboratórios de 
pesquisa finalizam 
genoma de bactéria

de oferecem atividades de extensão 
voltadas ao ensino fundamental 
e médio e ao público em geral. Os 
projetos prevêem o envolvimento 
de estudantes e professores em ati-
vidades de investigação e formação 
e incluem ações de divulgação da 
Ciência.

A Faculdade de Engenharia Elétrica e de 
Computação da Unicamp, em parceria 
com a Universidade da Flórida (EUA), 
o Instituto Tecnológico de Monterey 
(México), a Fundação Getúlio Vargas e a 
Pontifícia Universidade do Rio de Janeiro, 
desenvolve projeto para levar conteúdo de 
Ciências às escolas de todo o mundo por 
meio do ensino a distância. 
O Laboratório de Hidrogênio (LH2) da 
universidade constrói o Vega-2, primeiro 
carro nacional movido a célula de com-
bustível (combustível gasoso). O uso do 
hidrogênio como fonte de energia diminui 
a poluição e a dependência ao petróleo.
A Faculdade de Ciências Médicas da 
Unicamp propõe mudanças no currículo 
de Medicina para oferecer uma formação 
mais humanística com conteúdo ético. 
A universidade recebe o prêmio “Luta pela 
Terra”, concedido pelo Movimento dos 
Trabalhadores Rurais Sem Terra (MST) 
a pessoas ou entidades que se destacaram 
em defesa das lutas camponesas.

É implantado o Genoma Clínico do 
Câncer, uma cooperação da Fapesp 
com o Instituto Ludwig de Pesquisas 
sobre o Câncer, que analisa genes 
expressos em quatro tipos de manifes-
tação do câncer: doenças linfoproli-
ferativas, tumores gastrointestinais, 
tumores neurológicos e de cabeça e 
pescoço. Nascido do projeto Genoma 
Humano do Câncer, tem orçamento 
inicial de US$ 1 milhão e reúne onco-
logistas e cirurgiões do Estado de São 
Paulo.

Vega-2
Primeiro 
carro nacional 
movido a 
célula de 
combustível
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6 A Fundação de Amparo à Pesquisa do 
Estado de São Paulo (Fapesp) lança o 
Programa Tecnologia da Informação 
no Desenvolvimento da Internet Avan-
çada (Tidia) para incentivar a pesquisa 
e o desenvolvimento de novas tecno-
logias e promover colaborações entre 
instituições de pesquisa, empresas e 
governo. Ele prevê a criação de uma 
rede de fibras ópticas de alta velocida-
de para conectar municípios paulistas 
e funcionar como campo de testes para 
pesquisas implementadas pelas redes 
acadêmicas encaminhadas ao progra-
ma. Encerrado em 2012, o programa 
apoiou 220 projetos de pesquisa sobre 
tecnologia da informação. 
A Fapesp começa a publicar na inter-
net os Indicadores de Ciência e Tec-
nologia, instrumento de avaliação e 
planejamento, e seu relatório anual, 
que presta contas de suas atividades de 
apoio à pesquisa científica no Estado 
de São Paulo.

Fapesp lança 
programa de rede de 
fibras ópticas de alta 
velocidade em SP
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A Faculdade de Medicina de São José 
do Rio Preto (Famerp) implanta uma 
nova proposta pedagógica no curso de 
Medicina que atualizou a grade curri-
cular e o projeto pedagógico da insti-
tuição. Com isso, o curso de Medicina 
evoluiu do conceito “C” para o “B” 
em 2001, ano de implantação, e de “B” 
para “A” no ano seguinte, atingindo o 
topo das avaliações do Exame Nacio-
nal de Cursos (Provão) realizado pelo 
Ministério da Educação.

Medicina da Famerp 
tem nova proposta 
pedagógica

Programa Meu Emprego 
ajudar trabalhador em 
busca por emprego
É criado o programa Meu Emprego 
- Trabalho em Equipe, que visa orien-
tar e preparar o trabalhador na busca 
por um emprego compatível com seus 
interesses, habilidades e qualifica-
ção profissional. O programa utiliza 
a metodologia Canadian Steel Trade 
and Employment Congress (CSTEC), 
na qual os participantes formam um 
“time” para trocar experiências e 

procurar em conjunto por emprego ou 
ocupação. Ao longo de 12 encontros de 
três horas cada, grupos de 20 a 30 par-
ticipantes recebem orientações sobre 
elaboração de currículo e preparação 
para entrevistas de emprego. Também 
são incentivados a conhecer suas habili-
dades e competências e a estabelecerem 
metas. O público-alvo do programa in-
clui trabalhadores inseridos no Sistema 
Nacional de Emprego (Sine), desempre-
gados há mais de três meses, incluindo 
beneficiários do seguro-desemprego, e 
jovens em busca pelo primeiro empre-
go, desde que maiores de 16 anos.

Programa Meu Emprego no Mutirão 
do Emprego e Empreendedorismo em 
Botucatu



28 Anos da Secretaria de Desenvolvimento Econômico do Estado de São Paulo 2001

O Projeto Catarata, do Hospital 
das Clínicas da Universidade 
Estadual de Campinas (Unicamp), 
comemora 15 anos no combate à 
cegueira, tendo realizado 5 mi-
lhões de consultas e 1 milhão de 
cirurgias.
A Unicamp constrói a sede do 
Projeto Ensino a Distância (PED), 
anexado ao Centro de Computa-
ção, que permite transmitir con-
teúdo pedagógico ao redor do glo-
bo. O projeto é uma parceria com 
a Universidade da Flórida (EUA), 
o Instituto Tecnológico de Monte-
rey (México), a Fundação Getulio 
Vargas São Paulo e a Pontifícia 
Universidade Católica (PUC) do 
Rio. Foi o embrião das graduações 
a distância da universidade, que 
começaram em 2008.
A Unicamp implanta a Incubado-
ra Tecnológica de Cooperativas 
Populares, por meio de acordo 

HC da Unicamp 
completa 1 milhão 
de cirurgias de 
cataratas em 15 anos

com a Prefeitura de Campinas, e o 
seu Serviço de Auditoria Interna, 
que visa otimizar processos admi-
nistrativos e gastos públicos. 
Para contribuir com as pesquisas 
do Projeto Genoma, a universi-
dade cria a disciplina de especia-
lização computacional (Bioin-
formática), uma parceria entre 
os Institutos de Computação e de 
Biologia. 
A publicação divulga artigos clí-
nicos, educacionais e de pesquisa 
relevantes sobre implantodontia 
oral em seções sobre biomateriais, 
relatórios clínicos, cirurgia oral 
e maxilofacial, patologia oral, 
periodontia , prótese dentária e 
pesquisa. 
A Faculdade de Odontologia de 
Piracicaba ganha o prêmio Ralph 
Mickinney Jr. de melhor trabalho 
publicado pela revista científica 
norte-americana Implant Dentis-
try. O artigo, assinado por uma 
equipe de pesquisadores da facul-
dade, encabeçada pelo professor 
Francisco Nociti, mostra que é 
possível melhorar a tecnologia na-
cional na área de implantes.
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Mutirão de cirurgia de catarata do 
Governo do Estado (Data: 13/06/2017 
Foto: Gilberto Marques/A2img)
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A Faculdade de Tecnologia de São 
Paulo (FATEC) Antônio Estevão de Car-
valho é a primeira faculdade pública 
e gratuita da Zona Leste, região mais 
populosa da cidade de São Paulo.

A Clorovale Diamantes, empresa de 
São José dos Campos, começa a distri-
buir comercialmente uma nova linha 
de brocas odontológicas com pontas 
recobertas por diamante sintético, 
desenvolvida com o apoio do Programa 
de Pesquisa Inovativa em Pequenas 
Empresas (Pipe) da Fundação de Am-
paro à Pesquisa do Estado de São Paulo 
(Fapesp). Resultado de seis anos de 
pesquisas, as brocas quase não emitem 
ruídos - um dos modelos funciona por 
vibração a partir de ondas ultrassom.

CPS cria 1ª faculdade 
gratuita na Zona 
Leste paulistana

Fapesp apoia criação 
de linha de brocas 
odontológicas quase 
sem ruído

20
02
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Cinco pesquisadores da Universida-
des de São Paulo (USP), Universida-
de Estadual de Campinas (Unicamp) 
e Universidade Estadual Paulista 
(Unesp), que participaram do se-
quenciamento de genes da bactéria 
Xylella fastidiosa, patrocinado pela 
Fapesp, criam a Alellyx Applied Ge-
nomics (Alellyx é Xylella ao contrá-
rio), em parceria com a Votorantim 
Ventures, para atuar na geração 
e comercialização de patentes na 
área de genômica aplicada, ou seja, 
transformar as informações gênicas 
em produto. Foi a primeira empresa 
nacional que modificava genetica-
mente alimentos e inaugurou uma 
era que permitiu ao capital de risco 
apostar na competência da ciência 
brasileira. Em 2008, a multinacio-
nal Monsanto compra a empresa.

Também com apoio financeiro da 
Votorantim Ventures, pesquisado-
res das equipes dos projetos fi-
nanciados pela Fapesp de sequen-
ciamento do genoma da Xyllela 
fastidiosa e da Xanthomonas citrii 
anunciam a criação da Scylla, em-
presa de bioinformática - uso de 
ciência da computação, estatística, 
matemática e engenharias para 
analisar, interpretar e processar 
dados biológicos

Pesquisadores da 
USP, Unicamp e 
Unesp criam empresa 
voltada a patentes de 
genômica aplicada

Pesquisadores de 
projeto financiado 
pela Fapesp 
criam empresa de 
bioinformática

Uma equipe do Laboratório de Biolo-
gia Molecular da Universidade Fede-
ral de São Carlos (UFSCar) conclui o 
primeiro mapa de expressão gênica de 
um portador da Síndrome de Down, 
distúrbio genético que ocorre em um 
a cada 700 nascimentos. A equipe de 
São Carlos, com o suporte do Progra-
ma de Apoio a Jovens Pesquisadores da 
Fapesp, mapeia 12 mil genes expressos 
ativos em um tipo de células do san-
gue, os leucócitos, de um paciente de 
29 anos para poder entender melhor o 
desenvolvimento da doença.

Equipe da UFSCar 
conclui o 1º mapa de 
expressão gênica 
de portador da 
Síndrome de Down
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Túnel de Vento do IPT 
oferece soluções em 
aerodinâmica

O Instituto de Pesquisas Tecnológicas 
(IPT) realiza ensaios de edificações, pon-
tes, plataformas de petróleo, geradores 
eólicos e conforto ambiental em seu Tú-
nel de Vento. A competência técnica da 
equipe, aliada à infraestrutura de ponta, 
permite oferecer soluções tecnológicas 
em aerodinâmica de edificações, navios, 
veículos,  árvores e esportes, pensando 
em conforto ambiental, dispersão de 
poluentes, energia eólica e outras fren-
tes que envolvam interação fluido-estru-
tura.
O IPT desenvolve software para o dispo-
sitivo do Sem Parar, utilizado em rodo-
vias com sistema de pedágio.

Hospital da Unicamp 
é um dos 10 melhores 
do país

O Hospital de Sumaré, gerido pela 
Universidade Estadual de Campinas 
(Unicamp), é considerado pelo Mi-
nistério da Saúde um dos dez melho-
res do país. 
A Unicamp é a instituição com o 
maior número de trabalhos laurea-
dos no Prêmio Governador do Esta-
do, concedido pelo Conselho Estadu-
al de Cultura do Estado de São Paulo 
aos destaques em diversas áreas 
culturais: cinema, teatro, música e 
literatura.
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Hospital de Sumaré 
da Unicamp

Pesquisadores da Unicamp coorde-
nam sequenciamento genético do 
fungo causador da praga vassoura-
-de-bruxa, que infesta plantações 
de cacau.
Anunciada a implantação de duas 
novas modalidades no curso de 
Física da universidade - Física Mé-
dica e Física Biomédica.
Pesquisadores do Instituto de 
Física Gleb Wataghin da Unicamp 
integram o consórcio que instala 
o Observatório de Raios Cósmicos 
Pierre Auger, na Argentina.
Unicamp e Embraer firmam par-
ceria para o lançamento de curso 
de extensão na área de Engenharia 
de Software voltado para a indús-
tria aeronáutica.

Pesquisadores da 
Unicamp coordenam 
sequenciamento 
genético de fungo de 
plantações de cacau É inaugurada a nova estrutura 

física e organizacional do Ambu-
latório de Especialidades Gover-
nador Mário Covas da Faculdade 
de Medicina de Marília (Famema). 
Ela propicia a integração entre os 
serviços e as equipes das faculda-
des de Medicina e Enfermagem e 
de pós-graduação em Residência 
Médica. Realiza, em média, 86 mil 
atendimentos médicos e 13.500 
atendimentos nos serviços de Fo-
noaudiologia, Enfermagem, Nutri-
ção e Dietética, Psicologia Hospi-
talar e Serviço Social por ano.

Hospital-escola da 
Famema realiza 
quase 100 mil 
atendimentos por ano
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O Senado Federal insere um voto 
de aplauso para os cientistas bra-
sileiros que concluíram o sequen-
ciamento do genoma do Schisto-
soma mansoni, principal agente 
causador da esquistossomose, em 
projeto financiado pela Fundação 
de Amparo à Pesquisa do Estado 
de São Paulo (Fapesp). Iniciado 
em 2001, o projeto identifica 200 
novos genes associados aos está-
gios de vida do parasita causador 
da esquistossomose e abre novas 
perspectivas de combate à doença.

Fapesp financia 
projeto de 
sequenciamento 
do genoma do 
principal causador da 
esquistossomose

Começa a funcionar o Centro de 
Pesquisa e Análise de Dados de 
São Paulo (São Paulo Research and 

Fapesp apoia novo 
centro de pesquisa 
de Física de Altas 
Energias
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A Fapesp e o Conselho Nacional de 
Desenvolvimento Científico e Tec-
nológico (CNPq) lançam o Progra-
ma Primeiros Projetos para apoiar 
a fixação de jovens pesquisadores 
e a formação de novos grupos em 
instituições públicas de pesquisa. 
Por meio do programa, 121 pro-
postas de projetos de pesquisa são 
aprovadas no primeiro ano

Começa a funcionar a Agência 
Fapesp, agência de notícias eletrô-
nica gratuita responsável por um 
site e boletins diários com ma-
térias, entrevistas e reportagens 
especiais sobre política científica e 
tecnológica, além de resultados de 
pesquisas desenvolvidas no Brasil 
e no exterior. Ela distribui conte-
údo por e-mail a pesquisadores, 
dirigentes de órgãos de fomento, 
universidades e institutos de pes-
quisa do país, políticos, jornalistas 
e outros interessados em ciência 
e tecnologia. As notícias também 
são publicadas em inglês e espa-
nhol.

