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Edital 477/2015 – WWU-USP - Bio-Inspired Leadership Training

No âmbito do Programa Parceria Estratégica entre a Universidade de São Paulo e a Münster University (WWU – Alemanha), a Agência USP de
Cooperação Acadêmica Nacional e Internacional (Aucani) anuncia o edital para seleção de docentes, alunos de pós-graduação e alunos de graduação
para participação no treinamento em Inovação e Empreendedorismo, com o patrocínio do Serviço Alemão de Intercâmbio Acadêmico (DAAD).
O programa do evento tem como fundamento valorizar a cooperação entre as instituições parceiras, a partir da natureza como fonte de ideias, da
discussão referente às noções sobre Inovação e Empreendedorismo e de visitas a centros de pesquisa em excelência, como o Parque CienTec da
USP, o Jardim Botânico e o Instituto Butantan. O objetivo principal do treinamento é contribuir aos participantes com uma visão abrangente do
empreendedorismo sustentável e da inovação aplicada às atividades de liderança em vários âmbitos. Serão selecionados, pelas instituições parceiras,
participantes líderes em suas áreas acadêmicas, no ensino, na pesquisa e na extensão universitária.
Serão selecionados 12 participantes da USP para a semana de treinamento, a saber:
Alunos de Graduação

Alunos de Pós-graduação

05 (cinco)

04 (quatro)

Docentes
03 (três) jovens docentes, com atual vínculo ativo com a
USP há até 10 anos, envolvidos com os temas propostos

Os representantes formarão uma turma com os participantes da Münster University (WWU), selecionados pela universidade parceira.
O programa preliminar, com uma semana de atividades ligadas aos temas propostos, inclui:
Data

Evento

Local

Abertura com autoridades governamentais e acadêmicas do Brasil e da Alemanha
Dia 14 de setembro

Palestras do DAAD, AHK, DWIH

Agência USP de Inovação

Dia 15 de setembro

Palestra Magna do especialista Valter Pieracciani
Workshops interativos, palestras sobre estratégias de negócios, interação internacional em inovação,
patentes e propriedade intelectual
Trilha ecológica e Ideas-Mining

Agência USP de Inovação

Palestras sobre empreendedorismo e transferência de tecnologia

Agência USP de Inovação

Dia 16 de setembro

Dia 17 de setembro

Dia 18 de setembro
Dia 19 de setembro

Parque CienTec

Visita guiada

Jardim Botânico

Palestra sobre bio-inspiração e educação no Jardim Botânico

Parque CienTec

Visita guiada

Instituto Butantan

Giro Cultural

Cidade Universitária

Reflexões e considerações finais

Agência USP de Inovação

Viagem optativa

Embu das Artes

O programa preliminar completo, em Inglês, segue no Anexo I do presente edital.

DAS ETAPAS DO PROCESSO SELETIVO

•
•
•

Inscrições online, via Sistema Mundus (vide item 1.);
Seleção: Deferimento ou indeferimento da candidatura (vide item 2.);
Entrega do Termo de Compromisso original pelos candidatos habilitados indicados às vagas (vide item 3.).

Dúvidas serão esclarecidas exclusivamente pelo Fale Conosco.
1. DAS INSCRIÇÕES

DOS REQUISITOS PARA A PARTICIPAÇÃO:
Para participação, o candidato deverá atender aos seguintes requisitos:
•
•

Ser aluno ou docente da USP (vínculo atual de até 10 anos), de qualquer área do conhecimento, que tenham atividades ligadas aos temas de
Inovação e Empreendedorismo; ser brasileiro ou estrangeiro com visto de permanência no Brasil;
Ter inglês fluente, uma vez que este será o idioma oficial do treinamento;
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•

Ter vínculo ativo com a USP no momento da inscrição e do evento;

•

Acompanhar o andamento do presente processo seletivo a fim de tomar conhecimento da data, local e horário que vierem a ser fixados para
todas as fases por meio da publicação em Edital Retificado.

•

Conhecer e estar de acordo com as exigências contidas no presente Edital.

1.1. A inscrição do candidato implicará no conhecimento e a aceitação integral das normas e condições estabelecidas neste Edital.
1.2. As inscrições deverão ser realizadas até o dia 24 de agosto de 2015, exclusivamente através do sistema Mundus.
1.3. À inscrição online do Sistema Mundus deverão ser anexados o seguinte documento:
1.3.1 Formulário de inscrição apresentado no Anexo II, no formato disponibilizado por esta Agência, constituído por:
•

Carta de motivação

•

Currículo resumido

•

Carta de recomendação devidamente assinada por um docente do seu departamento (no caso de aluno) ou pelo Diretor de sua unidade
(no caso de docente).

