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2015: UM ANO DE RECONHECIMENTO  

E EXPANSÃO DOS TRABALHOS 

 

O título de Melhor Incubadora do Brasil, 
concedido pela ANPROTEC, fechou um ano de 
sucesso para a Fipase – Fundação Instituto 
Polo Avançado da Saúde, e para a marca 
Supera. Marcou também um ano de conquistas 
para Ribeirão Preto, cidade que está entre as 
mais inovadoras do país. 

Um ranking elaborado pelo Instituto Endeavor 
coloca a cidade como 12ª mais 
empreendedora do país. Já um estudo da 
Urban System aponta Ribeirão Preto como a 
14ª cidade mais inteligente do Brasil. 

Ainda em 2015, a Fipase recebeu o prêmio 
Líderes da Saúde 2015, categoria 
empreendedorismo, promovido pelo Grupo 
Mídia. O prêmio tem como objetivo reconhecer 
instituições que se destacaram no setor da 
saúde em áreas como indústria e serviços. 

O reconhecimento é resultado de quase 15 
anos de trabalho, iniciados pela Prefeitura 
Municipal de Ribeirão Preto com a criação da 
Fipase - braço do poder público local para 
atividades que estimulem o empreendedorismo 
e a inovação.  

Inicialmente, a Fipase tinha como foco o setor 
da saúde para suas ações, devido à vocação 
econômica e científica do município para o 
setor. Entretanto, a diversificação dos negócios 
na região e nos cursos e pesquisas 
desenvolvidos pelas universidades fez com que 
outros setores fossem contemplados, com 
destaque para tecnologia da informação, 
bioenergia e química.  

Enquanto em 2014 o grande marco foi a 
inauguração do Supera Parque de Inovação e 
Tecnologia de Ribeirão Preto, projeto fruto de 
parceria entre a Universidade de São Paulo e a 

Figura 1 - Supera Incubadora de Empresas de Base Tecnológica 
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Prefeitura Municipal, com apoio do governo 
do estado e gestão da Fipase, em 2015 
destaca-se a expansão no número de 
empresas do Parque e no rol de serviços 
prestados pelo Centro de Tecnologia. O 
Supera também vem se consolidando como 
um espaço de encontro de negócios para 
empresas da região, impulsionado pela 
presença das sedes do Polo Industrial de 
Software (PISO), Arranjo Produtivo Local 
(APL) da Saúde e Grupo de Fertilização e 
Irrigação da Cana (GFIC).  

Ao longo das próximas páginas, detalhamos 
os resultados das ações da Fipase em 
2015. As próximas sessões contemplam, 
respectivamente, a participação e promoção 
de eventos, parque tecnológico, arranjos 
produtivos locais, incubadora de empresas, 
international office, centro de tecnologia 
núcleo de inovação tecnológica e balanço 
administrativo e financeiro. Por fim, 
apresentamos o planejamento para o ano 
de 2016. 

Ao final do documento, traz-se a 
composição dos conselhos da Fipase, além 
das tabelas referentes às metas inclusas na 
LDO (Lei de Diretrizes Orçamentárias da 
Prefeitura) e os respectivos resultados 
obtidos. (Ver anexo 1 e 2) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Títulos e Prêmios em 2015 

 

� Prêmio Líderes da Saúde, 
categoria empreendedorismo, 
Grupo Mídia; 
 

� Prêmio Melhor Incubadora do 
Brasil, ANPROTEC; 
 

� 12ª Cidade mais 
empreendedora do Brasil, 
Instituto Endeavor; 
 

� 14ª Cidade mais Inteligente do 
Brasil, Urban System. 
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EVENTOS ESTIMULAM NEGÓCIOS DAS EMPRESAS 

 

Com objetivo de estimular a participação das 
empresas ribeirão-pretanas em eventos, a 
Fipase tem ampliado sua presença em 
convenções e feiras no Brasil e exterior. Com o 
apoio da Fundação, as empresas podem entrar 
em contato com clientes e parceiros. 

Durante os eventos, as empresas de Ribeirão 
Preto e região têm a oportunidade de realizar 
vendas, conhecer novas tecnologia e buscar 
fornecedores. Já a Fipase tem a oportunidade 
de reforçar a imagem de Ribeirão Preto como 
polo de negócios inovadores e captar projetos, 
além de estreitar o relacionamento com 
entidades parceiras. 

 

Figura 2- Participação no CIOSP 2015 

EVENTOS NACIONAIS E INTERNACIONAIS 

Em 2015, a Fundação esteve presente nos 
mais importantes eventos relacionados aos 
setores em que atua. O primeiro deles foi o 
CIOSP (Congresso Internacional de 
Odontologia de São Paulo), o maior da 
América Latina para o segmento odontológico, 
com mais de 70 mil visitantes e 400 expositores 
de 15 diferentes países.  

A Fundação participou com um estande de 40 
m² e, além de promover o Supera Parque, 
incentivou a participação das empresas 
Acrous, Procion, Midetronic, Agir e 
Kidopi/PagPop. O apoio da Fipase com rateio 
de despesas e compartilhamento de áreas 

comuns, reduziu o investimento necessário 
para que as empresas estivessem na feira.  

O Supera Parque também foi divulgado na 
edição 2015 da Hospitalar, em São Paulo. 
Este, que é o terceiro maior evento mundial de 
negócios da área da saúde, conta com mais de 
1,2 mil expositores e 100 mil visitantes. O 
estande da Fipase ficou localizado na ilha do 
APL da Saúde, onde estavam outras seis 
empresas da região. As empresas contaram 
com subsídios do SEBRAE para exporem no 
evento.  

 

Figura 3 - Hospitalar 2015 

Em setembro, a Fundação participou do XXV 
Seminário Nacional de Parques 
Tecnológicos e Incubadoras de Empresas, 
realizado pela Associação Nacional de 
Entidades Promotoras de Empreendimentos 
Inovadores (Anprotec), em Cuiabá (MT). O 
evento é o maior do país para intercâmbio de 
práticas e capacitação de gestores de Parques 
e Incubadoras.  

Em novembro, o Supera Parque marcou 
presença na BIN@Porto, realizada na cidade 
portuguesa. O objetivo do evento foi fortalecer 
uma rede que une atores de inovação de 
Brasil, Portugal e Reino Unido. 

Em Porto, além de representantes da Fipase, 
esteve o ganhador da edição 2015 do 
BioBusiness Brasil. O evento, que tem apoio da 
Fundação e já foi realizado em Ribeirão Preto 
no ano de 2013, em sua próxima edição, 
voltará ao Brasil.  
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A equipe aproveitou a oportunidade para trocar 
experiências com outras iniciativas de 
empreendedorismo e inovação em Portugal: 
FabLab Listoa, Startup Lisboa, Village 
Underground, Lx Factory, Beta i. 

 

Pelo segundo ano seguido, o Supera Parque e 
o APL da Saúde foram expositores na Medica, 
em Dusseldorf, Alemanha, também em 
novembro. Os apoios da ABIMO e da APEX 
viabilizaram um estande nesta que é a maior 
feira de negócios em saúde do mundo, com 
mais de 4 mil expositores, distribuídos em 17 
pavilhões, e mais de 130 mil visitantes de 120 
países.  

Ainda em novembro, pela primeira vez o 
Supera Parque esteve presente na BioLatAm 
Partnering & Conference, em Santiago, no 
Chile. O evento contou com 342 participantes e 
250 empresas de 20 diferentes países. O 
principal ganho da participação da Fipase está 
nos contatos com governos e empresas de 
Estados Unidos e América Latina.  

 

 

 

A divulgação do Supera Parque e a 
sensibilização para a inovação e o 
empreendedorismo ocorrem também pela 
participação de diretores, gerentes e 
coordenadores da Fipase como palestrantes 
em eventos diversos, como: Conferência 
Brasileira de APLs, promovida pelo MDIC; 
Simpósio de Inovação e Empreendedorismo da 
FEARP/USP; Semana de Física Médica da 
FFCLRP/USP; Semana de Sistemas de 
Informação da UniFeb; Encontro Nacional de 
Química Biotecnológica e Agroindustrial da 
FFCLRP/USP.  

 

 

 

 

 

 

 
  

Figura 4 - BIN@Porto 2015 

Figura 5 - Feira Medica 
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SUPERA PARQUE: NOVO PORTAL E MUITOS ENCONTROS 

 

O ano de 2015 foi um ano de consolidação do 
Parque. Uma das metas estabelecidas para 
2015 era tornar o Supera Parque mais 
conhecido.  

Além dos eventos anteriormente listados, o 
Parque passou a receber visitas de 
acadêmicos e empresários, interessados em 
conhecer nosso habitat de inovação. Um 
balanço dos números no último ano mostra que 
foram 129 pessoas interessadas em instalar 
empresas e 242 representantes do meio 
universitário.  

Completando seu plano de divulgação, o 
Supera Parque lançou um novo e moderno 
portal na internet. Nele os interessados em se 
instalar encontram todas as informações do 

Parque, das suas Âncoras (Supera Incubadora, 
Supera Centro de Negócios, Supera Centro de 
Tecnologia), dos eventos realizados e das 
empresas instaladas. Desde o lançamento do 
novo portal a média de acessos tem ficado em 
torno de 2 mil acessos mensais, sendo que 
30% desses são acessos internacionais. A 
participação em eventos internacionais tem 
gerado um grande interesse em conhecer o 
trabalho desenvolvido, resultando, também, em 
parcerias com entidades de outros países, 
conforme será destacado mais à frente. 
Adianta-se que no ano foram 37 visitas 
internacionais entre consulados, empresas e 
universidades.  