Fapesp lança 
programa de apoio a 
jovens pesquisadores

Fapesp cria agência 
de notícias científicas 
e tecnológicas 
gratuita

Analysis Center, Sprace), criado 
com apoio da Fapesp. Ele permi-
te que pesquisadores de Física de 
Altas Energias do Estado de São 
Paulo participem dos mais impor-
tantes experimentos científicos 
da área no mundo. O Sprace pro-
cessa, armazena e analisa em São 
Paulo dados gerados em um dos 
aceleradores do Grande Colisor de 
Hádrons (LHC), em Genebra, na 
Suíça. 
A equipe do Sprace também parti-
cipa da análise de dados do expe-
rimento DZero, realizado em um 
dos aceleradores de partículas do 
Fermilab, de Chicago (EUA). 
A partir de 2009, o centro passa a 
funcionar no Núcleo de Compu-
tação Científica da Universidade 
Estadual Paulista (Unesp). Em 
2010, o conjunto de computado-
res do Sprace apresenta a melhor 
qualidade de serviços de proces-
samento prestados ao LHC, que 
recebe suporte computacional de 
161 clusters de vários países.

A Fapesp assina um convênio 
com a Fundação Conrado Wessel 
(FCW), com o objetivo de incenti-
var a produção cultural e científi-
ca no país, e passa a participar da 
organização do Prêmio FCW, que 
reconhece artistas, cientistas ou 
instituições de destaque em suas 
áreas, selecionados por meio de 
indicações de universidades, asso-
ciações ou sociedades científicas e 
órgãos do governo ligados a Ciên-
cia e Cultura. Desde então, a revis-
ta Pesquisa Fapesp publica edições 
especiais sobre os premiados.

Fapesp assina 
convênio e cria 
prêmio de Incentivo à 
Ciência e à Cultura 
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O Instituto de Pesquisas Tecno-
lógicas (IPT) desenvolve diagnós-
tico não invasivo da ocorrência 
de cupins e fungos que atacam 
o lenho da madeira. Ele permite 
análise de risco de queda de árvo-
res nas áreas urbanas. 
O IPT elabora um processo de mi-
croencapsulação de sulfato ferroso 
– enriquecimento da farinha de 
trigo para uso no combate à ane-
mia ferropriva, doença que ocorre 
por conta da deficiência de ferro 
no corpo.

IPT desenvolve 
diagnóstico não 
invasivo de risco de 
queda de árvores 

É criada a Agência de Inovação da 
Unicamp (Inova). Ela visa estabe-
lecer uma rede de relacionamen-
tos da universidade com a socieda-
de para incrementar as atividades 

Unicamp cria 
agência de inovação 
para incrementar 
pesquisa e ensino

de pesquisa, ensino e avanço do 
conhecimento. 
Nasce o “Seminários Unicamp”, 
ciclo de palestras anual dedicado à 
reflexão sobre o conhecimento e o 
seu modo de produção.
Pesquisadores do Instituto Geoló-
gico da Unicamp delimitam e bati-
zam quatro aqüíferos na cidade de 
Campos, no Rio de Janeiro: Fratu-
rado, Terciário Formação Barrei-
ras, Terciário Formação Emborê e 
Quaternário Deltaico. Segundo os 
estudos, eles possuíam um enorme 
potencial - era possível captar 140 
m³ por hora só em um poço cava-
do sobre o Quaternário, o suficien-
te para abastecer 13.500 pessoas.
Pesquisadores da Unicamp desen-
volvem substância capaz de con-
trolar a coccidiose aviária, doença 
parasitária que afeta o intestino 
das aves, provocando a queda da 
produção avícola.
A Unicamp alcança a marca de 20 
mil teses defendidas ao longo dos 
anos. 
É aprovada a criação dos cursos de 
Midialogia, Farmácia e Tecnologia 
em Telecomunicações na Uni-
camp.

Agência de Inovação 
da Unicamp
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O Comitê de Ética em Pesquisa 
(CEP) da Faculdade de Medicina e 
Enfermagem de Marília (Famema) 
recebe 94 projetos de pesquisa com 
seres humanos para serem avalia-
dos. A instituição já possui 46 pes-
quisas em andamento: 28 vincula-
das a programas de mestrado, 16 a 
programas de doutorado e duas a 
de pós-doutorado.
O ambulatório “Governador Má-
rio Covas” realiza 80.077 atendi-
mentos ou procedimentos ambu-
latoriais, cadastra 23.294 novos 
pacientes (crescimento anual de 
7,6%) e movimenta 6.343 proces-
sos de trabalho diariamente. Do 
total de atendimentos, 95% são via 
Sistema Único de Saúde (SUS) e 5% 
são particulares ou por convênios.

Famema avalia 
ética de 94 projetos 
de pesquisa com 
seres humanos 
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A Fundação de Amparo à Pesquisa 
do Estado de São Paulo (Fapesp) 
participa da inauguração do obser-
vatório Southern Observatory for 
Astrophysical Research (Soar) no 
Chile. Um dos objetivos do Soar é 
fornecer imagens mais precisas e 
abundantes para estudar a forma-
ção do Universo, já que o telescó-
pio capta imagens de explosões da-
tadas de 12,7 bilhões de anos-luz, 
entre outros fenômenos e objetos 
celestes relevantes. O Conselho 
Nacional de Desenvolvimento 
Científico e Tecnológico (CNPq) 
destinou US$ 10 milhões ao proje-
to e a Fapesp participou com US$ 
2 milhões. Os outros três parceiros 
são norte-americanos: a National 
Optical Astronomy Observatories 
(NOAO ), a Universidade da Caroli-
na do Norte (UCN) e a Universida-
de Estadual de Michigan (MSU).

Fapesp destina US$ 2 
mi a observatório de 
pesquisa astrofísica

20
04
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Núcleo de Estudos e Pesqui-
sas em Alimentação (Nepa)
Unicamp

O Instituto de Pesquisas Tecno-
lógicas (IPT) inicia pesquisas de 
processos de corrosão por corren-
te alternada em dutos enterrados, 
como os de transporte de água, es-
goto, petróleo e derivados. Estru-
turas metálicas enterradas podem 
sofrer corrosão e sua intensidade 
depende das características do 
solo (teor de sais dissolvidos, pH, 
grau de aeração, permeabilidade, 
entre outros). Atualmente, o IPT 
conta com um laboratório especia-
lizado em corrosão e proteção que 
permite um avanço extraordinário 
nos estudos da área.

A Universidade Estadual de Cam-
pinas (Unicamp) e o Instituto 
Butantan, centro de pesquisa 
biológica, testam vacinas contra 
tuberculose e hepatite B. 

IPT pesquisa 
processos de 
corrosão em dutos 
de água, esgoto e 
petróleo

Unicamp e Instituto 
Butantan testam 
vacinas contra 
tuberculose e 
hepatite B

A Agência de Inovação (Inova) 
da universidade lança o projeto 
“Diligência da Inovação”, cujo 
objetivo é analisar a viabilidade de 
patentes, e bate recorde em licen-
ciamento de patentes. 
O Núcleo de Estudos de População 
“Elza Berquó” (Nepo), unidade de 
pesquisa multidisciplinar de de-
mografia e estudos de população, 
e o Núcleo de Economia Social, 
Urbana e Regional (Nesur) do Ins-
tituto de Economia da Unicamp 
lançam atlas sobre a Região Metro-
politana de Campinas. 
O Conselho Universitário (Consu) 
da Unicamp aprova a avaliação 
institucional e o programa inédito 
para maior inclusão da escola pú-
blica em seus cursos de graduação.
Pesquisadores de uma rede de ins-
tituições do projeto Instituto do 
Milênio, do Ministério da Ciência 
e Tecnologia (MCT), incluindo a 
Unicamp, concluem o mapeamen-
to genético funcional e comparati-
vo dos citros. São realizadas cerca 
de 200 mil sequências de genes 
das principais frutas e suas varie-
dades: laranja, lima, tangerina e 
limão. 
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O Núcleo de Estudos de Políticas 
Públicas (NEPP) da Unicamp, em 
parceria com o Instituto DNA 
Brasil, cria o “Índice DNA Brasil”, 
uma análise de desenvolvimen-
to humano mais abrangente que 
leva em conta um maior número 

O Instituto de Pesquisas Energé-
ticas e Nucleares (Ipen) inicia a 
operação do “Irradiador Multi-
propósito de Cobalto 60”, insta-
lação radiativa em escala piloto 
para processamento por radiação 
de materiais utilizando radiação 
gama provinda do cobalto-60. O 
irradiador tem diversas aplica-
ções, como  esterilização de pro-
dutos médicos e farmacêuticos, de 
tecidos biológicos para implantes 
cirúrgicos e de alimentos, sem dei-
xar resíduos químicos ou alterar 
textura ou sabor, além de indução 
de cor em vidro e pedras precio-
sas e de tratamento de efluentes 
industriais e de esgoto. Outro 
fator importante é que não existe 
manuseio do produto e a expo-
sição aos raios gama é realizada 
com ele já embalado. O projeto foi 
financiado pela Fapesp e custou 
R$ 1,7 milhão, bem mais em conta 
do que um irradiador deste tipo 
importado, que custa cerca de U$ 
3 milhões.

Unicamp e Instituto 
DNA Brasil 
criam índice de 
desenvolvimento 
humano mais 
abrangente

Ipen inicia operação 
de instalação 
radioativa em escala 
piloto

de dimensões estratégicas da vida 
brasileira. 
A Unicamp é escolhida como a 
instituição de pesquisa que melhor 
faz inovação tecnológica na re-
gião Sudeste pela Financiadora de 
Estudos e Projetos (Finep), empre-
sa pública de fomento às áreas de 
ciência, tecnologia e inovação em 
empresas, universidades, institu-
tos tecnológicos e outras institui-
ções públicas ou privadas. 
A Unicamp chega ao patamar de 
95% de professores com titulação 
mínima de doutor.

IPEN Irradiador Multipropósito de Cobalto 
60 do Centro de Tecnologia das Radiações



75

O serviço de Enfermagem do Hos-
pital das Clínicas II da Faculdade 
de Medicina de Marília (Famema) 
atende 6.255 pacientes neonatos 
pré-termos, recém-nascidos pa-
tológicos e normais, gestantes de 
alto risco, puérperas, crianças e 
adultos com problemas clínicos ou 
cirúrgicos e mulheres com pro-
blemas ginecológicos. Também 
acolhe 6.836 pessoas no Pronto 
Atendimento Infantil, nos ambu-
latórios de ginecologia/obstetrí-
cia, pediatria e recém-nascidos de 
baixo peso. 
O Ambulatório “Governador Má-
rio Covas” da Famema passa a ser 
visto como unidade assistencial 
necessária para o ensino dos alu-
nos, pela complexidade dos aten-
dimentos, estrutura física, presen-
ça do docente e participação ativa 
dos funcionários em geral.
A Famema aumenta em 75,74% o 
valor faturado de procedimentos 

Enfermagem do HC da 
Famema atende 6.255 
pacientes

estratégicos em relação ao ano 
anterior, com produção de mais 
de R$ 2 milhões. O valor médio 
mensal faturado é de R$ 182.171,72, 
quase o dobro do ano anterior. O 

serviço de particulares e convê-
nios obtém um aumento de 13,17% 
no valor médio faturado, alcan-
çando R$ 1.352.676,36.

O Hospital das Clínicas da Faculdade de Medicina de Marília
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6 A Biblioteca Virtual (BV) da Fun-
dação de Amparo à Pesquisa do 
Estado de São Paulo (Fapesp) entra 
em funcionamento com informa-
ções detalhadas sobre projetos 
apoiados pela fundação. Ela adota 
metodologia e tecnologia de bi-
bliotecas virtuais voltadas para as 
áreas da Saúde, Ciência e Tecno-
logia desenvolvidas pelo Centro 
Latino-Americano e do Caribe de 
Informação em Ciências (Bireme). 
A partir de 2009, a BV inicia um 
processo de migração para uma 
metodologia e tecnologias pró-
prias, que possibilitam o desen-
volvimento de recursos, como o 
mapeamento da distribuição dos 
fomentos no Estado de São Paulo. 
Desde 2010, a equipe de bibliote-
cários da BV digitaliza títulos e 
resumos de projetos apoiados pela 
Fapesp a partir de 1992, até então 
disponíveis somente em portu-
guês.

Biblioteca Virtual de 
projetos apoiados 
pela Fapesp entra em 
funcionamento

20
05
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O Instituto de Pesquisas Tecnoló-
gicas (IPT) elabora as normas na-
cionais de avaliação de desempe-
nho das edificações habitacionais 
para verificar se a forma como 
foram projetadas e construídas 
atende às necessidades dos usu-
ários do ponto de vista de segu-
rança, habitabilidade e sustenta-
bilidade. Os métodos de trabalho 
desenvolvidos desde a década de 
1980 serviram de base para as pri-
meiras normas sobre o assunto da 
Associação Brasileira de Normas 
Técnicas (ABNT).

A Unicamp recebe cinco premia-
ções na primeira edição do “Prê-
mio Melhores Universidades”, 
promovido pelo Guia do Estudante 
da Editora Abril. Na categoria 
Corpo Docente, ganham os cur-
sos de Odontologia, oferecido 
pela Faculdade de Odontologia de 
Piracicaba (FOP) na área de Ci-
ências da Saúde, e o de História, 
oferecido pelo Instituto de Filo-
sofia e Ciências Humanas (IFCH), 
na área de Ciências Humanas. Na 

IPT cria “checkup” 
de segurança, 
habitabilidade e 
sustentabilidade para 
edificações

Unicamp recebe 5 
premiações do Guia 
do Estudante da 
Editora Abril

categoria Instalações, o curso de 
Química, oferecido pelo Instituto 
de Química, leva o melhor na área 
de Ciências Exatas e da Terra. Na 
categoria Empregabilidade, ven-
cem os cursos de Física, do Insti-
tuto de Física Gleb Wataghin, na 
área de Ciências Exatas e da Terra 
e o de Pedagogia, ministrado na 
Faculdade de Educação, na área de 
Ciências Humanas.
A universidade lança a pedra fun-
damental da nova área de Ensino, 
Pesquisa e Extensão do Hospital 
Estadual de Sumaré, na Região 
Metropolitana de Campinas. 
A Biblioteca Digital da Unicamp 
alcança a marca de mais de 5 mil 
teses e dissertações publicadas.
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O Instituto de Pesquisas Energéticas 
e Nucleares (Ipen) inaugura o Labora-
tório de Lasers de Altíssima Potência, 
que atualmente faz parte do Centro de 
Lasers e Aplicações. Ele trabalha com 
lasers de estado sólido na aplicação em 
saúde, processamento de materiais, mo-
nitoração ambiental e na área nuclear.