1.4. O documento enviado quando da inscrição deve ser legível e reproduzir o conteúdo integral a que se propõem.
1.5. Esta Agência não se responsabiliza por inscrições via internet não recebidas por motivos de ordem técnica dos computadores, falhas de
comunicação, congestionamento das linhas de comunicação, bem como outros fatores de ordem técnica que impossibilitem a transferência de dados.
1.6. Por ocasião da inscrição, não será aceita qualquer documentação, conforme disposto no item 1.3 deste edital, posteriormente à data-limite.
1.7. Inscrições incompletas, efetuadas erroneamente ou não enviadas serão invalidadas.

2. SELEÇÃO

2.1. Para a seleção, a banca, composta por três docentes, avaliará a carta de motivação, o currículo e a carta de recomendação dos candidatos.
2.2. O Resultado consistirá na atribuição das vagas aos candidatos segundo ordem de classificação.
2.3. Em havendo mais candidatos que vagas, os participantes do processo seletivo que não tenham sido contemplados num primeiro momento
comporão lista de espera, com 12 (dez) nomes de candidatos suplentes em distribuição de vagas idêntica à lista de aprovados.

3. DA ENTREGA DA DOCUMENTAÇÃO

3.1. O candidato cujo nome estiver relacionado como selecionado no Resultado estará automaticamente convocado a comparecer ao local determinado
no item 3.2. deste edital, dentro do prazo estipulado no cronograma, para entrega do seguinte documento:
I. Termo de Compromisso USP (a ser enviado aos selecionados).
3.2. A documentação constante do item 3.1. deverá ser entregue na CRInt/CCInt Local. Ficará a cargo da CRInt/CCInt Local encaminhar à AUCANI
cópia digitalizada da documentação na mesma data, e, posteriormente, os respectivos originais.
3.3. Em caso de desistência, uma declaração do interessado deverá ser enviada para o Fale Conosco do Sistema Mundus até o dia 04 de setembro de
2015.

4. DOS BENEFÍCIOS:

•

Isenção de taxas de inscrição/participação

•

Transporte

•

Coffee-breaks e coquetéis

Não estão incluídos os gastos com almoço (em todos os dias), com o valor de entrada no Jardim Botânico (5 reais) e com o jantar de encerramento
(Local: Clube do Churrasco).
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5. DO CRONOGRAMA DO PROCESSO (atualização de datas e resultados será apresentada em Edital Retificado no Sistema ):

Até 24 de agosto de 2015

Período de inscrições online Mundus

De 25 a 31 de agosto

Avaliação das candidaturas pela AUCANI

01 de setembro de 2015

Resultado da seleção (em edital retificado)

02 de setembro de 2015

Data máxima para entrega do Termo de Compromisso na CRInt/CCInt Local

6. DAS DISPOSIÇÕES FINAIS

6.1. Este Edital poderá sofrer eventuais alterações, atualizações, acréscimos ou revogação, enquanto não consumada a providência ou o evento que
lhe disser respeito.
9.2. A comunicação direta com o candidato será feita por meio do endereço eletrônico institucional da USP.
6.3. Será fornecido certificado de participação para todos que concluírem o treinamento, por meio do endereço eletrônico institucional da USP, na
semana seguinte ao término do evento.
6.4. É de responsabilidade do candidato manter seu e.mail, endereço e telefone atualizados nos sistemas administrativos da USP (Júpiter, Janus ou
Marte) para viabilizar possíveis contatos necessários.
6.5. É de inteira responsabilidade do candidato acompanhar os comunicados e demais publicações referentes a este processo seletivo por meio de
Edital Retificado e Resultado final, oportunamente disponíveis no Sistema Mundus.
6.6. Não caberá recurso após publicação do Resultado.
6.7. Informações não constantes do presente Edital deverão ser solicitadas exclusivamente através do Fale Conosco do Sistema Mundus.
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ANEXO I

Programa Preliminar (em inglês)
Leadership program WWU&USP – SCHEDULE

14/09/2015 (Monday) - Open Event
Place: Meeting Room - USP Innovation Agency.

08:00 - Participants Registration
08:30 - Welcome and Introductions: Dr. Marco Antonio Zago (USP Rector)
Authorities Introductions table: Dr. Bauhus (Münster), Dr. Ricardo Schuch (Münster), AUCANI, Prof. Dr. Luciane Ortega (USP Innovation Agency Vicecoordinator), Dr. Hernan Chaimovich (CNPq), Martina Schulze (DAAD) (aprox. 10 minutes)
09:30 Key Lecture 1: Dr. Hernan Chaimovich. “CNPq and the innovations actions” (to be confirmed)
10:30 - Coffee Break (Responsible: USP)
11:20- Introduction of the DAAD (Responsible: Martina Schulze, DAAD Director)
12:00 - Lunch Time
14:00 - Key Lecture 2: Sr. Valter Pieracciani. "Projeto A Verdadeira Mágica - Gestão de Start-Ups e Recuperação de Empresas"? (Simultaneous Translation)
15:00 - Together with the German Chamber of Industry and Commerce Abroad: Lecture about the relevance of cooperation between Brazil and Germany
(Representative of AHK).
15:40 - Introduction of the DWIH (Responsible: Sr. Márcio Weichert)
16:20 – End of the opening event.
17:00 - Getting to know each other: group dynamics (Responsible: Catharina Kähler)
18:30 - Welcome Cocktail (Responsible: USP - buffet service)