Em 2015, foi finalizado o projeto executivo para 
urbanização de toda a área do Parque, estando 

Figura 6 - Evento de aniversário de 1 ano do Supera Parque 
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em fase final a aprovação do mesmo junto a 
órgãos competentes.  

No último ano, o Parque se consolidou como 
um espaço de eventos. Ao longo de 2015, o 
Supera recebeu em torno de 1.600 pessoas, 
em 62 eventos, sendo 37 deles promovidos 
pela própria Fipase e 25 por instituições 
parceiras.  

Entre os eventos, dois merecem destaque por 
ter público superior a 100 pessoas: o 
aniversário de um ano do Supera Parque que, 
em abril, trouxe debates sobre políticas 
públicas setoriais para desenvolvimento 
tecnológico e encontros com fundos de venture 
capital; e o Seminário de Rotas Tecnológicas 
da Biotecnologia, em outubro.  

Entre os eventos realizados por parceiros, 
destaque para o Encontro LIDE com Gustavo 
Caetano, fundador da startup SambaTech, que 
contou na plateia com mais de 100 
empreendedores e CEOs de empresas.  

O Movimento pela Inovação, da Desenvolve 
SP, também obteve sucesso. Durante cinco 
dias, o Movimento orientou e esclareceu 
dúvidas sobre financiamento de projetos 
inovadores, batendo o recorde da agência 
paulista de fomento, com 87 atendimentos.  

Por fim, destaque para a Semana USP de 
Propriedade Intelectual, que em novembro 
abordou a nova política de inovação da 
Universidade 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

Supera em Números 
 

� 1.600 pessoas visitaram o 
Parque em 2015; 
 

� 62 eventos foram realizados 
no Parque Tecnológico; 

 
� 37 deles foram promovidos 

pela Fipase; 
 

� 25 foram realizados por 
instituições parceiras; 
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APLS MAIS INTEGRADOS AO SUPERA PARQUE 

 

O Supera Parque não detém a exclusividade 
de sediar empresas de base tecnológica em 
Ribeirão Preto. Como é de se esperar em uma 
cidade empreendedora, a inovação ultrapassa 
os limites geográficos do Parque e está 
presente nas diversas empresas dos Arranjos 
Produtivos Locais da Saúde e do Software, 
espalhadas por toda região. A presença das 
sedes desses dois APLs dentro do Supera 
Parque faz com que cada vez mais elas sejam 
partícipes deste habitat de inovação.  

Os Arranjos Produtivos Locais (APLs), ou 
clusters, são concentrações de empresas de 
um determinado segmento econômico, que 
interagem entre si e compõem uma governança 
em parceria com entidades governamentais e 
setoriais. Ao fomentar os APLs, as políticas 
públicas de desenvolvimento econômico são 
mais efetivas, pois aproveitam as vocações 
regionais e o saber coletivo.  

APL DA SAÚDE 

A origem do APL da Saúde remete à criação 
do consórcio de exportações BHP, no início da 
década passada. Fatores restritivos do setor, 
como a necessidade de se adequar aos 
aspectos regulatórios, estiveram por trás das 
ações coletivas nos anos seguintes. Em 2013, 
o então APL EMHO, que incluía apenas 
indústrias de equipamentos médico-
hospitalares e odontológicos, transformou-se 
em APL da Saúde, agregando indústrias dos 
setores de cosméticos, saúde animal, fármacos 
e biotecnologia. 

Estima-se que haja, na região, em torno de 200 
empresas desses segmentos, com 
aproximadamente 5 mil empregos diretos. 
Apesar do ano difícil, por conta da economia, 

dentro de um grupo monitorado de empresas 
do setor, houve um aumento de 10% no 
número de novos produtos lançados, que 
resultado em faturamento 16% superior ao do 
ano anterior. O associativismo, porém, ainda é 
um desafio, já que hoje em torno de 20% 
apenas das empresas são associadas.  

Em 2015, a sede da Associação de 
Empresas do APL da Saúde mudou-se para o 
Supera Parque que, desde então, vem sendo o 
local dos encontros dos grupos de trabalho em 
assuntos regulatórios, comerciais e de 
compras, os mais atuantes dentro da 
Associação. 

O grupo comercial, por exemplo, tem como 
foco principal a participação em feiras de 
negócios, das quais destaca-se a primeira 
edição do RP Health, em novembro.  

 

No grupo de assuntos regulatórios, além de 
reuniões para harmonizar os conhecimentos 
relativos à RDC 40 da ANVISA, foi realizado 
em junho um seminário em parceria com a 
empresa BSI, multinacional de soluções para 

Figura 7 - Concluintes do treinamento no  

Centro de Capacitação Profissional em Software 
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normas e certificações, para debater as 
implicações da norma ISO 13.485.  

Já o trabalho do grupo de compras consiste em 
negociar condições especiais e credenciar 
fornecedores para atender aos associados, de 
modo a reduzir custos de aquisição a partir da 
escala proporcionada pelo conjunto de 
empresas. Por fim, como ação de estímulo à 
integração entre os empresários e desses com 
pesquisadores da USP, vale mencionar o 
Encontro de Negócios do APL da Saúde, 
realizado em fevereiro, que contou com 
palestras, além de 45 expositores, entre 
indústrias, prestadores de serviço e 
laboratórios da universidade.  

PISO 

O APL de Software de Ribeirão Preto tem 
como entidade de governança empresarial o 
PISO, Polo Industrial de Software. A Fipase e 
o PISO são parceiros no Centro de 
Capacitação Profissional em Software, espaço 
para formação de mão de obra em tecnologia 
da informação. 

O Centro de Capacitação, localizado no 
Supera Parque, foi firmado a partir de um 
convênio celebrado entre a Secretaria de 
Desenvolvimento Econômico, Ciência, 
Tecnologia e Inovação do Estado, de onde veio 
a maior parte dos recursos para implantação do 
mesmo.  

Com os problemas nos equipamentos, a 
necessidade de upgrade do servidor e a crise 
econômica, que reduziu a demanda por novos 
profissionais por parte das empresas, a oferta 
de cursos foi menor do que a planejada para o 
Centro de Capacitação em 2015. Neste ano, o 
Centro recebeu o curso de Engenharia de 
Vendas de Software e um Ciclo de 
Treinamentos do Grupo de Educadores do 
Google. Também teve início um curso de 

Suporte e Atendimento ao Cliente de 
Software, que, pela carga horária elevada 
(440h), será concluído apenas em 2016.  

Em outra parceria entre PISO e Supera 
Parque, envolvendo desta vez também a 
Agência USP de Inovação, foi promovido em 
agosto o evento "Propriedade intelectual e 
capacitação de recursos para inovação em 
Software". Os temas discutidos foram: registro 
de software, registro de marcas, elaboração de 
projetos e linhas de fomento à inovação.  

Em 2015, tiveram continuidade os trabalhos 
entre as governanças dos APLs e o Centro 
Paula Souza, para adequação dos conteúdos 
programáticos dos cursos da Fatec Ribeirão 
Preto, de modo a atender às necessidades dos 
setores produtivos. Fruto dessas discussões, 
no segundo semestre do ano foi aberto o curso 
de Análise e Desenvolvimento de Sistemas. 
No segundo semestre de 2016, deve ter início 
o curso de Sistemas Biomédicos. Ambos 
contribuirão com a oferta de mão de obra 
qualificada para os APLs de Software e da 
Saúde, respectivamente.  

No APL de Software, são aproximadamente 
100 empresas e mais de 2 mil empregos. Em 
torno de 40% delas são associadas ao PISO. 
Entre as empresas do PISO, o crescimento 
médio do faturamento em 2015, comparado ao 
ano anterior, foi de 8,7%.  

Figura 8 - Concluintes de treinamento no  

Centro de Capacitação Profissional em Software 
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SUPERA INCUBADORA BATE RECORDE  

EM PROJETOS INSCRITOS 

 

No ano de 2015, a incubadora bateu seu 
recorde de projetos inscritos no processo 
de seleção de novas empresas, com 42 
projetos concorrendo a 19 vagas de pré-
residência, residência e associação. Foram 
16 projetos inscritos no primeiro semestre, 
com 11 deles aprovados; e 26 no segundo 
semestre, com 8 aprovados. As empresas 
aprovadas se dividiram da seguinte forma: 

 

Com essas, o número de empresas 
incubadas chega a 40, conforme anexo 4. A 
incubadora tem capacidade para receber 60 
empresas (em salas de 40, 60 e 80 metros 
quadrados), além de espaço compartilhado 
(Open Space) voltado para as pré-residentes. 
As empresas incubadas também contam com 
sala de reuniões, sala de treinamentos, 
auditório e, mais recentemente, com o Living 
Lab.  

O espaço Living Lab foi pensado para acolher 
os projetos que estão se preparando para 
participar do processo seletivo. É também 
usado por empreendedores e empresas que 
queiram usufruir do espaço do Supera Parque 
por um período curto de tempo e fazer 
contatos com outros empreendedores. No 
total, a sala compartilhada oferece 24 lugares, 
com acesso à internet e apoio da equipe da 
incubadora aos visitantes. 

RECONHECIMENTO 

 

A Supera Incubadora de Empresas de Base 
Tecnológico foi reconhecida como a melhor 
incubadora do país de acordo com o “Prêmio 
Nacional de Empreendedorismo Inovador”, 
na categoria “Incubadora de Empresas 
orientada para a geração e uso intensivo de 
tecnologia”, da ANPROTEC.  

A importante premiação é o reconhecimento 
do trabalho gerado ao longo do ano, como a 
implementação do sistema CERNE, que 
promoveu uma melhoria nos serviços 
prestados. 

