
Universidade de São Paulo terá curso de empreendedorismo 
  
Em mais uma ação para disseminar a cultura empreendedora no meio universitário, o Serviço 
Brasileiro de Apoio à Micro e Pequena Empresa de São Paulo (Sebrae-SP) assina com a 
Agência USP de Inovação - órgão da Universidade de São Paulo criado para intermediar o 
diálogo com a sociedade - contrato para promover a capacitação e o aprimoramento 
profissional de professores e alunos nessa instituição de ensino. 
 
No âmbito do projeto Sebrae no Campus, está prevista a realização de uma série de atividades 
nos diversos campi da USP - São Paulo, Ribeirão Preto, São Carlos, Pirassununga e Bauru - 
como realização de cursos e oficinas e instalação do Túnel do Empreendedor, uma exposição 
itinerante com estações compreendendo cerca de 70 ilustrações e textos que abordam temas 
como a atual situação das empresas paulistas, exemplos de sucessos e derrotas de 
empresários e seus negócios e dicas de como desenvolver habilidades de empreendedores. 
Além disso, será promovida a capacitação de professores na disciplina Empreendedorismo para 
futura aplicação junto aos alunos. 
 
Com a iniciativa, espera-se sensibilizar docentes, alunos e a sociedade em relação ao 
empreendedorismo. O tema vem se destacando atualmente devido a sua importância para a 
geração de novos negócios, empregos e fomento para a economia nacional. "Além disso, a 
parceria com instituições de ensino reforça o fato de que empreendedorismo e inovação 
caminham juntas", afirma o gerente de Educação e Desenvolvimento da Cultura 
Empreendedora, Emerson Morais Vieira. 
 
Participação jovem 
Anualmente, cerca de 18 mil jovens (de 18 a 24 anos) abrem uma micro ou pequena empresa 
no Estado de São Paulo. Esse número corresponde a 17% do total de empresas de pequeno 
porte abertas nos 645 municípios paulistas. "Aumentar este número e abrir os olhos dos 
jovens universitários para as possibilidades de realização profissional e pessoal por meio do 
empreendedorismo é uma das prioridades estratégicas do Sebrae-SP", disse Morais. 
 
Em todo o Estado, o Sebrae-SP já desenvolve atividades em parceria com instituições como 
Universidade Estadual Paulista (Unesp), Universidade Mogi das Cruzes (UMC), Universidade 
Anhembi Morumbi e Universidade Cruzeiro do Sul (Unicsul), num compromisso com mais de 30 
instituições de ensino. 
 
A idéia do projeto é fazer com que os universitários despertem para a importância do 
empreendedorismo na realização profissional. 
 
Pesquisas do Observatório de Pesquisas Econômicas do Sebrae-SP apontam uma tendência ao 
crescimento dos jovens empreendedores no País. Dados levantados em 2003 revelaram o 
aumento do número de jovens com até 24 anos que abriram empresas no Estado de São 
Paulo. No período 1999-2000 essa faixa etária foi responsável pela criação de 14% das 
empresas paulistas. Em 2003, a faixa até 24 anos respondeu por 17% dos novos negócios. Em 
nosso Estado abrem cerca de 130 mil empresas por ano, dessas, estima-se que cerca de 18 
mil empresas sejam abertas por jovens. 
 
Biblioteca 
Foi formalizada nesta semana a doação da Biblioteca do professor Paulo Emílio Vanzolini para o 
Museu de Zoologia da Universidade de São Paulo (USP). Trata-se de um dos maiores acervos 
de herpetologia - parte da zoologia que trata dos reptis - da América do Sul, com 25.445 itens. 
O valor do acervo está estimado em mais de US$ 300 mil. 
 
Com a doação, a Biblioteca do Museu de Zoologia da USP passará a dispor de importante 
literatura herpetológica referente ao Brasil e à América do Sul para a consulta de 
pesquisadores do Brasil e do exterior. 
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