A Universidade de São Paulo (USP) ini-
cia as atividades do Campus USP Leste, 
que abriga a Escola de Artes, Ciências e 
Humanidades (EACH) e fica na região 
Leste da capital paulista, próximo ao 
Aeroporto Internacional de Guarulhos. 
Atualmente conta com 4.395 alunos de 
graduação e 889 na pós-graduação.

Ipen cria laboratório 
de lasers para 
aplicação em saúde 
e monitoração 
ambiental

USP inaugura Campus 
Leste em Guarulhos
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A Faculdade de Medicina e Enfer-
magem de Marília (Famema) inau-
gura a Oncoclínica, um dos prin-
cipais centros de tratamento de 
câncer do Centro-Oeste Paulista. 
Com uma equipe multiprofissio-
nal, dá suporte e apoio psicológico 
às famílias dos pacientes da região 
e de outros estados que buscam 
atendimento em radioterapia e 
quimioterapia. 
É inaugurado o Ambulatório de 
Oncopediatria do Hospital das Clí-
nicas da Famema.

Famema lança um dos 
principais centros de 
tratamento de câncer 
do Estado de SP

Caixa d’água da USP 
Leste, no bairro Ermelino 
Matarazzo, em São Paulo
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O Instituto de Pesquisas Tecnológicas 
(IPT), em parceria com o Hospital das 
Clínicas de Ribeirão Preto, desenvolve 
um sistema web (software hospedado 
na internet) para o gerenciamento e 
a logística de distribuição de órgãos 
para transplante. O programa permite 
a informatização de todos os dados do 
sistema de transplantes do Estado de 
São Paulo. Doadores e receptores, bem 
como os candidatos que aguardam na 
fila por um órgão, são cadastrados e seus 
dados são atualizados online. Informa-
ções das equipes de coleta e de laborató-
rios também são colocadas diretamente 
no sistema. Os pacientes recebem uma 
senha para acessar suas próprias infor-
mações, como prontuários médicos e 
lugar na fila. Todos os dados são envia-
dos ao Ministério da Saúde para facilitar 
o trâmite em todo o país.

IPT cria software 
de logística para 
transplantes
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A Universidade Estadual de Campinas 
(Unicamp) idealiza e coordena o mais 
amplo programa de pesquisa multidis-
ciplinar para o mapeamento do cére-
bro no Brasil. 
O programa Unicamp de Portas Aber-
tas, que acolhe em institutos, faculda-
des, laboratórios, bibliotecas e hospi-
tais da universidade alunos de Ensino 
Médio e Fundamental, recebe 60 mil 
estudantes de nove estados brasileiros. 
A Unicamp recebe acervo pessoal de 
Cesar Lattes, físico brasileiro, cujo 
trabalho foi fundamental para o de-
senvolvimento da física atômica e um 
dos criadores do Conselho Nacional de 
Desenvolvimento Científico e Tecnoló-
gico (CNPq).
O governador do Estado lança a pedra 
fundamental do campus II Limeira da 
Unicamp, que abriga a Faculdade de 
Ciências Aplicadas.

Unicamp coordena 
maior programa 
de pesquisa 
multidisciplinar de 
mapeamento cerebral

A Estação Guanabara, adquirida pelo 
Instituto Paulista de Estudo e Pesquisa 
(Ipep),  é inaugurada como Centro Cul-
tural de Integração e Inclusão Social 
(CIS) da universidade. 
O Hemocentro da Unicamp lança o 
projeto Doador Universitário, que 
realiza coleta voluntária de sangue na 
universidade. A Faculdade de Odonto-
logia de Piracicaba da Universidade Es-
tadual de Campinas (FOP/UNICAMP) 
inaugura clínica odontológica. 
A Faculdade de Ciências Médicas da 
Unicamp inaugura o Centro de Memó-
ria e Arquivo Setorial.

A Nature Genetics, revista mensal que 
publica as melhores pesquisas sobre 
genética e uma das publicações cien-
tíficas mais respeitadas do mundo, 
destaca pesquisa do Hemocentro da 
Unicamp.

Pesquisa do 
hemocentro da 
Unicamp é destaque 
na revista Nature 
Genetics

Suely Vilela assume como a primeira 
- e única, até o momento - reitora da 
Universidade de São Paulo (USP). For-
mada em Farmácia-Bioquímica, com 
mestrado, doutorado e pós-doutorado 
em Ciências (Bioquímica), sua gestão 
foi marcada por inclusão e inovação.

USP tem a primeira (e 
única até hoje) reitora

A Faculdade de Ciências Médicas da 
Unicamp recebe o Prêmio Saúde Onco-
lógica América Latina.  
Um trabalho do Instituto de Física 
“Gleb Wataghin” (IFGW) da Unicamp 
recebe da Sociedade Brasileira de Físi-
ca o prêmio de melhor tese do ano. 
O Hospital Estadual Sumaré, dirigi-
do pela Unicamp, recebe certificado 
hospitalar Nível 3 – Acreditado com 
Excelência, a mais alta classificação do 
setor da saúde.
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Evento de lançamento da pedra fundamental 
do campus Limeira da Unicamp
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Equipes do Programa de Pesquisas 
em Caracterização, Conservação, 
Recuperação e Uso Sustentável da 
Biodiversidade do Estado de São 
Paulo (Biota-Fapesp) e da Secre-
taria Estadual do Meio Ambiente 
produzem uma série de mapas que 
orientam as estratégias de conser-
vação, preservação e restauração 
da biodiversidade nativa do Estado 
de São Paulo. Ao todo, partici-
param do projeto mais de 1.200 
profissionais (900 pesquisadores e 
estudantes de São Paulo, 150 cola-
boradores de outros estados brasi-
leiros e 80 do exterior).

Programa da Fapesp 
produz mapas de 
preservação e 
restauração da 
biodiversidade nativa 
do Estado de SP
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The Ranking: lista das melhores instituições 
de ensino superior do mundo

O Instituto de Pesquisas Tecnoló-
gicas (IPT) investiga o acidente nas 
obras da Linha Amarela do Metrô 
de São Paulo. Segundo o laudo do 
instituto, uma sucessão de erros 
provocou o mais grave acidente já 
registrado na história desse meio 
de transporte na capital paulista.

A Faculdade de Medicina de Ma-
rília (Famema) cria o Núcleo de 
Desenvolvimento de Pessoal e 
Institucional (NDPI) para substi-
tuir o extinto Núcleo de Educação 
Permanente (NEP), focado apenas 
na educação baseada no trabalho. 
O NDPI abrange as funções de ca-
pacitação, educação permanente, 
educação continuada, cursos de 
especialização e residências médi-
cas em Saúde de Família e Multi-
profissional.

A Universidade de São Paulo (USP) 
e a Universidade Estadual de Cam-
pinas (Unicamp) são incluídas no 
ranking das 200 melhores institui-
ções de ensino superior do mundo 
publicado pelo The Times Higher 
Education Supplement, única clas-
sificação universitária global que 
julga a intensidade de pesquisas 
das universidades em todas as suas 
missões principais: ensino, pes-
quisa, citações, renda da indústria 
(transferência de conhecimento) e 
perspectivas internacionais (pes-

IPT apura acidente do 
metrô na capital

Famema cria núcleo 
de educação voltada 
para saúde de família 
e multiprofissional

Unicamp e USP 
são listadas entre 
as 200 melhores 
universidades do 
mundo

quisa, funcionários e estudantes). 
Pesquisas da Faculdade de Ciên-
cias Médicas da Unicamp são pre-
miadas no 59º Congresso da Aca-
demia Americana de Neurologia, 
realizado em Boston (EUA).
O Trote da Cidadania pelo Consu-
mo Consciente da Unicamp recebe 
o Prêmio Trote da Cidadania da 
Fundação Educar DPaschoal na 
categoria Ensino Superior.
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Placas de reconhecimento entregues no evento de 
lançamento do Selo Paulista de Diversidade
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O Governo do Estado de São Paulo 
cria o Selo da Diversidade Paulista, 
certificação dada a organizações 
privadas e da sociedade civil com 
boas práticas de gestão de pessoas 
voltadas à diversidade. São avalia-
das políticas de inclusão de pessoas 
com deficiência, questões étnicas, 
raciais, de gênero, idade, orienta-
ção sexual e identidade de gênero, 
assim como para difundir a cultura 
de respeito, valorização e promo-
ção da igualdade nos ambientes de 
trabalho. Há duas modalidades: 
Selo Adesão, para organizações que 
possuam plano de trabalho voltado 
para a diversidade em fase de estu-
do, desenvolvimento, implementa-
ção e avaliação, e o Selo Pleno, para 
organizações em níveis avançados 
na política da diversidade.

Secretaria lança 
Selo da Diversidade 
Paulista para 
empresas e 
sociedade civil
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6 A Agência Paulista de Promoção de 
Investimentos e Competitividade 
(Investe SP), organização social ligada 
à Secretaria de Ciência, Tecnologia e 
Desenvolvimento Econômico, lança 
o Pró Veículo, programa de incentivo 
fiscal que possibilita a montadoras ins-
taladas em São Paulo utilizar crédito 
acumulado de Imposto sobre Circula-
ção de Mercadorias e Serviços (ICMS) 
para modernização de plantas, desen-
volvimento de novos produtos e cons-
trução de fábricas ou ampliação de 
negócios. O programa é direcionado a 
fabricantes de máquinas, equipamen-
tos e veículos automotores detentores 
de crédito acumulado apropriado de 
valor igual ou superior a R$ 5 milhões, 
cujo investimento seja igual ou supe-
rior a R$ 30 milhões.

Invest SP lança o Pró 
Veículo, programa de 
incentivo fiscal para 
montadoras

20
08
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O Ministério da Educação (MEC) clas-
sifica a Faculdade de Medicina de São 
José do Rio Preto (Famerp) como uma 
das dez melhores faculdades do país. 
A pós-graduação stricto sensu da fa-
culdade recebe nota máxima (5,0).
O curso de Enfermagem da Famerp 
obtém conceito 5,0 no Exame Nacional 
de Desempenho dos Estudantes (Ena-
de), assim como no Indicador de Dife-
rença Entre os Desempenhos Obser-
vado e Esperado (IDD) e no Conceito 
Preliminar de Curso, ambos do Insti-
tuto Nacional de Estudos e Pesquisas 
Educacionais Anísio Teixeira (Inep), 
classificando-o entre os 25 melhores 
cursos do país. 
O Guia do Estudante Melhores Uni-
versidades 2007/2008 da Editora Abril 
aponta a Famerp como a melhor escola 
médica do interior do Brasil.

Famerp é uma das 10 
melhores faculdades 
de Medicina do país, 
segundo MEC A Universidade Estadual de Campinas 

(Unicamp) remete R$ 32 milhões ao 
ensino de graduação, pesquisa e segu-
rança no campus. 
O Instituto de Economia da Unicamp 
destina R$ 3,9 milhões para a constru-
ção de um centro de pesquisas integra-
das.
A universidade oferece cursos inédi-
tos de graduação a distância: Licencia-
tura em Letras - Libras, Bacharelado 
em Tradução e Interpretação Letras 
- Libras. 
Luciana Gonzaga de Oliveira, pro-
fessora do Instituto de Química da 
Unicamp, recebe o prêmio – Grant – 
L´Oreal Brasil para as Mulheres na Ci-
ência, na área de Ciências Químicas. O 
programa é patrocinado pela L´Oreal 
Brasil em parceria com a Academia 
Brasileira de Ciências e a Unesco.

Unicamp investe R$ 
32 mi em graduação, 
pesquisa e segurança

A Agência de Inovação da Unicamp 
(Inova) vence o Prêmio Finep de Ino-
vação, da Financiadora de Estudos e 
Projetos (Finep), na região Sudeste. 
O Hemocentro da universidade feste-
ja 15 anos de transplantes de medula 
óssea. 
O programa Unicamp de Portas Aber-
tas (UPA) recebe 50 mil visitantes. 
Nele, faculdades, institutos e outras 
unidades da universidade fazem 
visitas guiadas de alunos do Ensino 
Médio, pré-vestibular e demais inte-
ressados em conhecer os espaços da 
instituição.
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A Faculdade de Medicina de Marí-
lia (Famema) inaugura o Serviço 
de Radioterapia.
O Hospital Materno Infantil da 
Famema implanta a Unidade de 
Terapia Intensiva Pediátrica, com 
dez leitos para atendimento regio-
nal.

Famema implanta 
serviço de 
radioterapia e terapia 
intensiva pediátrica
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Hospital Materno Infantil da Famema
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A Secretaria de Desenvolvimento 
Econômico, Ciência e Tecnologia 
institui o Programa de Fomento de 
Arranjos Produtivos Locais Pau-
lista (APLS). Marco nas políticas 
de desenvolvimento regional, ele 
aposta na organização e fortale-
cimento das cadeias produtivas 
paulistas, como as de mel, leite, 
alimentos, bioenergia, joalheria, 
calçados e pão de queijo. A ini-
ciativa contempla investimentos 
conjuntos e a geração de economia 
de escala que beneficiam micros, 
pequenas e médias empresas, 
gerando desenvolvimento integra-
do e descentralizado, emprego e 
renda na região.

Secretaria lança 
programa de 
organização e 
fortalecimento das 
cadeias produtivas 
paulistas
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Faculdade de Odontologia de 
Piracicaba Unicamp

A Faculdade de Medicina de São 
José do Rio Preto (Famerp) ganha 
nota máxima (5,0) no Índice Geral 
de Cursos (IGC) do Ministério da 
Educação (MEC), ficando nova-
mente entre as poucas instituições 
com nota máxima.

A Faculdade de Medicina de Ma-
rília (Famema) adquire o Hospital 
São Francisco, de Marília.