15/09/2015 (Tuesday)
Place: Meeting Room - USP Innovation Agency.
08:30 - Innovative solutions: Interactive workshops stimulating the creation of new companies and products using pencils, paper etc. (Responsible: Sarah Oliveira
- WWU)
10:30 - Coffee Break (Responsible: USP)
11:00 - Lecture: Business Strategies (Responsible: Dr. Ansgar Buschmann-WWU)
12:30 - Lunch Time (Sweden Restaurant)
14:00 - Lecture: German-Brazilian business interaction: opportunities and pitfalls (restrictions, laws, export…) (Responsible: Representative of AHK).
15:30 - Coffee Break (Responsible: USP)
16:00 - Lecture: Patent Strategy of Münster University (Dr. Katharina Krüger- WWU AFO)
17:30 – Lecture: Patent and Intellectual Property. (Sra. Maria Aparecida de Souza- Intellectual Property Director of USP Innovation Agency Department)

16/09/2015 (Wednesday)
Place: Parque CienTec

08:30 – Walking tour around the Parque CienTec (Program II – Environment: “Trilha do Ecossistema”)
10:30 - Coffee Break (free)
11:00 - Ideas-Mining in Parque CienTec (Responsible: Dr. Bauhus, Catharina Kähler)
12:30 - Lunch Time (Vitória Restaurant)
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14:00 - Ideas-Mining in Parque CienTec (Responsible: Dr. Bauhus, Catharina Kähler)
16:30 - Coffee Break (free)
17:00 - Ideas-Mining in Parque CienTec (Responsible: Dr. Bauhus, Catharina Kähler)
19:00 – Free Time.

17/09/2015 (Thursday)
Place: Meeting Room - USP Innovation Agency.
08:30 – Lecture: Entrepreneurship (Responsible: Prof. Dr. Luciane Ortega - USP Innovation Agency Vice-coordinator)
10:00 - Coffee Break (Responsible: USP)
10:30 - Lecture: Technology Transfer. (Responsible: Sr. Alexandre Lima - Director of Technology Transfer in USP Innovation Agency)
11:30 - Trip to Botanic Garden
12:00 - Lunch Time (Vitória Restaurant)
Place: Botanic Garden
14:00 – Guided Tour to Botanic Garden. (R$ 5,00 per person)
16:00 – Coffee Break (free)

Place: Parque CienTec
16:30 - Bio-inspiration as an example of outdoor education in Botanic Garden. (Responsible: Sr. Herbert Voigt - Münster Botanic Garden).
18:30 – Free Time.

18/09/2015 (Friday)
Place: Instituto Butantan
08:30 - Guided Tour to Instituto Butantan
10:15 - Coffee Break (free)
Place: USP
10:30 - “Giro Cultural” - Guided Bus Tour to USP
12:00 - Lunch Time (Restaurant Sweden)

Place: Meeting Room - USP Innovation Agency
14:00 - Discussion: How does Butantan use bio-inspiration? How can we learn from Butantan? (Responsible: Dr. Bauhus)
16:00 - Coffee Break (Responsible: USP)
16:30 - Reflections and Feedback (Responsible: Dr. Bauhus)
19:00 - Closing Cocktail (Place: Clube do Churrasco. This Cocktail will not be supported by the organization and the costs must be pay by the participants
themselves).

19/09/2015 (Saturday)
Suggestion: Trip to Embú das Artes
Responsible: Dr. Bauhus
For German and Brazilian interested participants: The trip will not be supported by the organization and the costs must be pay by the participants themselves. The price of the
bus will be share with the participants. A previous inscription is necessary until the end of August.
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ANEXO II
Formulário de Inscrição

Envie, por gentileza, o formulário preenchido, por upload, ao Sistema Mundus até o dia 24 de agosto de 2015.

Informações Básicas do Candidato
Nome completo:

Departamento/Unidade:

Telefone:

Você é:
o

Email:

Outros contatos:
Docente

o

Pós-graduando(a)

o

Graduando(a)

Carta de Motivação
Por favor, relacione, em no máximo 10 linhas, as principais razões pelas quais você merece ser selecionado(a) (fonte 12, espaço simples)
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Por favor, faça um breve resumo, com no máximo 10 linhas, de como planeja participar do treinamento e como poderá contribuir, por meio de suas
atividades, para o fortalecimento da Parceria Estratégica entre a Universidade de São Paulo e a Münster University.

Currículo Resumido
Por favor, inclua abaixo o seu currículo resumido, se for o caso, com uma lista de publicações e participações em eventos acadêmicos.
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Carta de Recomendação
Pedimos que, por gentileza, anexe aqui uma carta de recomendação assinada por um docente do seu departamento (no caso de alunos) ou pelo Diretor
de sua unidade (no caso de participante docente):
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