SUPERA EM NÚMEROS 

O faturamento total das empresas em 2015 foi 
de R$ 9.983.977,99. Comparado a 2014, 
houve um decréscimo neste montante. 
Flutuações no faturamento do conjunto de 
empresas de uma incubadora são naturais, já 
que as empresas mais maduras e, 
consequentemente, com maior faturamento, 
graduam-se e passam a não mais fazer parte 
das estatísticas. Com relação à captação de 
recursos para projetos de pesquisa e 
desenvolvimento, em 2015 a captação foi de 

� 12 projetos para pré-
residência; 

� 4 projetos para residência; 
� 3 projetos para associação. 

Figura 9 - Prêmio Nacional de Empreendedorismo Inovador 
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R$ 2.275.664,27 junto a órgãos como 
FAPESP e CNPq. 

Em 2015, foram gerados pelas empresas 83 
novos postos de trabalho, empregando não 
apenas funcionários, mas também estagiários e 
bolsistas. Com relação ao conhecimento 
gerado, ao todo foram publicados 31 artigos e 
os membros das empresas participaram em 
mais de 34 congressos (anexo 5) 

SERVIÇOS DE APOIO  

Com o objetivo de impulsionar o 
desenvolvimento das empresas através de 
novas oportunidades de negócios e parcerias, 
a Supera Incubadora realizou a aproximação 
das incubadas com diversos fundos de 
investimentos e grandes empresas, como 
Inseed, Fundo Pitanga, SPVentures, 
CVentures MaxImplante, Gnatus, Hospital 
Albert Einstein, Natura e IBM. 

Além disso, o Instituto Serva Seed, primeira 
aceleradora de empresas do SUPERA Parque, 
entrou em funcionamento ao final de 2015. A 
instituição era incubada pela Supera 
Incubadora e passa agora a ser sua parceira.  

Destaca-se ainda a realização da quinta edição 
do BIOBusiness Brasil. O prêmio de incentivo 
ao empreendedorismo contou com 33 
inscritos, sendo sete finalistas e três 
vencedores. O primeiro colocado participou da 
BIN@Porto 2015, em Portugal, apresentando 
os resultados de seu projeto e aguarda visita 
em uma instituição internacional parceira da 
incubadora que irá acontecer no primeiro 
semestre de 2016. 

 

 

SUPERA EDUCA 

O projeto Supera Educa, desenvolvido desde 
2011, em parceria com instituições de ensino, 
tem envolvido alunos dos 9º anos do Ensino 
Fundamental e 1º anos do Ensino Médio, em 
projetos de empreendedorismo. O Supera 
Educa é inspirado na Escola da Ponte, em 
Portugal, que tem a metodologia pautada no 
conceito sem muros, sem professor. 

Neste projeto, os alunos são estimulados a 
desenvolver conceitos de empreendedorismo, 
produzir modelos de negócio e explicar um 
negócio hipotético. Todos passam por uma 
avaliação e os que têm maior destaque são 
incubados durante um ano em um espaço com 
apoio de monitores. Atualmente, o projeto é 
conduzido em parceria com o Colégio Marista 
de Ribeirão Preto.  

Em 2015, surgiram 20 ideias de produtos e 
serviços e, destas, 4 foram incubadas e 
receberam monitoria. 

 

 

 

Figura 10 – Final do BIOBusiness Brasil 



SUPERA

O Supera International Office
ampliar a atuação internacional do Supera 
Parque e das empresas apoiadas pela Fipase. 
Para isso, são buscadas parcerias 
incubadoras, parques tecnológicos e 
universidades estrangeiras. 

O ano de 2015 foi marcado pela
memorandos de entendimento com 
entidades internacionais (MoU)
consulados e intercâmbios
empreendedores.  

Um deles foi assinado com o TECEdmonton
parque tecnológico da cidade de Alberta no 
Canadá. Em uma parceria que inclui
Associação Comercial e Industrial de 
Ribeirão Preto, foi realizada uma rodada de 
negócios entre empresas brasileiras e 
canadenses.  

Com este, já são 11 os acordos
que se use as bases desses parceiros para 
prospectar tecnologias e oportunidades de 
negócios no exterior.   

O Supera Parque também foi correalizador
Encontro Luso-Brasileiro de 
Empreendedorismo e Inovação (EL
junto com FEARP/USP e MOVER.
encontro, foram realizadas apresentações de 
trabalhos científicos e acadêmicos, sessões 
temáticas e de negociações entre os 
participantes e atividades relacionadas ao 
ensino de inovação e empreendedorismo.
instituições portuguesas DNA Cascais
Instituto Politécnico de Setúbal
do ELBEI por meio de apresentação de 

Figura 8 - Encontro Luso-Brasileiro de

 Empreendedorismo e Inovação

UPERA AMPLIA ATUAÇÃO INTERNACIONAL 

 

Supera International Office foi criado para 
ampliar a atuação internacional do Supera 
Parque e das empresas apoiadas pela Fipase. 
Para isso, são buscadas parcerias com 

tecnológicos e 

marcado pela assinatura de 
memorandos de entendimento com 

(MoU), visitas de 
intercâmbios de 

TECEdmonton, 
da cidade de Alberta no 

uma parceria que incluiu a 
Associação Comercial e Industrial de 

uma rodada de 
negócios entre empresas brasileiras e 

os acordos que permitem 
que se use as bases desses parceiros para 

oportunidades de 

correalizador do 
rasileiro de 

Empreendedorismo e Inovação (ELBEI), 
FEARP/USP e MOVER. Durante o 

realizadas apresentações de 
dêmicos, sessões 

negociações entre os 
participantes e atividades relacionadas ao 
ensino de inovação e empreendedorismo. As 

DNA Cascais e 
e Setúbal participaram 

do ELBEI por meio de apresentação de 

oportunidades em Portugal 
brasileiras.  

SOFTLANDING 

O programa de softlanding
pilares do Supera International
voltado para empresas estrangeiras 
interessadas em oportunidades no Brasil e 
ter como base o Supera Parque
expandir seus negócios no país, a empresa 
recebe apoio da equipe da Fipase, de fo
que seja introduzida às melhores práticas, 
entenda a cultura brasileira e seja
a parceiros de negócios.  

A empresa belga Diagam
nanotecnologia de 
procedimentos de diagnósticos médicos
primeiro caso de sucesso d
Durante o softlanding, enquanto regulariza a 
situação da empresa no Brasil e 
os documentos necessários para participação 
no processo seletivo de empresas para o 
Supera, ela usufrui de todos os serviços 
disponibilizados às empresas residentes no 
Parque.  

INTERCÂMBIO 

Brasileiro de 

Empreendedorismo e Inovação 

Figura 9 - Empreendedores selecionados para 

intercâmbio nos EUA
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oportunidades em Portugal às empresas 

softlanding, um dos grandes 
International Office, é 

oltado para empresas estrangeiras 
sadas em oportunidades no Brasil e em 

como base o Supera Parque. Ao entrar ou 
expandir seus negócios no país, a empresa 
recebe apoio da equipe da Fipase, de forma 

às melhores práticas, 
entenda a cultura brasileira e seja apresentada 

 

Diagam, especializada em 
reagentes para 

procedimentos de diagnósticos médicos, é o 
primeiro caso de sucesso do programa. 

enquanto regulariza a 
da empresa no Brasil e providencia 

documentos necessários para participação 
o seletivo de empresas para o 

Supera, ela usufrui de todos os serviços 
disponibilizados às empresas residentes no 

preendedores selecionados para 

intercâmbio nos EUA 
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O International Office participa de editais de 
intercâmbio tanto para enviar quanto para 
receber empreendedores. Neste ano de 2015, 
a Anprotec realizou uma missão aos Estados 
Unidos para empreendedores que 
desejassem fazer negócios internacionais. 
Das cinco vagas existentes, três foram de 
empresas incubadas no Supera Parque.  

Em 2015, também teve início o 
Hacking Health, movimento canadense pela 
primeira vez no  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Brasil. O movimento visa melhorar a área da 
saúde através da criação de soluções 
tecnológicas tangíveis e aplicáveis. É uma 
ação colaborativa entre agentes da saúde 
(hospitais, profissionais e pesquisadores), 
desenvolvedores, administradores e demais 
interessados em se juntar para criar estas 
soluções. O movimento se dá por meio de 
encontros e palestras, onde os interessados 
se conhecem e discutem temas relevantes, 
que serão objeto de trabalho no evento final, 
chamado Hackathon. 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

Figura 13 - Roverpix em entrevista sobre o intercâmbio 
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CENTRO DE TECNOLOGIA GANHA NOVOS LABORATÓRIOS 

 
Com objetivo de elevar o nível da qualidade 
dos serviços prestados pelo Centro de 
Tecnologia, a Supera submeteu ao 
INMETRO, em janeiro de 2015, a 
documentação para acreditação de seus 
laboratórios. Com isso, um Sistema de Gestão 
da Qualidade foi constituído, em observância à 
norma ISO 17025 – que determina os 
requisitos de qualidade necessários para os 
laboratórios de ensaios. 

O escopo da acreditação incluiu a norma de 
requisitos gerais para segurança elétrica de 
equipamentos eletromédicos, a norma 
colateral, a norma particular para bisturi e as 
normas para vibração de equipamentos. 

A auditoria pelo INMENTRO aconteceu em 
dezembro e a expectativa é de que a 
acreditação seja concedida no primeiro 
semestre de 2016. Assim, os ensaios 
passarão a ser reconhecidos pela ANVISA e 
agências reguladoras internacionais para 
registro de produtos. 