A Secretaria da Administração 
Penitenciária, a Secretaria do 
Emprego e Relações de Trabalho e 
a Secretaria de Desenvolvimento 
Econômico, Ciência e Tecnologia 
criam o Programa Estadual de 
Inserção de Egressos do Sistema 
Penitenciário (Pró-Egresso). Ele é 
voltado à reinserção e à integração 
social de egressos do Sistema Peni-
tenciário na sociedade, por meio 
de um sistema de busca e ofertas 
de vagas de trabalho e cursos de 
qualificação profissional.

O campus II Limeira da Univer-
sidade Estadual de Campinas 
(Unicamp) é inaugurado e o nome 
Faculdade de Ciências Aplicadas 
(FCA) é oficializado pelo Conselho 
Universitário (Consu). 
A Faculdade de Odontologia de 
Piracicaba da Unicamp ganha o 
Grande Prêmio CAPES de Tese, 
que reconhece os melhores traba-
lhos de conclusão de doutorado 
defendidos em programas de pós-
-graduação brasileiros. 
A Biblioteca Digital da universi-
dade publica a tese de número 30 
mil. 

Famerp ganha nota 
máxima do MEC

Famema compra 
hospital em Marília

Secretarias criam 
programa voltado 
à reinserção de 
egressos do sistema 
penitenciário na 
sociedade

Unicamp inaugura 
campus em Limeira

A Unicamp lança um novo vesti-
bular com o intuito de aprimorar a 
seleção de candidatos. 
A Unicamp cria uma comissão 
interunidades, formada por mem-
bros do Grupo de Trabalho de 
Internacionalização (GTI), para 
incrementar a internacionalização 
da universidade.
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A Secretaria de Desenvolvimento 
Econômico, Ciência, Tecnologia e 
Inovação do Estado de São Paulo cria 
o Programa de Apoio Tecnológico aos 
Municípios (Patem). A iniciativa tem 
por objetivo suprir as necessidades de 
ordem técnica de municípios paulis-
tas, mediante a conjugação de esforços 
para a execução de projetos e serviços 
voltados à incorporação de melhorias 
e soluções nas seguintes áreas: cida-
des sustentáveis; cidades resilientes e 
atendimentos emergenciais.

O Parque Tecnológico São José dos 
Campos (PqTec) recebe o credencia-
mento definitivo do Sistema Paulista 
de Parques Tecnológicos. Primeiro 
parque tecnológico em território pau-

Secretaria cria 
programa de apoio 
tecnológico para 
cidades sustentáveis 
e emergências

Estado de SP ganha 
primeiro parque 
tecnológico20
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O projeto do flutuador desenvolvi-
do no Centro de Engenharia Naval 
e Oceânica (CNaval) do Instituto 
de Pesquisas Tecnológicas (IPT) 
para a produção de uma série de 
reportagens do Projeto Rios de 
São Paulo, da TV Globo, recebe, 
na Holanda, o prêmio IBC Special 
Award, concedido pela Interna-
tional Broadcasting Conference, 
rede mundial voltada a conteúdo 
e tecnologia. O objetivo do projeto 
é a medição dos níveis de oxigênio 
da água do Rio Tietê, no Estado de 
São Paulo, durante 31 dias em um 
trajeto de 560 km entre as cidades 
de Biritiba Mirim e Barra Bonita. 

IPT ganha prêmio 
internacional por 
projeto de flutuador 
no Rio Tietê

lista, torna-se uma referência para 
a criação de um marco nacional, 
com regras e políticas de incenti-
vo fiscal voltadas às entidades de 
pesquisa e empresas que integram 
esse ambiente.

Parque Tecnológico de 
São José dos Campos
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A produção científica da Unicamp 
chega a 8% do total nacional e a 
inovação tecnológica realizada na 
universidade chega a 600 patentes 
vigentes.
A Unicamp cria o Programa de 
Formação Interdisciplinar Supe-
rior (ProFIS), com 120 vagas para 
alunos de escolas públicas de Cam-
pinas. 
Chegam a 46% os cursos de pós-
-graduação da Unicamp com con-
ceito 6 ou 7 pela Capes. 
O Hospital de Clínicas da Unicamp 
conquista o prêmio Destaque 
Transplante e Captação de Ór-
gãos, concedido pela Secretaria de 
Estado da Saúde de São Paulo aos 
hospitais e equipes que mais se 
destacaram na captação, notifica-
ção e realização de transplantes. 

A Universidade de São Paulo (USP) 
lança o Parque Tecnológico de 
Santos, que tem o objetivo de in-
centivar a interação entre as em-
presas e instituições produtoras de 
conhecimento e inovação tecno-
lógica para a pesquisa aplicada à 
produção de bens, serviços e pro-
cessos que resultem em geração 
de riqueza com inclusão social. 
Hoje, conta com 21 instituições de 
educação e pesquisa parceiras e 
16 instituições credenciadas que 
atuam no local

O Centro Estadual de Educação 
Tecnológica Paula Souza lança 
o Programa de Intercâmbio Cul-
tural. Nos cinco anos seguintes, 
o programa leva mais de 2 mil 
estudantes e 400 professores de 
Escolas Técnicas Estaduais (Ete-
cs) e Faculdades de Tecnologia de 
São Paulo (Fatecs) para Inglaterra, 
Estados Unidos, Nova Zelândia, 
Espanha, Argentina e Chile. No 
período, são investidos mais de R$ 
44 milhões.

Unicamp é 
responsável por 
8% da produção 
científica nacional

USP lança parque 
tecnológico em Santos

Centro Paula Souza 
investe R$ 44 mi 
em programa de 
intercâmbio cultural

O investimento em obras na Uni-
camp chega a R$ 106 milhões. 
Entre elas, a construção do Teatro 
Escola, com uma área prevista de 
aproximadamente 5.700 m² e capa-
cidade para 350 lugares, o prédio 
para o curso de Midialogia, com 
1.100 m², e o Museu de Artes Visu-
ais (MAV), com cerca de 2.800 m².
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Alunos do Programa 
de Intercâmbio 
Cultural do Centro 
Paula Souza
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A Secretaria de Desenvolvimento 
Econômico, Ciência e Tecnolo-
gia (SDECT) institui o Via Rápida 
Emprego, programa que oferece 
cursos gratuitos de qualificação 
profissional com bolsa-auxílio, 
que ajuda adultos desemprega-
dos a se recolocar no mercado de 
trabalho. Os cursos são de curta 
duração e contam com opções de 
aulas presenciais e de ensino a dis-
tância (EAD). As aulas presenciais 
acontecem em 29 unidades móveis 
(carretas), como nos cursos de 
panificação, auxiliar de cozinha, 
soldagem, cabeleireiro, mecânica 
de motos e carros, entre outros. 
Há opções de cursos de tecnolo-
gia, como programação e ciência 
de dados, e de economia criativa, 
como design de experiência do 
usuário, publicidade, audiovisual, 
marketing digital, moda, gastro-
nomia etc.

Secretaria cria 
o Via Rápida 
Emprego: cursos 
de qualificação 
profissional gratuitos 
para desempregados
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Hospital Materno 
Infantil da Famema

Centro de Saúde da Comunidade (Cecom) da Unicamp

O Hospital de Clínicas da Universi-
dade Estadual de Campinas (Uni-
camp) comemora 25 anos de ativi-
dades com a marca de 1 milhão de 
pacientes atendidos. 
O Instituto de Filosofia e Ciências 
Humanas da universidade cria o 

A Faculdade de Medicina de Ma-
rília (Famema) implanta mestra-
dos acadêmicos e profissionais e 
inaugura a Unidade de Educação. 
Já o curso de Medicina da faculda-
de obtém a melhor nota no Exa-
me Nacional de Desempenho dos 
Estudantes (Enade) do Estado de 
São Paulo e a terceira melhor nota 
do Brasil.

HC da Unicamp 
completa 25 anos 
e registra 1 mi de 
pacientes atendidos

Famema cria 
mestrados 
acadêmicos e 
profissionais

curso de doutorado em Relações 
Internacionais.
O Centro de Saúde da Comunidade 
(Cecom) da Unicamp inicia o Pro-
grama de Saúde nas Unidades, que 
oferece atendimento ambulatorial 
gratuito a alunos, funcionários 
docentes e não docentes em diver-
sas especialidades médicas, saúde 
mental, fisioterapia, nutrição, 
enfermagem e odontologia.
Por meio da Agência de Inovação 
da Unicamp (Inova), a universi-
dade realiza a primeira edição do 
Desafio Unicamp, que estimula a 
criação de negócios de base tec-
nológica a partir de tecnologias 
protegidas, como patentes e pro-
gramas de computador. 
A universidade cria o Prêmio de 
Reconhecimento Docente pela De-
dicação ao Ensino de Graduação, 
cujo objetivo é incentivar, valori-
zar e reconhecer os professores no 
ensino da graduação.
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É criada a Universidade Virtual do Es-
tado de São Paulo (Univesp), primeira 
universidade pública virtual do Brasil. 
Ela oferece cursos semipresenciais 
para todo o Estado, em parceria com 
a Universidade de São Paulo (USP), a 
Universidade Estadual de Campinas 
(Unicamp), a Universidade Estadu-
al Paulista “Júlio de Mesquita Filho” 
(Unesp),  o Centro Paula Souza e a Fun-
dação Padre Anchieta. Além de aulas 
no ambiente virtual de aprendizagem, 
com interação de tutor e alunos, video-
aulas, bibliotecas digitais e os conteú-
dos pedagógicos, há encontros presen-
ciais para atividades e avaliações.

A Faculdade de Tecnologia da Univer-
sidade Estadual de Campinas (Uni-
camp) ganha três novos cursos: Enge-
nharia de Telecomunicações, Sistemas 
de Informação e Engenharia Ambien-
tal. 

SP cria a primeira 
universidade pública 
virtual do Brasil

Faculdade de 
Tecnologia da Unicamp 
ganha 3 novos cursos20
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Professores das 22 unidades de en-
sino e pesquisa da Unicamp rece-
bem o Prêmio de Reconhecimento 
Docente pela Dedicação ao Ensino 
de Graduação da universidade. 
Formam-se as primeiras turmas 
dos cursos de Gestão, Nutrição e 
Ciências do Esporte da Faculdade 
de Ciências Aplicadas da Uni-
camp na cidade de Limeira. 
A proposta orçamentária da Uni-
camp traz dotação de R$ 7,5 mi-
lhões destinada à construção da 
primeira fase do Ciclo Básico 3, 
que abriga laboratórios de ensino 
compartilhados por todos os cur-
sos de graduação. 
O Serviço de Assistência Psicoló-
gica e Psiquiátrica ao Estudante 
(Sappe) da universidade inicia 
pesquisa para conhecer o impacto 
de suas atividades na vida acadê-
mica e os sintomas mais frequen-
tes que afetam os estudantes.

Faculdade de Tecnologia da Universi-
dade Estadual de Campinas (Unicamp)
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Um decreto da Secretaria institui o 
Programa de Certificação do Artesa-
nato Paulista, que estimula a divulga-
ção do saber e da produção artesanal, 
fomentando sua comercialização, 
reconhecendo-o como sinônimo de 
qualidade, autenticidade, responsa-
bilidade socioambiental e fidelidade 
às raízes regionais e culturais do 
Estado de São Paulo. Outro decreto 
torna a Sutaco responsável pela coor-
denação estadual e pelo fomento ao 
artesanato como atividade econômi-
ca estratégica para geração de renda, 
desenvolvimento regional e como 
ferramenta de inclusão social.

Secretaria cria 
programa para 
estimular a produção 
artesanal no Estado
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Laboratório Central de Tecnologias de 
Alto Desempenho da Unicamp

A Fundação de Amparo à Pesquisa do 
Estado de São Paulo (Fapesp) anuncia 
17 novos Centros de Pesquisa, Inova-
ção e Difusão (CEPIDs) apoiados por 
um período de 11 anos. Eles reúnem 
535 cientistas do Estado de São Paulo 
e recebem R$ 680 milhões em investi-
mento.

A Universidade Estadual de Campinas 
(Unicamp) recebe o prêmio de melhor 
experiência em educação no Brasil da 
Fundação Péter Murányi, que reco-
nhece trabalhos inovadores e práticos 
capazes de contribuir para a melhoria 
da qualidade de vida das populações 
em desenvolvimento. 
A universidade inaugura: o Laborató-
rio Central de Tecnologias de Alto De-
sempenho, cujas áreas de atuação são a 
Genômica, Bioinformática, Proteômi-
ca e Biologia Celular, a primeira parte 
das obras de infraestrutura do Parque 
Científico e Tecnológico da Unicamp 
e o site do Grupo Brasil-China para 
divulgação de notícias que envolvam o 
grupo e as relações sino-brasileiras. 
A Unicamp cria o Serviço de Informa-
ções ao Cidadão, subordinado à Coor-
denadoria Geral da universidade, com 
o objetivo de dar sequência à Lei de 
Acesso à Informação e à Comissão da 
Verdade e Memória “Octávio Ianni”, 

A Biblioteca Virtual (BV) da Fapesp 
registra um recorde de visitas em 
um único dia: mais de 10 mil acessos, 
originários do Brasil e de outros paí-
ses, como Estados Unidos, Portugal, 
Alemanha e China. O feito é resultado 
de mudanças técnicas implementadas 
nos últimos anos no sistema de infor-
mação da BV para aumentar o acesso 
a projetos e pesquisas apoiados pela 
Fapesp.

Fapesp investe R$ 
680 mi em 17 novos 
centros de pesquisa e 
inovação

Unicamp é 
reconhecida como a 
melhor experiência 
em educação no 
Brasil

Biblioteca Virtual da 
Fapesp bate recorde de 
visitas: 10 mil acessos 
em um dia

que investiga eventuais arbítrios e vio-
lações de direitos humanos praticados 
contra docentes, alunos e funcionários 
da universidade durante a ditadura 
militar.
A universidade é aprovada para rece-
ber uma unidade do Instituto Confú-
cio, criado pelo Ministério da Cultura 
da China para divulgar e disseminar o 
mandarim e a cultura chinesa.
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A Secretaria de Desenvolvimento 
Econômico, Ciência, Tecnologia e 
Inovação (SDECTI) cria o Sistema 
Paulista de Ambientes de Inovação 
(SPAI), que compreende o Sistema 
Paulista de Parques Tecnológicos 
(SPTec), a Rede Paulista de Incuba-
doras de Empresas de Base Tecno-
lógica (RPITec), a Rede Paulista de 
Centros de Inovação Tecnológica 
(RPCITec) e a Rede Paulista de 
Núcleos de Inovação Tecnológica 
(RPNIT). O SPAI visa estimular 
o surgimento, desenvolvimento, 
a competitividade e o aumento 
da produtividade de empresas de 
conhecimento, tecnologia e inova-
ção; incentivar a interação entre 
instituições de pesquisa, univer-
sidades, empresas e investidores; 
apoiar pesquisa, desenvolvimento 
e engenharia não rotineira; além 
de atrair investimentos em ativi-
dades intensivas em conhecimen-
to e inovação tecnológica.

