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A  Universidade Federal 
de São Paulo - Unifesp 
é muito mais que um 
ambiente educacional... 



É uma grande Universidade de 
ponta, reconhecida a nível nacional 
e mundial, que dispõe de um amplo 
espaço e suporte para a sociedade 
se reinventar, potencializar ideais, 
empreender, inovar e propor 
mudanças a questões atuais. 

Acreditamos na nossa razão de 
existir e na marca que queremos 
deixar no mundo, como uma 
Universidade que potencializa 
pessoas a serem mais comprometidas 
e capazes de transformar problemas 
em soluções. O objetivo central é 
dar novos estímulos para a educação 
superior, com diretrizes aplicadas 
diretamente na sociedade por meio do 
protagonismo acadêmico, contando 
com o conhecimento e as habilidades 
de nossa comunidade na pesquisa, na 
pós-graduação e na extensão. 

Extremamente dinâmica, nossa 
proposta é envolver a comunidade e 
apresentar iniciativas que promovam 
o empreendedorismo, dentro e 
fora da sala de aula. Visamos uma 
cultura empreendedora, inovadora, 
extensionista, globalizada, que 
conecte pessoas e ações para um 
futuro sustentável e promissor.

A Unifesp junto com sua Agência de 
Inovação Tecnológica e Social – agits, tem 
como política universitária e incentivo 
institucional, o reconhecimento por 
sua capacidade de inovar e incentivar 
o empreendedorismo, intermediando 
a criação de conhecimento e a geração 
de valor para a sociedade a partir da 
Ciência.



Focamos na participação da 
sociedade, queremos saber o que a 
sociedade tem para nos dizer e o que 
podemos oferecer em contrapartida. 
Estamos presentes em diversos 
eventos e espaços interativos para 
escutar ideias e torná-las reais. 
Procuramos proativamente por 
sugestões, opiniões e informações, 
dentro e fora da Universidade, que 
possam colaborar e validar melhores 
práticas. Nós participamos do 
ecossistema inovativo, qualificamos 
e damos suporte às iniciativas de 
empreendedorismo capazes de 
transformar e promover mudanças.

Como todo bom empreendimento, 
nada se faz sozinho: motivamos 
institucionalmente a participação 
de toda a comunidade universitária, 
para que juntos possamos contribuir 
para o desenvolvimento sustentável, 
crescimento econômico e social, e 
a governabilidade multinível. Para 
atender às demandas do país e do 
mundo, queremos expandir, melhorar 
e qualificar a área educacional, nos 
conectando com o setor produtivo, 
instituições públicas e privadas. 

A Universidade tem um papel 
fundamental na inspiração e na 
formação de novos talentos na área 
de inovação e na integração com 
o mercado, envolvendo interação 
e conhecimento intensivo. Não só 
formamos pessoas para o mercado 
de trabalho, mas facilitamos e 
oferecemos oportunidades para 
que possam empreender e criar o 
seu próprio negócio. Queremos que 
sigam além da teoria discutida em 

sala de aula e coloquem em prática 
todos os conhecimentos aprendidos. 
Desde fazer gestão, negociar, planejar 
estrategicamente, gerenciar o tempo, 
vender um produto, lidar com cliente 
e alcançar resultados. 

Essa é nossa forma de pensar e agir 
como Universidade empreendedora: 
a excelência está fundamentada 
na inovação, no desenvolvimento 
sustentável, na defesa da autonomia 
e no comprometimento em promover 
mudanças. Somos uma comunidade 
acadêmica promovendo práticas 
inovadoras dentro de um ecossistema 
que estimula a interação e a 
cooperação, sempre incentivando a 
ética, a transparência, a parceria e o 
compromisso com o crescimento e 
transformação da nossa sociedade.