Acredita-se que, quando a acreditação for 
concluída, o Centro de Tecnologia deixará de 
atuar em âmbito regional e passará a atuar 
nacional e internacionalmente, já que os 
serviços prestados pela Supera são de 
interesse e necessidade de empresas 
fabricantes de equipamentos médico-
hospitalares e odontológicos em todo o 
mundo. 

Figura 10 - Laboratório de Química – Ensaios para Diretiva RoHS Norma IEC 62321 
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Após a submissão da documentação de 
acreditação ao INMETRO, a equipe técnica se 
dedicou a realizar estudos e desenvolver a 
documentação para ampliação do escopo 
inicial de acreditação, de modo a incorporar 
ensaios em berços aquecidos, incubadoras 
neonatais, equipamentos de ultrassom e 
ensaios químicos para atender a Diretiva 
Europeia RoHS (Restriction of Certain 
Harzardous Substances). 

Além da preparação para acreditação e da 
montagem dos novos laboratórios, conforme 
explicado a seguir, em 2015 foram realizados 
serviços de ensaios em três equipamentos de 
aplicação médica.  

 

Figura 126 - Laboratório de Ensaios Mecânicos - Norma ABNT 

NBR IEC 60601-1:2010 

EXPANSÃO DOS LABORATÓRIOS  

Boa parte do tempo da equipe técnica do 
Centro de Tecnologia foi dedicado, ao longo 
do ano, aos projetos de expansão que irão 
proporcionar um aumento substancial dos 
serviços prestados, consolidando o laboratório 
como um importante centro de apoio ao 
desenvolvimento tecnológico do setor 
produtivo. 

O laboratório de compatibilidade 
eletromagnética, um dos mais modernos do 
Brasil, está sendo criado com apoio da  

Secretaria de Desenvolvimento, Ciência e 
Tecnologia do Governo do Estado de São 
Paulo e recursos do BID - Banco 
Interamericano de Desenvolvimento. O 
laboratório poderá atender empresas de 
equipamentos médico-hospitalares e 
odontológicos, de eletro-eletrônica, 
informática, eletrodomésticos, 
telecomunicações, industrial e automotiva. 

Além disso, outro projeto de ampliação do 
Centro de Tecnologia foi aprovado pela 
Secretaria e receberá recursos do BID. Trata-
se do laboratório de prototipagem rápida e 
design de equipamentos e um laboratório de 
calibração em eletricidade, pressão e 
temperatura. Com o pregão realizado em 
dezembro de 2015 pela Secretaria, também 
está sendo adquirida câmera termográfica e 
outros equipamentos diversos para melhoria 
da infraestrutura do Supera. Outros 
equipamentos serão adquiridos em fevereiro 
de 2016.  

 

 

 

 

 

Figura 11 - Laboratórios de Ensaios Ópticos 
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Em 2015, graças ao o recebimento da 
segunda parcela do convênio com o Ministério 
da Saúde para implantação de um laboratório 
para ensaios de equipamentos de raios X, a  

Fipase contratou dois bolsistas de pós-
graduação e adquiriu equipamentos. Ao longo 
do ano, foram adquiridos 19 equipamentos 
importados e 22 nacionais, totalizando 41 
novos equipamentos. 

OFICINA DE ROBÓTICA APROXIMA PARQUE 
DE CRIANÇAS E ADOLESCENTES  

Criado em parceria com a Lego com o 
objetivo de aproximar jovens estudantes de 
atividades práticas que promovem a 
criatividade e aplicam conceitos de física, 
matemática e computação, o laboratório de 
Robótica atendeu em suas oficinas 813 
alunos em 2015, provenientes de 16 
diferentes escolas.  Com o apoio da  

 

Secretaria Municipal da Educação, a maior 
dos estudantes provém da rede municipal de 
ensino.  

Além dos alunos das escolas municipais, o 
laboratório recebeu adolescentes da 
Fundação Casa e de ONGs. A oficina de 
robótica é acompanhada de visita aos 
laboratórios do Centro de Tecnologia.  

 

 

 

 

 

 

 

Figura 13  - Apresentação da Oficina de Robótica durante aniversário de 12 anos da Supera Incubadora 
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ESTRUTURAÇÃO E CONSOLIDAÇÃO DO NIT 

 

O Núcleo de Inovação Tecnológica (NIT) da 
Fipase tem uma atuação transversal, em 
questões referentes ao desenvolvimento 
tecnológico, à propriedade intelectual e à 
transferência de tecnologia, junto a todas as 
gerências da Fundação e à coordenação do 
Supera Centro de Tecnologia.  

Em 2015, teve início o projeto que visa a 
“Estruturação e Consolidação do NIT-
FIPASE”, aprovado junto ao CNPq, no final de 
2014. Como parte deste projeto, os processos 
do NIT vêm sendo implementados e/ou 
padronizados, de modo a aprimorar a gestão 
da Política de Inovação da FIPASE. Para isso, 
houve a contratação de duas bolsistas, além da 
aquisição de equipamentos de informática e 
móveis, com recursos oriundos do CNPq.  

No âmbito do desenvolvimento tecnológico, o 
NIT orientou as empresas a respeito das 
principais linhas de fomento, auxiliou no 
desenvolvimento de propostas para submissão 
junto a órgãos de fomento, esclareceu dúvidas 
referentes à prestação de contas e a 
elaboração de modelos de gerenciamento de 
projetos.  

Ao longo de 2015, o NIT atendeu 19 empresas 
interessadas na elaboração de propostas para 
órgãos de fomento, das quais 14 enviaram 
seus projetos. Diante da ausência de outras 
chamadas públicas ao longo do ano, as 
empresas concentraram-se no Programa PIPE 
(FAPESP). No ano, das quatorze propostas 
submetidas pelas empresas, doze foram 
aprovadas (85%), somando um montante 
captado de aproximadamente R$ 2 milhões. 

PROPRIEDADE INTELECTUAL  

Em relação à propriedade intelectual, o NIT 
prestou auxílio às empresas em pedidos de 
registro de marcas, além de oferecer 
assistência em pedidos de patentes. A 
assistência ocorreu sob a forma de orientação 
preliminar a respeito dos principais aspectos 
legais ligados ao tema, bem como dos 
procedimentos em relação aos pedidos.  

Em alguns casos, dada a complexidade da 
demanda, o NIT estabelece o contato entre a 
empresa e a Agência USP de Inovação ou 
ainda com escritórios que prestam serviços na 
área da Propriedade Industrial.  

No âmbito da transferência de tecnologia, o NIT 
iniciou um mapeamento das condições de 
oferta científica e tecnológica da Universidade 
de São Paulo, no campus de Ribeirão Preto. 
Foram realizadas reuniões e visitas para 
sensibilizar a comunidade acadêmica a 
respeito da importância deste estudo e as 
informações sobre as principais competências 
e suas linhas de pesquisa começaram a ser 
coletadas. Este mapeamento será fundamental 
na promoção da interação entre a Universidade 
e o setor produtivo, principalmente no 
estabelecimento de parcerias para projetos de 
P,D&I. 
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APOIO À INCUBADORA 

O NIT também desenvolveu, em 2015, apoio à 
SUPERA Incubadora. Neste sentido, o 
coordenador do NIT conduziu o trabalho dos 
membros do Conselho Técnico-Científico 
(CTC) da FIPASE, responsável pela 
elaboração dos pareceres técnico-científicos 
das propostas de incubação, auxiliando o 
Conselho da SUPERA e a equipe da 
Incubadora nos dois processos seletivos 
realizados em 2015. 

Em 2015, o NIT manteve seu papel de 
também divulgar os projetos da FIPASE e 
difundir a cultura da inovação. Esta atuação 
ocorreu por meio do atendimento a 
interessados nos projetos da FIPASE 
(reuniões e visitas), além da participação em 
eventos e da realização de palestras e 
atividades de capacitação. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Números do NIT 

� 19 empresas atendidas, 
interessadas na elaboração de 
propostas; 
 

� 14 projetos enviados; 
 

� 12 projetos aprovados (85%); 
 

� R$ 2 milhões de recursos 
captados junto aos órgãos de 
fomento. 
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MAIS INVESTIMENTOS EM 2015 

 

Em continuidade à gestão da FIPASE, em 
2015, a Fundação comandada pelo Prof. Dr. 
Antonio Adilton Oliveira Carneiro, contou 
com aportes financeiros de diversas fontes. 
Entre elas: Prefeitura Municipal de Ribeirão 
Preto, convênios firmados com outros órgãos, 
como Ministério da Saúde, Secretaria de 
Desenvolvimento Econômico, Ciência, 
Tecnologia e Inovação de São Paulo e 
SEBRAE.  

Em 2015, a Fipase contou com orçamento de 
aproximadamente R$ 6,5 milhões, que incluía 
receitas da cessão de espaço para empresas 
(Incubadora ou Centro de Negócios), receitas 
de serviços (Incubadora e Centro de 
Tecnologia) e rendimentos em aplicações 
financeiras. 

Neste ano, a Fundação investiu na ampliação 
dos seus laboratórios e na aquisição de 
equipamentos para pesquisa previstos nos 
convênios MS nº 797358/2013 (Raio-X) e 
FINEP nº 01.12.0282.00 (Fármacos e 
Medicamentos), cuja maioria foi importada. 
Além disto, foi necessária a adequação de 
parte da estrutura física dos laboratórios no 
Centro de Tecnologia para abrigar os 
laboratórios de compatibilidade eletromagnética 
e de raio-x, que devem começar a funcionar no 
1º semestre de 2016 e no 1º semestre de 2017, 
respectivamente.  

Para a acreditação do laboratório de eletrônica 
no Centro de Tecnologia, a Fipase aplicou 
recursos na contratação de avaliadores 
credenciados pelo INMETRO. Vale a pena 
ressaltar que o investimento deve gerar, para 
os próximos anos, novas receitas para a 
Fundação. 