Secretaria cria 
sistema de estímulo 
à produtividade 
de empresas de 
tecnologia
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Parque Tecnológico de Piracicaba, 
inaugurado em 2012

A SDECTI cria a Rede Paulista de 
Incubadoras de Empresas de Base 
Tecnológica (RPITec), que creden-
cia 15 incubadoras de empresas de 
base tecnológica, empreendimen-
tos que, por tempo limitado, ofere-
cem espaço físico para instalação 
de empresas e empreendimentos 
voltados ao desenvolvimento de 
produtos e processos intensivos 
em conhecimento e disponibili-
zam suporte gerencial e tecnoló-
gico, assim como outros serviços 
com vista ao seu crescimento e 
consolidação. As incubadoras são 
instaladas em Leme, Guarulhos, 
Bebedouro, Botucatu, Sorocaba, 
Presidente Prudente, Marília, Jun-
diaí, Americana, Franca, Registro, 
Ribeirão Preto, São Paulo - Centro 
de Inovação, Empreendedorismo e 
Tecnologia (Cietec) - e duas incu-
badoras do Centro Paula Souza, a 
Incubadora de Empresa de Base 
Tecnológica da Unicamp (Incamp) 
e Incubadora de Empresas da Base 
Tecnológica de São Paulo ( Ciatec).

A SDECTI credencia e inicia a 
operação de 14 parques tecnoló-
gicos em São José dos Campos, 
Sorocaba, Ribeirão Preto, Santos, 
Piracicaba, São José do Rio Preto,  
Botucatu, Santo André, São Car-
los, além de quatro em Campinas 
– Parque Tecnológico de Campinas 
(Unicamp), Parque Tecnológico 
CPqD, Parque Tecnológico CTI e 
Techno Park, além de um Parque 
Eco-Tecnológico Damha, em São 
Carlos.

A Secretaria credencia 13 Centros 
de Inovação Tecnológica (CIT) em 
diversos estágios (projeto, im-
plantação e operando) nas cidades 
de Jundiaí, Marília, Indaiatuba, 
Guarujá, Lins, Presidente Pruden-
te, Guarulhos, Registro, Bauru, 
Guaratinguetá, Rio Claro e dois 
em São Paulo – Fundepag e CIT 
Itapeva.

Secretaria forma rede 
com 15 incubadoras de 
empresas tecnológicas

Secretaria credencia 
14 parques 
tecnológicos no Estado

13 centros de 
inovação são 
credenciados em SP
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A Universidade Virtual do Estado 
de São Paulo (Univesp) cria 3.330 
vagas para os cursos de bacharela-
do em Engenharia de Produção e 
de Computação, além de licencia-
tura em Química, Física, Biologia 
e Matemática.

O número de alunos oriundos da 
rede pública de ensino matricu-
lados na Unicamp salta 20% com 
o Programa de Ação Afirmativa e 
Inclusão Social (PAAIS), sistema 
que visa bonificar estudantes que 
cursaram o Ensino Fundamental 
e/ou Médio na em escolas públi-
cas. 

Univesp cria 3.330 
vagas em cursos de 
graduação

Aumenta em 20% o 
número de alunos 
oriundos da rede 
pública matriculados 
na Unicamp

A Unicamp formaliza o início 
do programa UniversIDADE que 
prepara o indivíduo em estágio 
pré-aposentadoria, aposentadoria 
e pós-aposentadoria para mantê-lo 
ativo física e mentalmente, por 
meio de atividades interdisciplina-
res que visam longevidade e quali-
dade de vida.
A universidade é listada entre as 
50 melhores do mundo em três 
áreas de conhecimento no ranking 
setorial divulgado pela consulto-
ria internacional de educação su-
perior QS: Agricultura e Ciências 
Florestais (1º lugar no Brasil, 22º 
no mundo), História (1º no Brasil, 
34º no mundo) e Filosofia (1º no 
Brasil, 42º no mundo).

A Unicamp concretiza a aquisição 
de uma gleba de terra pertencente à 
Fazenda Argentina, contígua ao cam-
pus de Barão Geraldo, num total de 1,4 
milhão de metros quadrados, destina-
do à construção do Hub Internacional 
para o Desenvolvimento Sustentável 
(HIDS). Ele irá combinar e articular 
ações por meio de parcerias e coope-
rações entre instituições nacionais e 
internacionais que possuem compe-
tências e interesses voltados a prover 
contribuições concretas para o desen-
volvimento sustentável em sua forma 
mais abrangente. 
De 2020 a 2022, a partir de um convê-
nio firmado entre o Banco Interame-
ricano de Desenvolvimento (BID), a 
Unicamp e a Prefeitura Municipal de 
Campinas, no valor de US$ 1 milhão, 

Unicamp adquire 
terreno para a 
construção do Hub 
Internacional para 
o Desenvolvimento 
Sustentável
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foram contratadas consultorias de 
levantamento ambiental, modelo de 
negócios e de planejamento urbano, 
entre outras, para embasar um plano 
para a área. A consultoria de meio 
ambiente identificou áreas de maior 
vulnerabilidade ambiental nas várzeas 
e encostas e áreas de maior aptidão à 
urbanização com maior adensamento 
sobre o espigão central. Já a consulto-
ria de modelo de negócios identificou 
como temas favoráveis a Tecnologia 
da Informação, o agronegócio, a saúde 
e as tecnologias urbanas sustentáveis, 
com potencialidade para a instalação 
de laboratórios vivos.

É concluído o edifício da Bibliote-
ca Brasiliana Guita e José Mindlin, 
órgão da Pró-Reitoria de Cultura 
e Extensão Universitária da Uni-
versidade de São Paulo (USP). Ela 
abriga e integra a coleção brasi-
liana reunida ao longo de mais de 
oitenta anos pelo bibliófilo José 
Mindlin e sua esposa Guita. Com o 
seu expressivo conjunto de livros 
e manuscritos, é considerada a 
mais importante coleção do gêne-
ro formada por particulares. São 
cerca de 32 mil títulos que corres-
pondem a 60 mil volumes aproxi-
madamente.

USP conclui a 
construção da 
Biblioteca Brasiliana 
Guita e José Mindlin A Faculdade de Medicina de Marília 

(Famema) inaugura o Centro de Re-
abilitação Lucy Montoro de Marília, 
unidade regional de atividade ambu-
latorial médica e não médica para a 
reabilitação humana. 

Famema constrói 
centro de reabilitação 
em Marília
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A Fundação de Amparo à Pesquisa do 
Estado de São Paulo (Fapesp) participa 
do consórcio internacional do Giant 
Magellan Telescope (GMT) - Telescó-
pio Gigante de Magalhães, em constru-
ção no deserto do Atacama, nos Andes 
chilenos. O telescópio é o futuro da 
exploração espacial. Com 25,4 metros 
de diâmetro, usa sete dos maiores es-
pelhos monolíticos do mundo e produz 
as imagens mais detalhadas já obtidas 
do nosso Universo. Ele também ajuda 
a desvendar os mistérios cósmicos da 
matéria escura, investigar as origens 
dos elementos químicos e verificar, 
pela primeira vez, sinais de vida em 
planetas distantes. Além disso, per-
mite que astrônomos enxerguem mais 
longe e com uma nitidez nunca antes 
alcançada por outros telescópios óp-
ticos - sua resolução espacial é quatro 
vezes superior ao Telescópio Espacial 
James Webb (JWST), além de ser 200 
vezes mais poderoso do que qualquer 
telescópio de pesquisa atual.
Considerado um dos maiores inves-

Fapesp participa 
de construção e 
acesso a telescópios 
parceiros

timentos da história do projeto, ele 
conta ainda com a contribuição de 
outros membros do consórcio interna-
cional GMTO Corporation: Carnegie 
Institution for Science, Universidade 
Harvard, Universidade do Texas em 
Austin, Universidade do Arizona, Uni-
versidade de Chicago, além da Fapesp.
A fundação também fecha um acordo 
que permite o acesso às informações 
do Large Synoptic Survey Telescope 
(LSST), a ser construído em Cerro 
Pachón, também no Chile. Grande ge-
rador de dados, tem uma câmera com 
aproximadamente 3 milhões de pixeis 
que cobre, em cada exposição, uma 
área do céu correspondente a 40 luas 
cheias e faz 1000 exposições por noite, 
com duração de 30 segundos cada, ge-
rando 15 terabytes de dados por noite.

Telescópio Gigante de Magalhães construído com apoio 
da Fapesp no deserto do Atacama
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Telescópio Gigante de Magalhães construído com apoio 
da Fapesp no deserto do Atacama
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Em um termo de cooperação técni-
ca firmado entre a Fundação Padre 
Anchieta e a Fundação de Amparo 
à Pesquisa do Estado de São Pau-
lo (Fapesp), a TV Cultura de São 
Paulo produz e exibe a São Paulo 
Pesquisa, uma série de 26 progra-
mas sobre a produção científica 
e tecnológica no Estado de São 
Paulo, com reapresentação pela 
Univesp TV.

A Fapesp apresenta o primeiro ban-
co público de dados genômicos da 
América Latina. Com acesso gratui-
to, ele contém informações sobre 
genes transcritos e variantes genô-
micas de interesse científico e mé-
dico. É a primeira etapa da criação 
de um acervo de informações sobre 
a diversidade genética da população 
brasileira, de modo a favorecer o 
tratamento personalizado.

Fapesp coopera com 
série sobre produção 
científica de SP

Fapesp cria o 1º 
banco público de 
dados genômicos da 
América Latina
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A Rede Metropolitana de Campinas 
(Redecomep), uma rede comunitária 
de 80 km de rede óptica interligando 
instituições de educação e pesquisa 
do município, foi inaugurada. Uma 
iniciativa da Redes Comunitárias de 
Educação e Pesquisa (Redecomep), dos 
Ministérios da Ciência, Tecnologia e 
Inovação (MCTI) e da Educação (MEC), 
coordenada pela Rede Nacional de En-
sino e Pesquisa (RNP), com o apoio da 
Agência Brasileira de Inovação Finep 
(Financiadora de Estudos e Projetos). 
A Universidade Estadual de Campinas 
(Unicamp) ajudou na viabilização do 
projeto, por meio da articulação com a 
RNP e demais organizações da região.

A Comissão da Verdade e Memória 
“Octávio Ianni”, criada pela Unicamp 
em 2013, apresenta os resultados e re-
comendações após investigar violações 
de direitos humanos praticados contra 
docentes, alunos e funcionários na 
ditadura militar.

Unicamp ajuda 
a viabilizar rede 
óptica que interliga 
instituições de 
ensino e pesquisa em 
Campinas

Unicamp apresenta 
resultados de 
investigação sobre 
violações de direitos 
humanos contra 
docentes na ditadura
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A NASA, agência espacial ameri-
cana, lança da base McMurdo, na 
Antártica, um balão estratosférico 
com dois equipamentos científicos 
para observação do Sol. Um deles 
é o Solar-T, telescópio fotométrico 
duplo, projetado e construído no 
Brasil por pesquisadores do Centro 
de Radioastronomia e Astrofísica 
Mackenzie (CRAAM), da Universi-
dade Presbiteriana Mackenzie, em 
colaboração com a Universidade 
Estadual de Campinas (Unicamp) 
e apoio da Fundação de Amparo à 
Pesquisa do Estado de São Paulo 
(Fapesp). O Solar-T é o primeiro 
instrumento científico do gênero 
construído no país, após 15 anos de 
pesquisa e desenvolvimento.

NASA lança 
telescópio construído 
com colaboração com 
a Unicamp e apoio da 
Fapesp

20 
16
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É inaugurado o Centro de Pes-
quisas Avançadas em Grafeno, 
Nanomateriais e Nanotecnolo-
gias (MackGraphe) do campus da 
Universidade Mackenzie, em São 
Paulo. Ele tem apoio da Fapesp, da 
Universidade Presbiteriana Ma-
ckenzie e do Conselho Nacional 
de Desenvolvimento Científico e 
Tecnológico (CNPq). O grafeno é 
fino, leve, resistente, impermeável 
e flexível, entre outros atributos, 
qualidades necessárias para apli-
cações em smartphones, tablets 
e televisores de ultradefinição de 
imagem, além de outras aplica-
ções.

Fapesp apoia 
criação do Centro de 
Pesquisas Avançadas 
em Grafeno, 
Nanomateriais e 
Nanotecnologias O IPT conquista o Prêmio Octa-

vio Frias de Oliveira na catego-
ria Inovação Tecnológica, pelo 
projeto desenvolvido em parce-
ria com o Instituto Butantan no 
qual se estuda a possibilidade do 
uso da proteína Amblyomin-X 
no tratamento de células tumo-
rais. O prêmio, uma iniciativa do 
Instituto do Câncer do Estado de 
São Paulo (Icesp) do complexo do 
Hospital das Clínicas da Faculdade 
de Medicina da Universidade São 
Paulo (USP), incentiva a produção 
de conhecimento nacional voltado 
à prevenção e ao combate ao cân-
cer. A participação do Núcleo de 
Bionanomanufatura do IPT se dá 
no escalonamento da produção da 
molécula para os testes em ani-
mais e outros ensaios biológicos.

Projeto do IPT 
em parceria com 
Instituto Butantan 
ganha prêmio de 
inovação

O Instituto de Pesquisas Tecnoló-
gicas (IPT) bate um novo recorde 
de receita com inovação: passa de 
34% em 2015 para 38% do total do 
faturamento em 2016. O Governo 
do Estado de São Paulo amplia a 
subvenção econômica ao IPT em 
R$ 13,5 milhões, confirmando 
sua aposta na ciência e tecnologia 
como setor-chave para o cresci-
mento. Ao todo, foram destinados 
R$ 74,95 milhões ao instituto.

IPT bate recorde de 
receita com inovação: 
38% do total
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A Faculdade de Medicina de Ma-
rília (Famema) cria seu Núcleo 
de Inovação Tecnológica (NIT) e 
é reconhecida como Instituição 
Científica e Tecnológica do Estado 
de São Paulo (ICTESP). Isso permi-
te ser reconhecido como um ator 
que contribui com os ecossiste-
mas de inovação do Estado de São 
Paulo, podendo desenvolver tecno-
logias em parceria com empresas e 
usufruir dos benefícios do marco 
regulatório para ciência, tecnolo-
gia e inovação.

