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OF. AUSPIN  193/2020 

 

São Paulo, 3 de agosto de 2020 

 

Prezado(a) Docente, 

 

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

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

de São Paulo. 

Desta forma, a AUSPIN está realizando o Levantamento das Competências dos docentes da 

USP que atuam ou tem interesse em atuar com Pesquisa, Desenvolvimento e Inovação 

(P&D&I).  

Com este propósito, contamos com o apoio de bolsistas de pós-graduação que estão 

realizando entrevistas on-line para coletar as informações necessária junto aos docentes 

interessados em participar. Destacamos que a entrevista é rápida e objetiva.   

Caso prefira, poderá responder diretamente o formulário disponível no Portal Solus,  

utilizando o seu e-mail que dá acesso aos demais sistemas USP no link:  

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

_7JqdX4ktcB9mLE3oWzw/viewform  O tempo estimado de resposta é entre 5 a 7 minutos.  

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

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

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

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

transferência de tecnologia e, consequentemente, a inovação. 

Em anexo alguns exemplos das respostas de docentes que já participaram do levantamento. 

Assim, solicitamos a sua colaboração em atender o bolsista Raul Canestri Galvino Reis Guimarães 

informando pelo  e-mail raulcanestri@usp.br o seu interesse em participar do levantamento 
de competências. 
A coordenação do projeto está disponível para o esclarecimento de dúvidas pelo e-mail 

competencias@usp.br . Agradecemos a atenção e contamos com a sua colaboração. 

Atenciosamente, 

 

Profa. Geciane Porto 

Vice Coordenadora da AUSPIN 
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