Ao final de 2015, cerca de R$ 7,7 milhões do 
orçamento foram aplicados em despesas com 
pessoal e encargos (22%), custeio (34%) e em 
investimento (44%) que incluem os 
equipamentos comprados para os convênios. O 
gasto com investimento (aproximadamente R$ 
3,4 milhões) representou um acréscimo de 3 
vezes ao valor de 2014. Isso fez a Fundação 
revisar o orçamento e incluir os recursos 
recebidos para estes convênios nos exercícios 
anteriores. O resultado de 2015 foi um saldo 
orçamentário negativo de R$ 1,2 milhão, que 
não representa prejuízo a Fundação, já que o 
mesmo foi totalmente coberto pelos saldos 
positivos apurados nos anos anteriores. Na 
prática, recursos recebidos de convênios em 
anos anteriores foram executados e pagos em 
2015. 

Entre as unidades, a maior parcela do 
orçamento foi destinada a gestão da Fundação 
(incluindo o convênio com a Finep), seguida 
pelo Supera Centro de Tecnologia (incluído o 
convênio com Ministério da Saúde), Supera 
Parque, Supera Incubadora de Empresas e, 
por fim, APL (conforme anexo 7). 

QUADRO DE PESSOAL 

Em números, o quadro de pessoal contava com 
15 empregados em 2015, 2 (dois) 
colaboradores voluntários, 2 (dois) 
bolsistas de pesquisa e ainda 18 (dezoito) 
estagiários, totalizando 37 membros.  
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A equipe passou por avaliação funcional e o 
resultado indicou que, embora o nível de 
qualificação seja elevado, capacitações, em 
aspectos como gestão do tempo e organização 
e habilidades interpessoais, podem melhorar o 
desempenho e o clima organizacional.  

Os pregoeiros participaram de treinamento 
para aprimoramento e atualização dos 
procedimentos do pregão. O mesmo também 
aconteceu com a equipe da Coordenadoria 
Administrativa e Financeira, que durante o ano 
pode participar de palestras, seminários e 
cursos para atualização profissional. 

Foi um ano de mudanças na cúpula executiva 
da Fundação: a presidência do Conselho 
Curador foi ocupada pelo Marcos Furquim, 
em substituição a Renato Pires Silva Filho; a 
vice-presidência foi comandada pelo Prof. Dr. 
Luis Alexandre Pedro de Freitas; e a 
Diretoria Técnica, que estava sem comando 
desde o desligamento do Prof. Dr. João 
Santana da Silva, foi designada ao Prof. Dr. 
Osvaldo de Freitas. A composição completa 
do Conselho Curador está disponível no anexo 
9. 

LICITAÇÕES 

Para a Comissão de Licitações, Pregoeiros e 
Equipe de Apoio da Fipase o ano foi de muito 
trabalho: foi preciso incluir novos membros 
(verificar anexo 8) para realizar 61 (sessenta 
e um) processos licitatórios. Em números 
foram feitos: 9 (nove) convites, 1 (uma) 
concorrência pública, para seleção de 
empresas para o centro de negócios, 21(vinte 
e uma) dispensas de licitação, 20 (vinte) 
inexigibilidades e 10 (dez) pregões 
presenciais. 

A opção pelos procedimentos de dispensa e 
inexigibilidade de licitação foi em razão da 
celeridade do processo, por se tratar de 
aquisição de bens e materiais destinados 
exclusivamente à pesquisa e porque os 
recursos eram de órgãos de fomento à 
pesquisa credenciados pelo CNPq. Quanto aos 
demais processos, as licitações foram para 
contratações de serviços de gestão de TI, 
desenvolvimento do novo Portal do SUPERA 
Parque, serviços para adequação e consultoria 
para acreditação do laboratório de 
compatibilidade, adequação de estrutura 
elétrica do laboratório de raio-x, locação e 
montagem de stand para participação em feiras 
e eventos, compra de equipamentos para o 
Centro de Capacitação em Software e de 
mobiliário para o laboratório de raio-x.  
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AGENDA 2016: ELEVAR A EFICIÊNCIA E AMPLIAR OS ATENDIMENTOS 

PLANEJAMENTO DE ATIVIDADES  

 

A ampliação no número de empresas 
atendidas, seja via incubadora, centro de 
negócios ou centro de tecnologia, sem o 
proporcional crescimento no quadro de 
pessoal, exige um aumento na eficiência 
administrativa. Para isso, planeja-se para 2016 
a implantação de um sistema de informação 
gerencial, precedida de um mapeamento e 
redesenho dos processos da Fundação, e 
acompanhada de capacitações da equipe.  

Para consolidar a imagem de Ribeirão Preto 
como polo de negócios inovadores, a 
participação em eventos terá continuidade ao 
longo do ano. A presença das empresas 
apoiadas também será estimulada, por meio 
da oferta de missões de negócios. Entre as 
feiras e convenções previstas estão: CIOSP, 
Hospitalar, BioConvention, Medica, BIN. 
 

ARRANJOS PRODUTIVOS LOCAIS 

Em 2016, a Fipase prevê novas ações junto 
aos Arranjos Produtivos Locais de Ribeirão 
Preto. Para o APL da Saúde, serão feitas 
ações para estimular o associativismo e, 
consequentemente, aumentar a participação 
das empresas nos grupos de trabalhos. São 
previstos quatro fóruns de inovação, trazendo 
temas de fronteira de cada um dos segmentos 
de empresas: equipamentos médico-
hospitalares e odontológicos, saúde animal, 
cosméticos e fármacos e biotecnologia.  

O primeiro deles será realizado em março, 
trazendo representante da ANVISA para falar 
sobre as regulamentações impostas ao 
setor de cosméticos. Também se planeja a 

oferta de cursos de curta duração em parceria 
com o Centro de Tecnologia e consultorias 
especializadas.  

Para o APL de Software, por meio do PISO, 
estão planejados o oferecimento dos 
seguintes cursos no Centro de Capacitação 
em Software: suporte e atendimento ao 
cliente de software, java, CSharp (.net). 
Cursos de curta duração e workshops em 
parceria com empresas também são previstos. 
A aproximação maior das empresas com o 
Supera Parque é outro objetivo e deve 
acontecer por meio da realização de eventos 
no Parque sobre elaboração e gestão de 
projetos.  

Por fim, planeja-se um projeto para melhoria 
de processos das empresas, buscando-se 
recursos junto a órgãos de apoio para 
viabilizá-lo.  

 
CENTRO DE TECNOLOGIA 

O Centro de Tecnologia deve começar em 
2016 a comercialização de serviços de 
análises químicas para atender a Diretiva 
RoHS. Planeja-se, também, a finalização da 
documentação para solicitar a acreditação do 
laboratório junto ao INMETRO para ensaios de 
compatibilidade eletromagnética, raios X e 
ultrassom. Será, ainda, definido o modelo 
para operação dos laboratórios de calibração, 
bem como o desenvolvimento de 
documentação para sua acreditação junto à 
rede brasileira de calibração, também do 
INMETRO. Por fim, será definido um modelo 
para operação do laboratório de prototipagem 
rápida e início da prestação de seus serviços. 
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INCUBADORA 

No ano de 2016, a SUPERA Incubadora 
realizará a implantação do CERNE 1, iniciará 
a implantação de um Programa de 
Mentorias, além de apoiar, de forma cada vez 
mais efetiva, as empresas nascentes em suas 
necessidades. O aspecto pessoal do 
empreendedor será avaliado de forma que 
possa ser realizado o mapeamento de suas 
competências que resultem em novas rotas 
para o desenvolvimento das empresas.  

Serão integradas novas modalidades de 
educação empreendedora cumprindo o papel 
disseminador da Incubadora. Acredita-se, 
dessa forma, que integrando a SUPERA à 
sociedade daremos os primeiros passos para 
a consolidação da Incubadora como uma das 
melhores incubadoras do país e da América 
Latina. 

PARQUE TECNOLÓGICO 

Em 2016 os primeiros lotes para instalação 
de empresas deverão ser lançados. O Supera 
Parque buscou alternativas e parcerias em 
2015 para iniciar a fase 2 do projeto. Em fase 
adiantada de negociação, uma parceria para a 
implantação de rede de água e esgoto deverá 
ser assinada no início de 2016. Com isso, será 
possível lançar os primeiros lotes para 
recebimento das empresas. O planejamento 
inicial é ocupar os lotes que fazem fronteira 
com a via de acesso ao Parque e aumentar a 
ocupação em média em 15 a 20% por ano. 

INTERNATIONAL OFFICE 

O International Office atuará no sentido de 
aprofundar a internacionalização do Parque, 
seja pelo recebimento de empresas 
estrangeiras, seja pela atuação internacional 
de nossas empresas. Será feito um trabalho 

de difusão da cultura de 
internacionalização junto às empresas, que 
inclui a apresentação de oportunidades 
internacionais, de feiras a intercâmbios, e a 
oferta de cursos de idioma.  

Também será realizado um trabalho constante 
de troca de informações com os parceiros 
internacionais, com vistas a identificar 
oportunidades tecnológicas e de negócios 
para as empresas.  

NIT 

Ao longo de 2016, deverão ser intensificadas 
as ações de capacitação da equipe do NIT, 
incluindo cursos e treinamentos de pessoal, a 
realização de viagens técnicas e/ou 
intercâmbio, com objetivo de aprimorar as 
práticas e processos do Núcleo. A ideia é que 
as capacitações sejam replicadas para 
diferentes públicos: equipe Fipase, 
representantes das empresas atendidas, 
comunidade universitária, além de outros 
segmentos da sociedade. 