Famema cria 
núcleo de inovação 
tecnológica
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 Fachada da Faculdade de Medicina de Marília (Famema)
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A Fundação de Amparo à Pesquisa do 
Estado de São Paulo (Fapesp) lança o 
Programa Modernização de Institu-
tos Estaduais de Pesquisa e anuncia 12 
projetos aprovados com duração até 
2021. O edital estipula o limite de R$ 
20 milhões para cada proposta e in-
vestimento total de até R$ 120 milhões 
para ampliar a capacidade científica e 
tecnológica dos institutos de pesquisa 
do Estado de São Paulo.

A Universidade de São Paulo (USP) 
estabelece o Centro de Pesquisa em 
Genômica Aplicada a Mudanças Cli-
máticas, voltado ao desenvolvimento 
de soluções biotecnológicas para a 
adaptação de culturas agrícolas a altas 
temperaturas e à deficiência hídrica.

Fapesp investe 
R$ 120 mi na 
modernização de 
institutos de pesquisa 

USP cria centro 
de pesquisa de 
genoma voltado para 
agricultura20 

17
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A Agência de Transportes do Esta-
do de São Paulo (Artesp) contrata o 
IPT para desenvolver um sistema 
de transmissão dos dados de pesa-
gem dos caminhões que transitam 
nas rodovias concessionadas pau-
listas para o seu Centro de Contro-
le de Informação. A metodologia, 
implementada nas rodovias que 
recebem os maiores fluxos de 
veículos, permite a fiscalização 
remota dos Pontos Gerais de Fis-
calização, sem precisar deslocar 
funcionários da Artesp até as con-
cessionadas.

O Instituto de Pesquisas Energé-
ticas e Nucleares (Ipen) celebra os 
60 anos do reator IEA-R1 e inaugu-
ra o Espaço de Memória do Reator 
Nuclear IEA-R1 – Carlos Benedicto 
Ramos Parente, que conta a histó-
ria do primeiro reator nuclear de 
pesquisas do Brasil.

IPT desenvolve 
sistema de 
transmissão de 
dados de pesagem de 
caminhões em SP

Ipen inaugura espaço 
que conta a história 
do 1º reator nuclear 
de pesquisas do Brasi

Paulo Roberto Pertusi, presidente da CNEN, e o 
homenageado Carlos Parente, na inauguração do 
Espaço de Memória que leva seu nome. 
(Foto: Katia Itioca/IPEN)
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A Secretaria de Desenvolvimento Eco-
nômico, Ciência, Tecnologia e Inova-
ção institui o Programa IncentivAuto, 
cujo objetivo é modernizar plantas 
industriais, desenvolver novos produ-
tos e ampliar negócios de empresas de 
veículos no Estado de São Paulo, a par-
tir de financiamento direto via Fundo 
de Apoio aos Contribuintes do Estado 
de São Paulo (Funac). O programa 
prevê acesso para projetos de inves-
timentos superiores a R$1 bilhão que 
gerem mais de 400 postos de trabalho. 
Os fabricantes de veículos recebem 
o investimento em função do ICMS 
gerado por projetos de investimento 
previamente apresentados.

A Fundação de Amparo à Pesquisa do 
Estado de São Paulo (Fapesp), a Shell 
Brasil, a Universidade Estadual de 

Secretaria cria 
programa IncentivAuto 
de modernização de 
montadoras

Fapesp, Unicamp, USP, 
Ipen e Shell Brasil criam 
centro de inovação em 
novas energias

20 
18
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É realizada a primeira formatura da 
Universidade Virtual do Estado de São 
Paulo (Univesp), com a participação de 
187 alunos.

Univesp celebra 
primeira formatura

Campinas (Unicamp), a Universidade 
de São Paulo (USP) e o Instituto de Pes-
quisas Energéticas e Nucleares (Ipen) 
anunciam o Centro de Inovação em 
Novas Energias (Cine). Ele desenvol-
ve dispositivos de armazenamento de 
energia com emissão zero (ou próximo 
de zero) de gases de efeito estufa e uti-
liza como combustível fontes renová-
veis, além de novas rotas tecnológicas 
para converter metano em produtos 
químicos, como as baterias de lítio e os 
supercapacitores.

O Instituto de Pesquisas Energéticas e 
Nucleares (Ipen) capta R$ 13,5 milhões 
do Edital Fapesp, por meio do projeto 
“Capacitação Científica, Tecnológica 
e em Infraestrutura em Radiofárma-
cos e Radiações a Serviço da Saúde”. 
Os recursos são destinados à área de 
radiações a serviço da saúde. 
O Ipen consegue a aprovação pela 
Coordenação de Aperfeiçoamento de 
Pessoal de Nível Superior (Capes) do 
curso de pós-graduação no nível mes-
trado profissionalizante das radiações 
em Ciências da Saúde.

Ipen capta R$ 13,5 mi da 
Fapesp para pesquisa de 
radiação voltada para 
saúde

O instituto desenvolve o Projeto Ipen 
Digital, cujo objetivo é instalar o Sis-
tema Eletrônico de Informação (SEI), 
para padronizar documentos e proce-
dimentos, além de registrar processos 
eletrônicos, tudo integrado e disponí-
vel para recuperação imediata.

Ipen lança projeto de 
sistema eletrônico 
de informações de 
documentos

Primeira turma de formandos da Universidade 
Virtual do Estado de São Paulo (Univesp)
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A Secretaria do Emprego e Re-
lações de Trabalho (SERT) foi 
incorporada à recém-nomeada 
Secretaria de Desenvolvimento 
Econômico (SDE), que também 
cria a Coordenadoria de Competi-
tividade da Indústria, Comércio e 
Serviços (CICOS), responsável por 
formular, propor e articular polí-
ticas públicas com foco na compe-
titividade dos agentes econômicos 
no Estado de São Paulo.

Secretaria incorpora 
pastas
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A SDE cria 11 Polos de Desenvolvi-
mento Econômico: Agritech, Aero-
espacial, Serviços Tecnológicos; 
Alimentos e Bebidas; Automotivo; 
Biocombustíveis; Couro e Calça-
dos; Derivados de Petróleo e Petro-
químico; Metal-metalúrgico, Má-
quinas e Equipamentos; Químico, 
Borracha e Plástico; Saúde e Far-
ma; Têxtil, Vestuário e Acessórios; 
e Eco Florestal. O programa visa 
impulsionar a competitividade e a 
produtividade de setores-chave da 
atividade econômica concentrados 
no Estado de São Paulo, por meio 
da otimização de políticas públi-
cas existentes e estímulo ao setor 
privado ao longo de sua cadeia 
produtiva.

A Secretaria de Desenvolvimento 
Econômico cria o Novotec, programa 
de cursos técnicos e profissionalizan-
tes gratuitos, orientação vocacional e 
oportunidades de estágio para jovens 
do Estado de São Paulo. Tem como 
objetivo ampliar as oportunidades 
de conexão entre o Ensino Médio e 

Secretaria cria 
11 polos de 
desenvolvimento 
econômico em São 
Paulo

Secretaria cria 
Novotec, programa 
de cursos técnicos e 
profissionalizantes 
grátis

o mercado de trabalho por meio da 
oferta de cursos em quatro modalida-
des: cursos técnicos da rede estadual, 
cursos profissionalizantes no contra-
turno escolar, cursos profissionali-
zantes online e cursos de qualificação 
para estudantes da Educação de Jo-
vens e Adultos (EJA) da rede estadual.

Em parceria com o Centro Paula Sou-
za e a Fundação de Apoio à Tecnologia 
(FAT), a SDE institui o Minha Chance, 
programa de cursos profissionalizan-
tes ligados a vagas de emprego defi-
nidas em parceria com as empresas 
localizadas em todo o Estado de São 
Paulo. Disponibiliza cursos que já 
constam em seu catálogo ou cursos 
desenvolvidos em parceria com as 
empresas, com customização ade-
quada às necessidades do mercado 
de trabalho. No ano, foram ofertadas 
21.960 vagas.

Secretaria lança 
o Minha Chance, 
programa de cursos 
profissionalizantes 
ligados a vagas de 
empregos

Aluna do curso de gasista do programa Minha 
Chance
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A SDE, em parceria com o Serviço Bra-
sileiro de Apoio às Micro e Pequenas 
Empresas (Sebrae-SP), lança o Empre-
enda Rápido, maior programa de em-
preendedorismo, inclusão produtiva e 
geração de renda do país. Seu objetivo 
é oferecer em um só lugar tudo o que 
o empreendedor informal e o futuro 
empreendedor precisam para abrir, 
regularizar ou ampliar seu negócio. É 
baseado em seis pilares: capacitação 
empreendedora, qualificação técnica, 
acesso ao crédito com melhores taxas, 
acesso a novos clientes, por meio de 
plataformas digitais,  acesso à inova-
ção e formalização.

Pesquisadores de instituições públicas 
de pesquisa e de empresas, com apoio 
da Fundação de Amparo à Pesquisa do 
Estado de São Paulo (Fapesp), anun-
ciam a criação do Advanced Institute 
for Artificial Intelligence (AI2). Orga-
nização sem fins lucrativos, o instituto 
é formado por um consórcio de pesqui-
sadores de diferentes áreas da Inte-
ligência Artificial, com o objetivo de 
enfrentar problemas sociais relevantes 
por meio do apoio financeiro, princi-
palmente do setor privado.

A Junta Comercial do Estado de São 
Paulo (Jucesp) totaliza 340 prefeituras 
conveniadas ao Integrador Estadual 
VRE|REDESIM, sistema responsável 
pela integração de dados da consulta 
de viabilidade locacional, registro, ins-
crição e licenciamento da empresa.

Secretaria e 
Sebrae-SP lançam 
maior programa de 
empreendedorismo e 
geração de renda do 
país

Fapesp apoia 
criação de instituto 
de IA voltado para 
o combate de 
problemas sociais

Jucesp integra dados 
de empresas em 340 
prefeituras de São 
Paulo

Jucesp cria projeto 
que viabiliza 
a abertura de 
empresas em um dia 
A Jucesp cria o Projeto 24 horas, ação 
inovadora que viabiliza a abertura de 
empresas em menor tempo. O empre-
endedor deixa de aguardar cerca de 
três dias e meio para abrir seu negócio, 
para fazê-lo em apenas um dia.
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Estande do Empreenda Rápido no Mutirão de 
Emprego e Empreendedorismo de Botucatu
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A Unicamp lança o Centro de Pesquisa 
em Engenharia e Gerenciamento de 
Reservatórios e Produção de Petróleo 

Unicamp cria centro 
de pesquisa em 
petróleo e gás

Os 24 cursos de graduação da Uni-
versidade Estadual de Campinas 
(Unicamp), avaliados pelo Instituto 
Nacional de Estudos e Pesquisas Edu-
cacionais (Enade), são considerados 
de boa qualidade. Do total, 14 obtêm 
conceito 5, o mais alto, oito cursos 
recebem conceito 4 e apenas um obtém 
conceito 3. 
A Unicamp também se destaca no Guia 
da Faculdade 2019, elaborado pelo 
jornal O Estado de S. Paulo em parce-
ria com a startup Quero Educação. Dos 
52 cursos da universidade listados no 
guia, 27 (52% do total) são classificados 
com cinco estrelas – o maior percentu-
al em todo o país.

Cursos de graduação 
da Unicamp são 
considerados de boa 
qualidade

Univesp cria  5.150 
vagas em cursos 
de licenciatura e de 
especialização
A Universidade Virtual do Estado de 
São Paulo (Univesp) cria 5.150 vagas 
nos cursos de licenciatura em Letras, 
Pedagogia e Matemática, especializa-
ção em Desenvolvimento de Soluções 
Inovadoras para Educação a Distância 
e em Processos Didático-Pedagógicos 
para Cursos na Modalidade a Distân-
cia.

Univesp oferta 
maior vestibular em 
expansão territorial 
do país
A Universidade Virtual do Estado de 
São Paulo (Univesp) inicia um plano de 
crescimento organizado, com a meta 
de atender as 16 regiões do Estado e 
ofertar vestibular em todas as unida-
des presenciais implantadas. A medida 
propicia a realização dos três últimos 
maiores vestibulares em expansão ter-
ritorial no Brasil.
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O CPS oferece 195.388 vagas em Pos-
tos de Atendimento ao Trabalhador 
(PATs) em todo o Estado. Os postos são 
espaços de atendimento ao público 
que concentram a oferta dos servi-

Uma parceria entre a Natura e o Insti-
tuto de Pesquisas Tecnológicas (IPT) 
resulta na primeira patente verde con-
cedida a uma empresa de cosméticos 
no Brasil. Trata-se da transformação 
de um resíduo advindo de uma ativi-
dade econômica - biomassa oriunda da 
extração do óleo de oleaginosas como 
murumuru, andiroba e castanha da li-
nha Ekos - em matéria-prima para um 
novo produto, em vez de virar compos-
tagem do solo.

O Centro Paula Souza (CPS) reali-
za pesquisa que aponta que 89% dos 
egressos das Faculdades de Tecnologia 
de São Paulo (Fatecs) e 72% dos egres-
sos nas Escolas Técnicas Estaduais 
(Etecs) que concluíram o curso em 2017 
foram empregados em até um ano de-
pois de formados.

Centro Paula Souza 
oferece quase 200 mil 
vagas de emprego

IPT e Natura criam 
1ª patente verde 
de empresas de 
cosméticos

Maioria dos alunos 
formados em Etecs e 
Fatecs é empregada 
em até um ano

e Gás (ERC-RPM, na sigla em inglês), 
com o objetivo de tornar mais eficien-
te a extração do combustível fóssil e o 
respectivo tratamento da água resul-
tante da atividade.

ços do  Sistema Nacional de Emprego 
(Sine), como intermediação de mão de 
obra, emissão de seguro-desemprego, 
instrução para emissão da carteira de 
trabalho digital, encaminhamento 
para qualificação profissional e oferta 
de espaço destinado à realização de 
processo seletivo de empresas.