O NIT também iniciará a produção de material 
técnico/científico e informativo, referente ao 
seu escopo de atuação, o que inclui a 
elaboração de cartilhas e manuais, estudos 
setoriais e análises com indicadores de 
desempenho nas áreas de desenvolvimento 
tecnológico, propriedade intelectual e 
transferência de tecnologia.  

Para fortalecer a cooperação entre 
Universidade e empresas, deve ser concluído 
em 2016 o mapeamento das competências e 
condições de oferta da Universidade, além 
mapear as demandas e/ou gargalos do setor 
produtivo. Estes esforços permitirão que o NIT 
possa atender, de forma mais ampla e 
contundente, as eventuais demandas das 
empresas e outros agentes do habitat de 
inovação de Ribeirão Preto, criando e 
fortalecendo a cultura da inovação. 
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ORÇAMENTO FIPASE 

O orçamento da FIPASE para 2016 é de R$ 
7,2 milhões. Embora a crise econômica tenha 
imposto à Fundação, tal qual outros órgãos 
públicos, uma redução no repasse 
orçamentário, esta é compensada por 
recursos de convênios (Ministério da Saúde, 
Finep e Sebrae) e receitas próprias 
(patrimoniais e de serviços a terceiros). A 
maior fonte de recursos continua sendo a 
Prefeitura Municipal de Ribeirão Preto (R$ 
4,085 milhões), seguida de convênios (R$ 2,3 
milhões) e receitas próprias (R$ 900 mil). 
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ANEXOS 

ANEXO 1 – METAS ESTABELECIDAS PELA LDO E RESULTADOS DAS AÇÕES 

 

 

 

 

 

 

 

Código da Ação Denominação da Ação Denominação da Meta Unidade de Medida Quantidade Estimada Quantidade Realizada
Justificativa de 

Desvios em Relação ao 
Atingimento da Meta

10088
FARMACOS E 

MEDICAMENTOS
PERCENTUAL DO CUSTEIO 

DE MANUTENCAO
PERCENTUAL 100 100 Meta atingida.

10089

SEMINARIOS DE 
ROTAS 

TECNOLOGICAS DA 
BIOTECNOLOGIA

NÚMERO DE 
PARTICIPANTES 

QUANTIDADE 450 139

Optou-se pela realização
do evento no Supera
Parque, que possui
menor capacidade de
público. 

10089

SEMINARIOS DE 
ROTAS 

TECNOLOGICAS DA 
BIOTECNOLOGIA

NUMERO DE 
REPRESENTANTES DE 

EMPRESAS 
QUANTIDADE 60 72 Meta atingida.

10089

SEMINARIOS DE 
ROTAS 

TECNOLOGICAS DA 
BIOTECNOLOGIA

NUMERO DE 
REPRESENTANTES DE 
INSTITUIÇÕES DE 
PESQUISA E ENSINO

QUANTIDADE 30 67 Meta atingida.

24031
MANUTENCAO DAS 

ATIVIDADES DA FIPASE
PERCENTUAL DO CUSTEIO 

DE MANUTENCAO
PERCENTUAL 50 50 Meta atingida.

10153

AQUISICAO DE EQUIP. 
PARA REALIZACAO DE 
ENSAIOS E MEDICAO 
NOS EQUIP. DE RAIO X

PERCENTUAL DE 
EXECUÇÃO DO PROJETO

PERCENTUAL 100 80
Falta a liberação da
terceira parcela do
convênio.

24032
CEDINA - CENTRO DE 
DESENVOLVIMENTO 
INOVACAO APLICADA

AUMENTO PERCENTUAL 
SERVIÇOS PRESTADOS

PERCENTUAL 40 40 Meta atingida.

24032
CEDINA - CENTRO DE 
DESENVOLVIMENTO 
INOVACAO APLICADA

PERCENTUAL DE 
EXECUÇÃO

PERCENTUAL 40 40 Meta atingida.

24032
CEDINA - CENTRO DE 
DESENVOLVIMENTO 
INOVACAO APLICADA

PERCENTUAL DE 
EXECUÇÃO PROJETO DE 

COMPATIBILIDADE 
ELETROMAGNÉTICA - 
CONVÊNIO SDECT

PERCENTUAL 50 50 Meta atingida.

10090 BIOBUSINESS BRASIL

NUMERO DE DIVULGAÇÃO 
DO CONCURSO EM 

PORTAIS DE ALCANCE 
NACIONAL

QUANTIDADE 20 12
Com poucos patrocínios,
os esforços de mídia
foram reduzidos. 

10090 BIOBUSINESS BRASIL
NUMERO DE PALESTRAS 
DE SENSIBILIZAÇÃO EM 
INSTITUIÇÕES DE ENSINO

QUANTIDADE 40 0
Não houve captação
suficiente de patrocínios.

10090 BIOBUSINESS BRASIL
NUMERO DE PARCERIAS 
COM INCUBADORAS

QUANTIDADE 25 22
Algumas incubadoras
contatadas não deram
retorno quanto à parceria.

10090 BIOBUSINESS BRASIL
NUMERO DE PROJETOS 

ATRAÍDOS
QUANTIDADE 40 31

Consequência da menor
divulgação, devido a
restrições orçamentárias. 

10090 BIOBUSINESS BRASIL
PROSPECÇÃO DE NOVOS 

INCUBADOS
QUANTIDADE 8 7 Meta atingida.

10161
IMPLEMENTACAO DO 
MODELO CERNE 1

PERCENTUAL DE 
IMPLANTACAO

PERCENTUAL 75 40
Houve atrasos nos
repasses do SEBRAE.

24033

SUPERA - 
INCUBADORA DE 
EMPRESA DE BASE 
TECNOLÓGICA

AUMENTO DO NUMERO DE 
EMPRESAS ASSOCIADAS

QUANTIDADE 14 5

As empresas graduadas
mantiveram seu vínculo
com a Fipase ao se
instalarem no Centro de
Negócios, sem
necessidade, portanto, de
se associar.

24033

SUPERA - 
INCUBADORA DE 
EMPRESA DE BASE 
TECNOLÓGICA

AUMENTO DO NUMERO DE 
EMPRESAS INCUBADAS

QUANTIDADE 26 23

Está ocorrendo análise
mais criteriosa dos
projetos incubados,
seguindo novo método de
seleção. 
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Código da Ação Denominação da Ação Denominação da Meta Unidade de Medida Quantidade Estimada Quantidade Realizada
Justificativa de 

Desvios em Relação ao 
Atingimento da Meta

24033

SUPERA - 
INCUBADORA DE 
EMPRESA DE BASE 
TECNOLÓGICA

AUMENTO DO NUMERO DE 
EMPRESAS PRÉ-
INCUBADAS

QUANTIDADE 20 18

Está ocorrendo análise
mais criteriosa dos
projetos incubados,
seguindo novo método de
seleção. 

24033

SUPERA - 
INCUBADORA DE 
EMPRESA DE BASE 
TECNOLÓGICA

AUMENTO DO NUMERO DE 
MODELOS DE NEGÓCIOS 

ELABORADOS E 
VALIDADOS

QUANTIDADE 10 19

O Parque vem atraindo
cada vez maior número
de empresas em seus
processos seletivos, nos
quais essas recebem
apoio na elaboração de
seus modelos de
negócios. 

24033

SUPERA - 
INCUBADORA DE 
EMPRESA DE BASE 
TECNOLÓGICA

PERCENTUAL DE 
EXECUÇÃO

PERCENTUAL 0,5 0,5 Meta atingida.

24034

APL-EMHO - ARRANJO 
PRODUTIVO LOCAL DE 

EQUIPAMENTOS 
MEDICOS, 

HOSPITALARES E 
ODONTOLOGICOS

AUMENTO PERCENTUAL 
DE LANÇAMENTOS DE 
NOVOS PRODUTOS

PERCENTUAL 10 10 Meta atingida.

24034

APL-EMHO - ARRANJO 
PRODUTIVO LOCAL DE 

EQUIPAMENTOS 
MEDICOS, 

HOSPITALARES E 
ODONTOLOGICOS

AUMENTO PERCENTUAL 
DO FATURAMENTO DAS 
EMPRESAS DO APL EMHO

PERCENTUAL 10 16

Este dado não
corresponde ao conjunto
de empresas, mas a uma
amostra, já que não há
como obrigar a
participação de todas as
empresas do setor.

24034

APL-EMHO - ARRANJO 
PRODUTIVO LOCAL DE 

EQUIPAMENTOS 
MEDICOS, 

HOSPITALARES E 
ODONTOLOGICOS

AUMENTO PERCENTUAL 
NAS EXPORTAÇÕES DAS 
EMPRESAS DO APL EMHO

PERCENTUAL 10 -65%

Este dado não
corresponde ao conjunto
de empresas, mas a uma
amostra, já que não há
como obrigar a
participação de todas as
empresas do setor.

24034

APL-EMHO - ARRANJO 
PRODUTIVO LOCAL DE 

EQUIPAMENTOS 
MEDICOS, 

HOSPITALARES E 
ODONTOLOGICOS

PERCENTUAL DE 
EXECUÇÃO

PERCENTUAL 0,5 0,5 Meta atingida.

10155

PROJ EXECUTIVO DE 
INFRAESTR DA FASE II 
DA IMPL DO SUPERA 
PQ TECNOLOGICO DE 

RP

PERCENTUAL DE 
EXECUÇÃO

PERCENTUAL 100 75

Projeto finalizado, mas
aguarda-se as
aprovações dos órgãos
competentes

24035
PARQUE 

TECNOLOGICO DE 
RIBEIRAO PRETO

NUMERO DE EMPRESAS 
PROSPECTADAS PARA 

FUTURAS INSTALAÇÃO NO 
PTRP

QUANTIDADE 40 60 Meta atingida.

24035
PARQUE 

TECNOLOGICO DE 
RIBEIRAO PRETO

NUMERO DE PROJ. ELAB. 
PARA OBTENÇÃO URB. DA 
ÁREA DESTIONADA A IMPL. 

DE EMPR. NO PTRP.

QUANTIDADE 1 1

Projeto elaborado, mas
não houve
disponibilização de
recursos por órgãos
públicos. 

24035
PARQUE 

TECNOLOGICO DE 
RIBEIRAO PRETO

NUMERO DE PROJ. ELAB. 
PARA CAPTAÇÃO DE 

RECURSOS PARA CONSTR. 
DO NUCLEO 

ADMINISTRATIVO DO 
PTRP.

QUANTIDADE 1 1

Projeto elaborado, mas
não houve
disponibilização de
recursos por órgãos
públicos. 

24035
PARQUE 

TECNOLOGICO DE 
RIBEIRAO PRETO

NUMERO DE PROJ. PARA 
OBTENÇÃO DE RECURSOS 
PARA IMPLEMENT. DO 
SUPERA CENTRO DE 
TECNOLOGIA EM 
BIOTECNOLOGIA

QUANTIDADE 1 0

Projeto deixou de ser
prioridade, em detrimento
da acreditação e
ampliação dos
laboratórios destinados a
eletromédicos.

24035
PARQUE 

TECNOLOGICO DE 
RIBEIRAO PRETO

NUMERO DE PROJ. 
ELABORADOS PARA 

CAPTAÇÃO DE RECURSOS 
PARA CONSTRUÇÃO DA 
ACELERADORA DE 

EMPREAS

QUANTIDADE 1 0

Devido à escassez de
recursos, optou-se pela
implantação de
aceleradora em parceria
com o Sevna Seed, em
uma das salas dos
prédios do Supera
Parque.

24035
PARQUE 

TECNOLOGICO DE 
RIBEIRAO PRETO

PERCENTUAL DE 
EXECUÇÃO

PERCENTUAL 0,5 0,5 Meta atingida.
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ANEXO 2 – METAS ESTABELECIDAS PELA LDO E RESULTADOS DOS PROGRAMAS 

 

 

  

Código do Programa
Denominação do 

Programa
Denominação do 

Indicador Pretendido
Unidade de Medida Quantidade Estimada Quantidade Realizada

Justificativa de 
Desvios em Relação ao 

Atingimento da Meta

2601 GESTAO DA FIPASE
PERCENTUAL DO 
CUSTEIO DE 
MANUTENCAO

PERCENTUAL 50 50 Meta atingida.

2602 GESTÃO DO CEDINA
PERCENTUAL DE 
IMPLANTACAO

PERCENTUAL 50 50 Meta atingida.

2603 GESTÃO DA SUPERA
PERCENTUAL DE 
IMPLANTACAO

PERCENTUAL 50 50 Meta atingida.

2604 GESTAO DO APL
PERCENTUAL DE 
IMPLANTACAO

PERCENTUAL 50 50 Meta atingida.

2605
PARQUE 

TECNOLOGICO DE 
RIBEIRAO PRETO

PERCENTUAL DE 
IMPLANTACAO

PERCENTUAL 50 50 Meta atingida.
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ANEXO 3 – CONSELHO ADMINISTRATIVO DA SUPERA INCUBADORA 

Instituição Cargo Nome 

CIESP 

Titular Marcelo Regula Maçonetto 

Suplente Guilherme Cinuciusky Feitosa 

FIESP 

Titular Guilherme Cinuciusky Feitosa 

Suplente Marcelo Regula Maçonetto 

FIPASE 

Titular Prof. Dr. Osvaldo de Freitas 

Suplente Dalton Siqueira Pitta Marques 

FUNDHERP 

Titular Prof. Dr. Dimas Tadeu Covas 

Suplente Dr. Ricardo Haddad 

PMRP 

Titular Marcos Furquim 

Suplente Renato César Couto Alves 

INCUBADOS 

Titular Guilherme Spuri Bernardi  

Suplente Flávio Barbosa 

USP 

Titular Prof. Dr. Giuliano César Clososki 

Suplente Profª. Drª. Fabiana Faleiros Santana 
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ANEXO 4 - EMPRESAS DO SUPERA PARQUE 

EMPRESA MODALIDADE EMPRESA MODALIDADE 

Acta 3D Associada Incubadora Madoc Med Pré-residente Incubadora 

Lychnoflora Associada Incubadora MI4U Pré-residente Incubadora 

Myx Associada Incubadora Onkos Pré-residente Incubadora 

Verdartis Associada Incubadora Plasmons Tecnologia Pré-residente Incubadora 

Al Sukkar Centro de Negócios Puratec Pré-residente Incubadora 

Cross Reality Centro de Negócios Roverpix Pré-residente Incubadora 

Figlabs Centro de Negócios Saccharum – Inovação 
Tecnológiaca (SAAM) 

Pré-residente Incubadora 

Invent Centro de Negócios Sensorial Pré-residente Incubadora 

Kidopi Centro de Negócios Siote Pré-residente Incubadora 

Labtools Centro de Negócios Sistema de Gestão de 
Enfermarias 

Pré-residente Incubadora 

Lipid Centro de Negócios Zutti Pré-residente Incubadora 

Radtech Centro de Negócios AT Médica Residente Incubadora 

TZ Epigentech Centro de Negócios Avita Residente Incubadora 

Veritas Centro de Negócios BR Process Residente Incubadora 

Biopolix Pré-residente Incubadora ConsultaJá Residente Incubadora 

Brasilcoisas.com Pré-residente Incubadora Dataeduc Residente Incubadora 

Ciaware Pré-residente Incubadora Decoy Residente Incubadora 

DG Lab Pré-residente Incubadora Essentii Residente Incubadora 

EarUp Pré-residente Incubadora Invitra Residente Incubadora 

eBuff Pré-residente Incubadora JV Biotec Residente Incubadora 

Evidence Consultoria Pré-residente Incubadora LED Residente Incubadora 

Genial Doctor Pré-residente Incubadora Narcissus Residente Incubadora 

Gphantom Pré-residente Incubadora Sevna Residente Incubadora 

LCR Kimera Pré-Residente Incubadora Stratexia Residente Incubadora 

LogPop Pré-residente Incubadora Vetra Residente Incubadora 

 

  



31 

 

ANEXO 5 - SUPERA INCUBADORA EM NÚMEROS 

 

Gráfico 1: faturamento das empresas incubadas 

 

 

 

Gráfico 2: Recursos captados pelas empresas junto a órgãos de fomento 
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Gráfico 3: Pessoal ocupado pelas empresas incubadas 

 

 

Gráfico 4: publicações científicas provenientes das empresas incubadas 
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ANEXO 6 - BALANCETE DAS DESPESAS EMPENHADAS EM 2015 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 Despesas 
 

Administrativo 

 Arranjos 

Produtivos 

Locais 

 SUPERA 

Centro de 

Tecnologia 

 SUPERA 

Incubabora 

 SUPERA 

Parque 

 BioBusiness 

Brasil 

 Seminário 

de Rotas 

Tecnológicas 

da 

Biotecnologia 

 Fármacos e 

Medicamentos 

 Implantação 

do Centro de 

Capacitação 

em Software 

 CERNE  Raio-X 

 Proj. Infra 

Estrutura 

PTRP 

 Total Geral 

Despesas Correntes

Pessoal e Encargos Sociais

13º Sa lário 34.325,13      9.064,02        33.320,90      9.064,02        17.398,27      -              -               -                 -                -           -              -            103.172,34    

Estagiários 63.906,87      12.886,63      30.150,19      62.684,07      7.254,86        -              2.708,86      -                 -                -           50.366,67    -            229.958,15    

Féri as 39.008,67      8.056,90        29.026,83      12.085,36      20.919,60      -              -               -                 -                -           -              -            109.097,36    

FGTS 36.099,37      9.647,70        31.418,58      9.357,65        17.925,90      -              -               -                 -                -           -              -            104.449,20    

INSS Patronal 108.705,92    26.132,21      86.400,96      26.132,21      49.296,01      -              -               -                 -                -           -              -            296.667,31    

PIS sobre Folha de Pagamento 13.133,47      -                 -                 -                 -                -              -               -                 -                -           -              -            13.133,47      

Salários  e Grati ficações 375.824,00    101.662,42    327.285,12    101.662,42    185.755,68    -              -               -                 -                -           -              -            1.092.189,64 

Va le Al imentação 80.964,99      8.929,55        35.718,21      8.929,55        17.859,10      -              -               -                 -                -           -              -            152.401,40    

Total de Pessoal e Encargos Sociais 751.968,42    176.379,43    573.320,79    229.915,28    316.409,42    -              2.708,86      -                 -                -           50.366,67    -            2.101.068,87 

Despesas Gerais e Administrativas

Água  e Esgoto -                 1.524,58        -                 22.790,62      -              -               -                 -                -           -              -            24.315,20      

Ass inatura  de Periódicos 1.040,95        -                 -                 -                 -                -              -               -                 -                -           -              -            1.040,95        

Correios 6.902,50        -                 -                 -                 -                -              -               -                 -                -           -              -            6.902,50        

Energi a Elétrica -                 -                 244,24           124.372,52    -              -               -                 -                -           -              -            124.616,76    

Eventos 72.060,35      -                 13.288,00      3.300,00        -              -               -                 -                1.350,00   -              -            89.998,35      