Centro de Pesquisa em Engenharia e Gerencia-
mento de Reservatórios e Produção de Petróleo e 
Gás Unicamp
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A Secretaria de Desenvolvimento 
Econômico (SDE), em parceria com a 
Agência Paulista de Promoção de In-
vestimentos e Competitividade (Inves-
te SP), cria o Exporta SP. O programa 
impulsiona as exportações paulistas 
por meio da capacitação e inserção 
internacional das micro, pequenas e 
médias empresas que já exportam ou 
que querem expandir suas vendas para 
mercados internacionais. O Exporta 
SP oferece capacitações setorizadas e 
tutorias individuais, workshops res-
ponsivos às necessidades das empresas 
e dos polos, fortalecimento de redes 
e clusters exportadores e desenvolvi-
mentos de eixos de gestão, estratégia, 
operações e mercados.

Secretaria e Invest 
SP lançam programa 
para impulsionar 
as exportações 
paulistas

20
20
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A SDE lança o Programa de Implemen-
tação de Soluções Inovadoras para a 
Administração Pública (IdeiaGov), 
cujo objetivo é acelerar negócios de 
impacto social e ambiental em estágio 
inicial. O IdeiaGov é um hub de inova-
ção aberta que conecta pessoas e orga-
nizações à missão de resolver desafios 
públicos para gerar impacto positivo 
na sociedade. No primeiro ano de atua-
ção, o programa tem 300 inscritos e 70 
startups de impacto social e ambiental 
selecionadas e aceleradas, além de 10 
municípios parceiros selecionados 
pelo edital de cidades inteligentes. Ao 
todo, 30 órgãos de governo são pros-
pectados, 18 desafios de inovação ma-
peados, mais de 120 servidores em ino-
vação aberta capacitados, dez desafios 
de inovação em governo publicados, 
245 propostas recebidas e avaliadas, 31 
empresas/soluções selecionadas para 
prototipação, 11 empresas/soluções 
encaminhadas para incorporação da 
tecnologia.

A Secretaria lança o Centro Interna-
cional de Tecnologia e Inovação (Citi), 
localizado em distintos pontos no inte-
rior paulista. Abriga uma das maiores 
concentrações de conhecimento da 
América Latina, como a Universidade 
de São Paulo (USP), Instituto de Pes-
quisas Tecnológicas (IPT), Instituto 
de Pesquisas Energéticas e Nucleares 
(Ipen), Instituto Butantan, Fundação 
de Amparo à Pesquisa (Fapesp), polo de 
startups de economia criativa (Pinhei-
ros, Vila Madalena e Vila Leopoldina) 
e o centro financeiro da Avenida Faria 
Lima. A proximidade a essas institui-
ções torna a região um ecossistema em 
constante transformação e possibili-
ta a oferta de oportunidades para as 
empresas transformarem pesquisa em 

Secretaria cria 
IdeiaGov, acelerador 
de negócios de 
impacto social e 
ambiental

Secretaria lança 
Centro Internacional 
de Tecnologia e 
Inovação para 
aproximar centros 
de conhecimento ao 
setor produtivo

produto, aproximando os centros de 
conhecimento (universidades, centros 
de pesquisas e laboratórios) do setor 
produtivo (empresas em geral).
O Citi lança o IPT Open Experience, 
que instala um hub e um centro de 
inovação voltado às iniciativas de 
hardtech no IPT. Ele conta com star-
tups, pesquisadores e 12 empresas 
residentes: Gerdau, GranBio, Instituto 
de Pesquisa e Liderança (Inteli), Kim-
berly-Clark, Klabin, Lenovo, Siemens, 
Siemens Energy, Vale, V2COM WEG, 
3M e Cecil, que totalizam R$ 380 mi-
lhões em investimentos.
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O Centro para a Quarta Revolução 
Industrial (C4IR Brasil), lançado 
pela SDE em parceria com o Fó-
rum Econômico Mundial (WEF), é 
implantado para acelerar a adoção 
de tecnologias disruptivas no país. 
Composto por um grupo brasileiro 
de governos federal e estadual, o 
centro também conta com a parti-
cipação direta de empresas como 
Abimed, AstraZeneca, Bracell, 
Eletrobras, Facebook e Qualcomm.

Secretaria lança 
centro de revolução 
industrial para 
acelerar a adoção 
de tecnologias 
disruptivas

Desde as primeiras notícias sobre o 
novo coronavírus, a SDE se mobiliza 
para combater a maior crise sanitária 
da geração atual. A secretaria lidera a 
criação do Gabinete de Crise, respon-
sável por integrar diversos setores do 
governo e dar uma resposta imediata 
da gestão estadual à pandemia. Ele é 
composto por uma equipe multidis-
ciplinar das Secretarias Estaduais de 
Governo, Fazenda e Planejamento, 
Desenvolvimento Regional, Saúde, 
Desenvolvimento Econômico, Ciência 
e Tecnologia, e Invest SP. O Gabinete 
de Crise, junto com o Centro de Con-
tingência, foi responsável pela for-
mulação e implantação do Plano São 
Paulo, estratégia do governo do Estado 
para controlar a Covid-19. São Paulo 
foi o primeiro estado a criar um plano 
regionalizado de gestão e convivência 
com a pandemia, baseado em dados, 
evidências e na ciência. Além disso, 
estabelece uma rotina alinhada ao mo-
mento epidemiológico de cada região 
do estado, possibilitando medidas de 

As Secretarias Estaduais de Governo, 
da Saúde e de Desenvolvimento Eco-
nômico fazem a gestão do Sistema de 
Monitoramento Inteligente (Simi-SP), 
que reúne diversos dados para moni-
toramento e gestão da pandemia de 
Covid-19 e conta com a participação da 
Companhia de Processamento de Da-
dos do Estado de São Paulo (Prodesp), 

Secretaria se mobiliza no 
combate à pandemia  de 
Covid-19

Secretarias de SP 
fazem monitoramento 
inteligente de dados 
da pandemia

proteção econômica e social. A estra-
tégia consistiu no monitoramento dos 
indicadores em duas frentes: dissemi-
nação e evolução da pandemia (cres-
cimento de casos e impacto no grupo 
de riscos, número de internações e 
de óbitos) e capacidade do sistema de 
saúde (disponibilidade de leitos de UTI 
para Covid-19 por 100 mil habitantes, 
recursos humanos necessários para o 
atendimento e taxa de ocupação dos 
leitos).
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O Integrado Estadual VRE | REDESIM, 
da Junta Comercial do Estado de São 
Paulo (Jucesp), passa a fazer todos 
os processos de constituição, baixa e 
alterações de modo linear e digital em 
único ambiente, permitindo que o em-
preendedor deixe de percorrer trâmi-
tes em diversos lugares distintos.

Jucesp reúne todos 
os processos de 
empresas em um 
único ambiente digital

Fundação Seade, Instituto de Pesqui-
sas Tecnológicas (IPT) e de consulto-
rias independentes. O Simi-SP também 
contribui no monitoramento do índice 
de adesão ao isolamento social no esta-
do, por meio de sinais das antenas de 
telefonia móvel - parceria com presta-
doras de serviços de telecomunicação 
(Vivo, Claro, Tim, Oi) - que utilizam 
uma plataforma de Big Data gerida 
pela Associação Brasileira de Recursos 
em Telecomunicações (ABR Telecom).

O sistema VRE Digital, que integra o 
Cadastro Web e o Sistema Integrado 
de Licenciamento (SIL) de empresas, 
é implantado pela Jucesp. A novidade 
implica em menos burocracia e custo 
ao empreendedor, contribuindo com a 
agilidade dos procedimentos. Os ser-
viços integrados representam 15% de 
toda a demanda do órgão.

O mês de agosto registra a abertura de 
23.050 empresas na Jucesp, a maior 
marca já alcançada na série histórica 
do órgão desde 1998.

Jucesp implanta 
sistema de serviços 
digitalizados menos 
burocrático e mais 
barato

Jucesp bate recorde 
de abertura de 
empresas: mais de 23 
mil novos negócios 
criados em um mês

A Universidade Virtual do Estado de 
São Paulo (Univesp) cria 16.100 vagas 
para cursos de licenciaturas em Letras, 
Pedagogia, Matemática, Computa-
ção (Ciência de Dados, Engenharia da 
Computação e Tecnologia da Informa-
ção), além de cursos de pós-graduação 
em Empreendedorismo e Inovação 
Tecnológica nas Engenharias.

A Universidade Estadual de Campinas 
(Unicamp) instala um Centro de Estu-
dos e Pesquisas sobre Desastres (Ce-
ped), vinculado ao Centro de Pesquisas 
Meteorológicas e Climáticas Aplicadas 
à Agricultura (Cepagri) da universi-
dade. Tem o objetivo de produzir e 
difundir conhecimento para antecipar 
situações de risco e gerenciar intercor-
rências causadas por fenômenos natu-
rais.

Univesp cria 16.100 
vagas em cursos de 
licenciatura e pós-
graduação

Unicamp cria centro 
de estudos voltado 
para desastres 
naturais
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A Unicamp cria um programa 
emergencial para viabilizar a 
migração dos cursos de graduação 
e pós-graduação para o formato 
on-line, com o auxílio de órgãos 
como o Espaço de Apoio ao Ensino 
e Aprendizagem (EA2) e o Grupo 
Gestor de Tecnologias Educacio-
nais (GGTE) da universidade. 
A Unicamp cria um programa 
emergencial para viabilizar a mi-
gração dos cursos de nível médio 
e técnico para o formato on-line, 
baseado nas mesmas diretrizes da 
iniciativa direcionada ao ensino 
superior e na definição das práti-
cas a serem adotadas pelos servi-
dores e órgãos e unidades da uni-
versidade durante a pandemia.

O Hospital das Clínicas da Uni-
camp é habilitado a diagnosticar 
pacientes em seu Laboratório de 
Patologia Clínica, utilizando teste 
RT-PCR desenvolvido na univer-
sidade a partir de amostra do 
coronavírus do primeiro paciente 
infectado no país. O processo é 
conduzido em apenas duas sema-
nas por uma equipe do Laborató-
rio de Estudos de Vírus Emergen-
tes (Leve) do Instituto de Biologia 
(IB), em parceria com pesquisa-
dores de outras áreas da unidade, 
da Faculdade de Ciências Médicas 
(FMC) e do Laboratório Nacional 
de Biociências (LNBio).

Unicamp lança 
programa 
emergencial para 
migrar cursos para 
formato on-line

HC da Unicamp passa 
a realizar teste de 
Covid desenvolvido 
na universidade

Os cursos de Medicina e Enferma-
gem da Faculdade de Medicina de 
Rio Preto (Famerp) recebem a nota 
máxima na avaliação do Exame 
Nacional de Desempenho dos 
Estudantes (Enade). A faculdade 
também atua como como um dos 
12 polos de pesquisa para a vacina 
contra a Covid-19, desenvolvida 
em parceria com a Sinovac.

Famerp atua como 
polo de pesquisa 
para vacina contra a 
Covid-19
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Testes de Covid
Unicamp
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A Secretaria de Desenvolvimento 
Econômico (SDE) implanta um sistema 
de agendamento e retomada das ativi-
dades presenciais pós-pandemia para 
melhor dimensionar os atendimentos 
realizados pelos Postos de Atendimen-
to ao Trabalhador (PATs) do Estado de 
São Paulo.

O programa Selo Paulista da Diversi-
dade da SDE, entregue a organizações 
privadas e da sociedade civil com boas 
práticas de gestão de pessoas voltadas 
à diversidade, registra a maior certi-
ficação de sua história, com 51 Selos 
Adesão. Criado em 2007, antes era 
pouco difundido e chegou a ser inter-
rompido.

Secretaria lança 
sistema de 
agendamento e
retomada de atividades 
presenciais nos PATs

Selo Paulista da 
Diversidade registra 
maior certificação: 51 
Selos Adesão

v

20
21
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Marilene Lima, beneficiária do pro-
grama Bolsa Empreendedor

A SDE lança o programa Bolsa 
Empreendedor com o objetivo de 
lidar com o acentuamento das de-
sigualdades durante a pandemia. 
Ele oferece auxílio de R$ 1.000 
para desempregados com renda 
inferior a três salários-mínimos 
que completam o  curso de capaci-
tação e formação em empreende-
dorismo. A prioridade das vagas 
é para mulheres, pretos, pardos, 
indígenas, jovens de 18 a 35 anos, 
pessoas com deficiência e famílias 
de baixa renda. Ao final do curso, 
oferecido pelo Serviço Brasileiro 
de Apoio às Micro e Pequenas Em-
presas (Sebrae-SP), o participante 
deve formalizar seu negócio com a 
abertura do Microempreendedor 
Individual (MEI).

Secretaria cria Bolsa 
Empreendedor, 
programa que 
oferece auxílio para 
desempregados 
durante a pandemia
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 Sede do programa Retoma SP em São José do Rio Preto



135

A Secretaria lança o programa Reto-
ma SP, que visa garantir a retomada 
da economia após a pandemia. Tem 
quatro pilares: investimento (serviços 
e ofertas com divisão regionalizada, 
com expectativa de aportes de R$ 520 
milhões); mobilizações (eventos rea-
lizados nas 16 regiões administrativas 
que dão acesso a mais de 200 serviços 
do governo estadual e de parceiros 
locais, com foco nos cidadãos desem-
pregados e microempreendedores); 
retomada regional (orientação e su-
porte técnico do governo paulista para 
a  elaboração de planos de retomadas 
econômicas municipais) e divulgação 
(estratégias de diálogo contínuo com a 
população sobre oportunidades econô-
micas e sociais do governo).

Secretaria cria o 
Retoma SP, programa 
de retomada de 
economia pós-
pandemia

 Evento de entrega da primeira edição do Prêmio Ester Sabino

 Secretaria cria o Prêmio Ester Sabino, 
que reconhece a contribuição inesti-
mável de mulheres cientistas para o 

Secretaria lança o 
Prêmio Ester Sabino que 
reconhece mulheres 
cientistas

desenvolvimento cientí-
fico, tecnológico e eco-
nômico do Estado de São 
Paulo. Ele é promovida 
anualmente, sempre no 
dia 11 de fevereiro, quan-
do se comemora o Dia 
Internacional das Mulhe-
res e Meninas na Ciência.
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O Integrado Estadual VRE | REDESIM, 
da Junta Comercial do Estado de São 
Paulo (Jucesp), passa a ser integrado 
a todos os órgãos obrigatórios para 
abertura e legalização de empresas: 
Secretaria de Fazenda Estadual, Recei-
ta Federal do Brasil, Junta Comercial, 
Ordem dos Advogados do Brasil (OAB-
-SP), cartórios, Corpo de Bombeiros, 
Companhia Ambiental do Estado de 
São Paulo (Cetesb), Vigilância Sanitá-
ria e Agricultura. Esse processo ajuda 
a reduzir o tempo de abertura de em-
presas - se antes levava-se de quatro a 
cinco dias para abrir um negócio, hoje 
isso é feito em até 24 horas.