Gráficas 2.850,00        -                 250,00           5.936,65        975,00           535,00         272,00         -                 -                -           -              -            10.818,65      

Limpeza e Conservação 104.771,52    -                 700,00           -                 8.882,00        -              -               -                 -                -           -              -            114.353,52    

Materi al  de Consumo 112.798,98    -                 24.716,29      2.600,00        -                -              -               -                 -                -           -              -            140.115,27    

Materi al  de Laboratório e Pesqui sa -                 -                 -                 -                -              -               102.954,68    -                -           -              -            102.954,68    

Premiações  Científicas  e Cultura is -                 -                 -                 -                23.378,15    -               -                 -                -           -              -            23.378,15      

Publ icações  Oficia is 38.187,40      -                 -                 1.179,00        355,00           -              -               -                 -                -           -              -            39.721,40      

Refeições 11.316,47      460,00           -                 8.063,40        4.665,10        -              5.328,00      -                 -                -           -              -            29.832,97      

Seguros -                 -                 -                 -                 7.930,00        -              -               -                 -                -           -              -            7.930,00        

Apoio Administrativo Tecnico e Operaciona l 175.729,01    -                 500,00           4.350,00        19.176,00      -              1.165,00      -                 -                -           -              -            200.920,01    

Serviços  de Jardinagem -                 -                 -                 -                 7.800,00        -              -               -                 -                -           -              -            7.800,00        

Serviços  de Manutenção e Reparos 3.378,00        -                 1.695,00        2.900,00        34.915,00      -              -               -                 -                -           -              -            42.888,00      

Telefonia  e Internet 4.689,78        -                 -                 1.459,80        -                -              -               -                 -                -           -              -            6.149,58        

Trei namento e Capacitações 11.409,67      -                 -                 -                 -                -              -               -                 -                -           117.490,67  -            128.900,34    

Viagens 18.475,28      23.607,12      12.215,68      34.561,01      37.090,88      -              823,19         -                 -                1.205,50   -              -            127.978,66    

Total de Despesas Gerais e Administrativas 491.549,56    96.127,47      41.601,55      74.582,10      272.252,12    23.913,15    7.588,19      102.954,68    -                2.555,50   117.490,67  -            1.230.614,99 

Financeiras

Des pesas  Financeiras 500,00           -                 250,00           1.341,71        -                -              -               1.250,00        -                -           1.500,00      172,96      5.014,67        

Serviços Contratados -                

Des pachante Aduaneiro -                 -                 -                 -                 -                -              -               247.293,97    -                -           16.886,90    -            264.180,87    

Serviços  de Consultoria -                 -                 58.400,00      14.875,00      -                -              -               -                 -                34.650,00 -              -            107.925,00    

Serviços  de Informática 75.871,89      758,40           1.248,40        3.788,40        4.897,20        -              480,00         -                 -                22.800,00 -              109.844,29    

Serviços  de Ins ta lações -                 6.157,50        7.800,00        12.657,00      6.788,00        -              -               39.400,00      -                -           -              -            72.802,50      

Serviços  de Pessoa Jurídica -                 -                 -                 18.753,63      -                -              -               -                 -                -           -              -            18.753,63      

Serviços  de Publ i cidade 63.449,04      -                 -                 -                 -                4.270,00      500,00         -                 -                -           -              -            68.219,04      

Serviços  de Segurança e Portaria -                 -                 -                 -                 209.787,27    -              -               -                 -                -           -              -            209.787,27    

Serviços  Técnicos  e Profiss iona is 79.300,00      -                 12.481,43      16.640,00      -                -              -               -                 -                -           -              32.890,00 141.311,43    

Serviços Contratados Total 218.620,93    6.915,90        79.929,83      66.714,03      221.472,47    4.270,00      980,00         286.693,97    -                57.450,00 16.886,90    32.890,00 992.824,03    

Tributárias

Cofi ns 35.071,28      -                 -                 -                 -                -              -               -                 -                -           -              -            35.071,28      

Taxas  e Enolumentos 894,00           -                 -                 -                 -                -              -               -                 -                -           -              -            894,00           

Taxas  Muni cipa is -                 685,26           -                685,26           

Total de Despesas Correntes 1.498.604,19 279.422,80    695.102,17    373.238,38    810.134,01    28.183,15    11.277,05    390.898,65    -                60.005,50 186.244,24  33.062,96 4.366.173,10 

Despesas de Capital

Investimentos

Equipamentos  de Audi o, Video e Foto -                 -                 -                 -                 5.936,26        -              -               -                 -                -           -              -            5.936,26        

Equipamentos  de Comunicação e Telefonia -                 -                 -                 -                 16.786,00      -              -               -                 -                -           -              -            16.786,00      

Equipamentos  de Informática -                 -                 -                 -                 6.599,00        -              -               -                 14.300,00     -           -              -            20.899,00      

Equipamentos  de Medição 840,23           -                 -                 -                 -                -              -               -                 -                -           -              -            840,23           

Equipamentos  de Pesquisa  e Laboratório -                 -                 -                 -                 53.175,25      -              -               2.440.828,92 -                -           617.330,62  -            3.111.334,79 

Equipamentos  Di versos 7.619,30        -                 -                 -                 119.100,00    -              -               -                 -                -           -              -            126.719,30    

Equipamentos  Hi drául icos  e Elétricos -                 -                 -                 -                 6.400,00        -              -               -                 -                -           -              -            6.400,00        

Livros  e Coleções  Bi bl i ográfi cas 1.284,04        -                 -                 -                 23.835,32      -              -               -                 -                -           -              -            25.119,36      

Mobi l i ário em Gera l 1.353,94        -                 -                 -                 4.645,00        -              -               -                 -                -           8.500,00      -            14.498,94      

Obras  de Arte -                 -                 -                 -                 2.250,00        -              -               -                 -                -           -              -            2.250,00        

Peças  Não Incorporáveis  a  Bens  Imóveis -                 -                 -                 -                 28.646,00      -              -               -                 -                -           -              -            28.646,00      

Utens íl ios  Domésticos 1.018,55        -                 -                 -                 4.498,73        -              -               -                 -                -           -              -            5.517,28        

Veículos  Diversos 5.775,00        -                 -                 -                 -                -              -               -                 -                -           -              -            5.775,00        

Investimentos Total 17.891,06      -                 -                 -                 271.871,56    -              -               2.440.828,92 14.300,00     -           625.830,62  -            3.370.722,16 

Total de Despesas de Capital 17.891,06      -                 -                 -                 271.871,56    -              -               2.440.828,92 14.300,00     -           625.830,62  -            3.370.722,16 

Total de Despesas 1.516.495,25 279.422,80    695.102,17    373.238,38    1.082.005,57 28.183,15    11.277,05    2.831.727,57 14.300,00     60.005,50 812.074,86  33.062,96 7.736.895,26 

FIPASE CONVÊNIOS
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ANEXO 8 - COMPOSIÇÃO DA COMISSÃO DE LICITAÇÃO E EQUIPE DO PREGÃO EM 2015 

Nome Função na Comissão Licitação Função na Equipe do Pregão 

Luciana Maria Souza de Paiva Presidente da Comissão de Licitação Equipe de Apoio 

Dalmo Angelo de Assis Membro da Comissão de Licitação Equipe de Apoio 

Dalton Siqueira Pitta Marques Secretário da Comissão de Licitação Pregoeiro 

Fernando de Oliveira Carvalho Membro da Comissão de Licitação Equipe de Apoio 

Luiz Carlos Bresciani Membro da Comissão de Licitação Equipe de Apoio 

Saulo de Souza Rodrigues Membro da Comissão de Licitação Equipe de Apoio 

William Alberto Romão Membro da Comissão de Licitação Pregoeiro 

Yhurika Sandra Tukamoto Membro da Comissão de Licitação Equipe de Apoio 
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ANEXO 9 - COMPOSIÇÃO DO CONSELHO CURADOR DA FIPASE PARA 2014/2016 

ENTIDADE Cargo Nome 

ACI - RP 
Conselheiro Wladimir C. Bianchi 

Suplente Flavio Pereira de Barros 

Barão de Mauá 
Conselheiro Ariovaldo da Costa Botelho Junior 

Suplente Jorge Luiz Naliati Nunes 

CIESP 
Conselheiro André Francisco Ignácio 

Suplente Marcelo Maçonetto 

FIESP 
Conselheiro Carlos Alberto Paulin 

Suplente Marcelo Maçonetto 

PMRP – Secretaria da Fazenda 
Conselheiro Marcos Furquim 

Suplente Bruno Tessari Cobra 

PMRP – Secretaria da Saúde 
Conselheiro Stênio José Correia Miranda 

Suplente Norma Helena Gonçalves Dias 

Prefeitura – Secretaria de Planejamento e 
Gestão Econômica 

Conselheiro Fernando Antônio Piccolo 

Suplente José Antonio Lanchoti 

Secretaria de Desenvolvimento Econômico, 
Ciência, Tecnologia e Inovação do Estado de 

São Paulo 

Conselheiro Dilson Reinaldo Trisoglio 

Suplente Itanna Caroline Mota de Oliveira 

UNAERP 
Conselheiro José Rodolfo Taqueti Porto 

Suplente Neide Aparecida de Souza Lehfeld 

USP - FEARP/FCFRP 
Conselheiro André Lucirton Costa 

Suplente Marcelo Dias Baruffi 

USP -EEFERP / FORP 
Conselheiro Marcelo Papoti 

Suplente Andrea Candido dos Reis 

USP - FCFRP/FFCLRP 
Conselheiro Luiz Alexandre Pedro de Freitas 

Suplente Antônio Cláudio Tedesco 

 

 