A Jucesp alcança o maior número de 
empresas abertas no Estado de São 
Paulo nos últimos 23 anos da série his-
tórica. Foram 26.614 constituições em 
um mês e 288.502 empresas abertas em 
um ano, 28,46% maior que o recorde 
anterior de 2019.

A Jucesp digitaliza 100% dos docu-
mentos arquivados ao longo de seus 
131 anos de atuação no Estado de São 
Paulo.

A Junta Comercial do Estado de São 
Paulo (Jucesp) cria o Balcão Único,  
ferramenta que permite a abertura 
de empresas de forma gratuita e em 
um procedimento único, baseado no 
conceito One Stop Shop, reduzindo as 
seis etapas tradicionais para apenas 
uma. O Balcão Único integra os órgãos 
federal, estadual e municipal.

Jucesp integra todos 
os órgãos obrigatórios 
para abertura 
e legalização de 
empresas

Jucesp bate recorde 
histórico de abertura 
de empresas: 288.502 
em um ano

Jucesp completa 
processo de 
digitalização 
de documentos 
arquivados por 131 
anos

Jucesp cria Balcão 
Único, ferramenta 
de abertura de 
empresas sem custo 
e simplificado
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Um decreto da Secretaria de De-
senvolvimento Econômico amplia 
as modalidades de atendimento 
do Programa de Apoio Tecnoló-
gico aos Municípios (Patem), que 
financia serviços especializados 
do Instituto de Pesquisas Tecnoló-
gicas (IPT) para obtenção de lau-
dos em municípios de pequeno e 
médio porte que não contam com 
recursos e capacitação funcional 
para resolução de situações emer-
genciais. As modalidades passam 
a ser: cidades inteligentes, cidades 
sustentáveis, cidades resilientes e 
atendimentos emergenciais.

Secretaria amplia 
as modalidades 
de atendimento 
do programa que 
financia serviços do 
IPT para municípios 
sem recursos

Técnicos do IPT visitam o município para avaliação de revitalização da 
bacia hidrográfica do Ribeirão das Cruzes
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A Agência Fapesp, agência de notícias 
da Fundação de Amparo à Pesquisa do 
Estado de São Paulo (Fapesp), ganha o 
Prêmio Einstein +Admirados da Im-
prensa de Saúde, Ciência e Bem-Estar 
como a agência de notícias mais admi-
rada. A premiação é uma iniciativa do 
portal Jornalistas&Cia e do Portal dos 
Jornalistas, em parceria com a Socie-
dade Beneficente Israelita Brasileira 
Albert Einstein.

A Fapesp, o Ministério da Ciência, Tec-
nologia e Inovação (MCTI) e o Comitê 
Gestor da Internet no Brasil (CGI.br) 
anunciam as seis propostas aprova-
das de Centros de Pesquisas Aplicadas 

Agência Fapesp 
ganha prêmio de 
mais admirada da 
imprensa

Fapesp anuncia 
propostas de 
pesquisas aplicadas 
em IA aprovadas

A SDE cria o Empreenda Mulher, 
programa de incentivo à indepen-
dência feminina que possibilita 
acesso a crédito e oferta de cursos 
de qualificação com foco em em-
preendedorismo, comunicação e 
tecnologia. Podem participar mu-
lheres com mais de 18 anos e resi-
dentes no Estado de São Paulo. No 
primeiro ano, o programa investiu 
R$ 56 milhões em mais de 28 mil 
atendimentos às empreendedoras.

Secretaria cria 
programa de 
incentivo voltado 
a mulheres 
empreendedoras

Laura Bezerra, participante do
 programa Emprrenda Mulher
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O Serviço Brasileiro de Apoio às Micro 
e Pequenas Empresas (Sebrae) de São 
Paulo e a Fapesp firmam convênio e 
anunciam uma chamada conjunta de 
propostas no valor de R$ 150 milhões, 
com o objetivo de apoiar o desenvol-
vimento de startups de base científica 
e tecnológica em todo o Estado de São 
Paulo.

Fapesp firma convênio 
com o Sebrae-SP de 
R$ 150 mi para apoiar 
startups de base 
científica e tecnológica

(CPAs) do primeiro edital voltado para 
o estudo de Inteligência Artificial (IA) 
da entidade, com foco nas áreas de 
saúde, agricultura, indústria e cidades 
inteligentes. Os CPAs desenvolvem 
pesquisas científicas, tecnológicas e de 
inovação aplicadas e orientadas à reso-
lução de problemas com o uso de IA.

O Centro Paula Souza é reconhecido 
como Instituto de Ciência e Tecnologia 
(ICT) pelo Conselho das Instituições 
de Pesquisa do Estado de São Paulo 
(Consip). Além da instituição atuar 
na área de pesquisa, passa a poder 
contribuir no desenvolvimento de 
novas tecnologias e de inovações em 
parcerias público-privadas (PPPs). E, 
dessa forma, buscar oportunidades em 
parcerias com o setor privado e, sobre-
tudo, apoiar o Estado de São Paulo na 
geração de novos negócios com base 
tecnológica, ampliando sua competiti-
vidade.

Centro Paula Souza 
contribui com o 
desenvolvimento de 
novas tecnologias e 
inovações em PPPsA Fapesp lança o primeiro edital do 

Centelha SP, programa de estímulo ao 
empreendedorismo inovador e dis-
seminação da cultura do empreende-
dorismo entre jovens, estudantes de 
graduação e pós-graduação das univer-
sidades paulistas.

A Universidade Virtual do Estado de 
São Paulo (Univesp) cria 11.020 vagas 
distribuídas entre os cursos de licen-
ciatura (Letras, Pedagogia e Matemá-
tica) e bacharelado em Computação 
(Ciência de Dados, Engenharia da 
Computação e Tecnologia da Especiali-
zação em Educação Digital) e em Infor-
mação.

Fapesp cria Centelha SP, 
programa de estímulo a 
jovens empreendedores 
inovadores

Univesp cria 11.020 
vagas de cursos de 
graduação
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6 A Secretaria de Desenvolvimento Eco-
nômico (SDE) de São Paulo lança o Pró 
Veículo Verde, programa que atualiza 
o Pró Veículo. Antes focado apenas em 
inovação, agora o programa tem um 
formato mais sustentável, com a im-
plementação de projetos de veículos 
automotores menos poluentes, que 
ajudem a reduzir as emissões de gases 
de efeito estufa. A expectativa é atrair 
até R$20 bilhões de investimentos 
em veículos híbridos em três anos. O 
programa permite que empresas do 
setor utilizem créditos de ICMS no 
financiamento de projetos de constru-
ção e/ou modernização de suas plantas 
industriais, desenvolvimento de novos 
produtos ou ampliação de negócios no 
Estado de São Paulo.

Secretaria cria o 
Pro Veículo Verde, 
programa voltado para 
carros sustentáveis
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O Bolsa Trabalho, programa da SDE 
que busca gerar renda, ocupação, 
qualificação e empregabilidade para 
a população mais vulnerável, registra 
a maior oferta de bolsas do programa 
em um ano (150 mil) e aumenta o valor 
da bolsa-auxílio  de R$ 330 para R$ 
540, dada a quem realiza trabalhos em 
órgãos públicos municipais e estadu-
ais.

A Secretaria de Desenvolvimento 
Econômico, em parceria com a Fun-
dação Instituto de Pesquisas Econô-
micas (FIPE), desenvolve o Plano de 
Desenvolvimento Econômico (PDE) de 
São Paulo. O objetivo é direcionar o 
crescimento sustentável da economia 
paulista, identificar gargalos setoriais 
e territoriais do estado, bem como 
potencialidades, e subsidiar a formula-
ção e avaliação de políticas públicas. O 
plano indica a trajetória esperada para 
a economia paulista no período 2022-
2040 em três principais frentes estraté-
gicas: modelos econômicos multisseto-
riais e multirregionais, perspectiva de 
18 instituições (secretarias, coordena-

Bolsa Trabalho, 
programa que 
busca gerar renda 
e qualificação para 
população mais 
vulnerável, registra 150 
mil bolsas-auxílio

Secretaria cria Plano 
de Desenvolvimento 
Econômico para 
direcionar crescimento 
sustentável da economia 
paulista até 2040

dorias e órgãos do Estado) e diagnósti-
co participativo dos cidadãos residen-
tes no estado, por meio de oficinas de 
mobilização social intermediadas pelo 
Instituto de Pesquisas Tecnológicas 
(IPT).

O Banco do Povo, programa de mi-
crocrédito produtivo paulista, lança a 
linha de crédito Nome Limpo, destina-
da a empresas que contraíram dívidas 
no período da pandemia e estão nega-
tivadas junto aos órgãos de proteção 
ao crédito, como Serviço de Proteção 
ao Crédito (SPC) e Serasa. O valor do 
financiamento é de até R$ 5 mil, com 
juro zero, carência de até seis meses 
para iniciar o pagamento e parcela-
mento em até 24 vezes.

Banco do Povo lança 
linha de crédito 
destinada a empresas 
endividadas durante a 
pandemia
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Os Arranjos Produtivos Locais 
(APLs) do Estado de São Paulo 
atingem a expressiva marca de 84 
arranjos reconhecidos nas mais 
diversas áreas, de aeroespacial 
(São José dos Campos) a cervejei-
ro (Ribeirão Preto), alcançando 
todas as regiões do Estado. Os 
APLs são aglomerações de empre-
sas e empreendimentos em um 
mesmo território que apresentam 
especialização produtiva, algum 
tipo de governança e vínculos de 
articulação, interação, cooperação 
e aprendizagem entre si e com ato-
res locais, como o governo.

Secretaria lança 
Mutirão do Emprego 
e Empreendedorismo 
em parceria com 
prefeituras

Mutirão do Emprego e Empreendedorismo de São Vicente
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O Intercâmbio Cultural do Centro 
Paula Souza (CPS), programa ofertado 
aos estudantes com melhor aproveita-

Centro Paula Souza 
investe R$ 12 mi em 329 
bolas de intercâmbio 
cultural no exterior

A Junta Comercial do Estado de São 
Paulo (Jucesp), órgão vinculado à 
Secretaria de Desenvolvimento Eco-
nômico do Estado de São Paulo (SDE). 
completa 497 municípios conveniados 
ao Integrador Estadual VRE|REDE-
SIM, sistema de integração de dados 
da consulta de viabilidade locacional, 
registro, inscrição e licenciamento 
da empresa. Eles representam 94% do 
volume de processos do Estado.

Jucesp alcança 497 
cidades no sistema de 
integração de dados de 
empresas

A Jucesp disponibiliza seis novos ser-
viços no Via Rápida Empresa Digital, 
sistema integrado de registro, avan-
çando para 72% de seu atendimento 
on-line, um grande avanço na meta é 
tornar-se 100% digital. Com os novos 
serviços, os empresários podem solici-
tar a alteração de nome, objeto social,  
endereço, atos de enquadramento, de-
senquadramento e reenquadramento 
da empresa pela Internet.

Via Rápida Empresa 
Digital, da Jucesp, 
oferece seis novos 
serviços digitais

A Jucesp registra o recorde de abertu-
ra de empresas no Estado de São Paulo 
nos primeiros quatro meses do ano: 
94.043 novos CNPJs. É o melhor de-
sempenho do período já registrado nos 
últimos 24 anos e a primeira vez que 
a marca é alcançada desde o início da 
série histórica em 1998.

Jucesp bate recorde de 
empresas abertas: mais 
de 94 mil no ano

Os Arranjos Produtivos Locais (APLs) 
do Estado de São Paulo atingem a 
expressiva marca de 84 arranjos reco-
nhecidos nas mais diversas áreas, de 
aeroespacial (São José dos Campos) a 
cervejeiro (Ribeirão Preto), alcançan-
do todas as regiões do Estado. Os APLs 
são aglomerações de empresas e em-
preendimentos em um mesmo terri-
tório que apresentam especialização 
produtiva, algum tipo de governança 
e vínculos de articulação, interação, 
cooperação e aprendizagem entre si e 
com atores locais, como o governo.

Estado de SP reconhece 
84 arranjos produtivos 
locais

mento acadêmico das Escolas Técnicas 
Estaduais (Etecs) e das Faculdades de 
Tecnologia de São Paulo (Fatecs), é 
retomado e anuncia cursos intensivos 
com duração de quatro semanas na 
Inglaterra e Irlanda. Com investimen-
to de R$ 12 milhões, são oferecidas 329 
bolsas de estudo da língua inglesa, 
incluindo despesas com passagens aé-
reas, hospedagem, alimentação, entre 
outros.
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A Unicamp estabelece um acordo de 
cooperação com a empresa Cameron 
do Brasil prevendo a prospecção de 
projetos de pesquisa nas áreas de equi-
pamentos e processos submarinos para 
processamento e produção de petróleo, 
com foco na camada de pré-sal. O acor-
do de cooperação envolve a Faculdade 
de Engenharia Mecânica da Unicamp 
(FEM) e o Centro de Estudos de Petró-
leo da Unicamp (Cepetro).

A Universidade Virtual do Estado de 
São Paulo (Univesp) chega a 414 polos, 
distribuídos por 360 municípios do 
Estado de São Paulo, ou 56% do territó-
rio, com um alcance de 92% dos cida-
dãos paulistas. Os polos são as unida-
des acadêmicas e operacionais para o 
desenvolvimento de atividades presen-
ciais relativas aos cursos oferecidos 
na modalidade a distância. Os locais 
contam com infraestrutura física e tec-
nológica, além de profissionais para 
apoio aos alunos no desenvolvimento 
dos projetos pedagógicos da institui-
ção e de cada um dos cursos.

A Univesp realiza o maior vestibular 
de sua história, em número de vagas, 
extensão territorial e cursos (nove no 
total) de licenciaturas (Letras, Mate-
mática e Pedagogia) e bacharelado em 
Negócios e Produção (Administração, 
Tecnologia em Processos Gerenciais e 
Engenharia de Produção) e Computa-
ção (Ciência da Dados, Tecnologia da 
Informação e Engenharia de Compu-
tação). Ao todo, são disponibilizadas 
31.125 vagas, distribuídas em 347 muni-
cípios de todas as regiões do Estado. 

Unicamp fecha acordo 
com empresa voltado 
para produção de 
petróleo

Univesp chega a 360 
municípios (56% do 
território) do Estado de SP 

Univesp disponibiliza 
mais de 31 mil vagas em 
347 municípios
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