SECRETARIA DE ESTADO DA SAÚDE

Evento no Palácio do Governo apresenta resultados
do Projeto São Paulo: Inovação Aberta em Saúde

Foi realizado em 20/02/2017 no Palácio do Governo, o evento que apresentou
e divulgou os resultados do Projeto SPUK - São Paulo: Inovação Aberta em Saúde
iniciado em junho de 2016. Este evento contou com a presença do Secretário da
Saúde Dr. Davi UIP, autoridades da Casa Civil, parceiros que integraram o projeto,
além de representantes de diversas instituições, empresas, consulados e de vários
setores da SES/SP.

Este projeto é uma cooperação entre o Governo do Estado de São Paulo por
meio das Secretarias, de Saúde, do Governo, de Desenvolvimento Econômico,

Ciência, Tecnologia e Inovação, da Procuradoria Geral do Estado, da Embaixada do
Reino Unido, além das Fundações Carlos Alberto Vanzolini e Instituto de
Administração (Brasil), Nesta (Reino Unido) e 100% Open (Reino Unido). Elegeu
como unidade piloto, o Instituto Adolfo Lutz, com o objetivo principal de apoiar o
desenvolvimento de novas tecnologias na instituição, subsidiar e fortalecer seu
Núcleo de Inovação Tecnológica. Esta experiência bem sucedida será compartilhada
e servirá de modelo aos NITS dos demais Institutos de Pesquisa da SES/SP, e
também para as demais Secretarias envolvidas com a área de Pesquisa,
Desenvolvimento & Inovação.

O evento promoveu também o lançamento de um chamamento público
direcionado a empresas interessadas em estabelecer parceria com o Estado de São
Paulo, neste caso em específico com o Instituto Adolfo Lutz, para o desenvolvimento
de um novo teste de tuberculose utilizando as técnicas, laboratórios e conhecimentos
de pesquisadores do instituto.
As informações e formulário para a submissão de propostas estarão
disponíveis em breve no site do Núcleo de Inovação Tecnológica do IAL.

Depoimentos e apresentações específicas do processo de trabalho e dos
resultados obtidos durante o desenvolvimento do projeto integraram e ilustraram o
evento, como forma de compartilhar a experiência exitosa.

Essa nova modalidade de parceria é uma iniciativa pioneira no Governo do
Estado de São Paulo, utilizando o modelo de inovação aberta, ou seja, promover
ideias, pesquisas e processos entre organizações, visando ampliar mecanismos de
envolvimento internos e externos às instituições, para o benefício de serviços e
clientes.

O projeto recebeu financiamento do Prosperity Fund, fundo britânico que
incentiva o desenvolvimento global e, em contrapartida, do Governo do Estado de
São Paulo, que participa oferecendo suas estruturas físicas e profissionais.

Veja outras notícias sobre o assunto:

 Parceria entre SP e Reino Unido estimula pesquisa científica no Estado
 Cerimônia de apresentação de resultados do projeto
 Adolfo Lutz vai desenvolver novo teste de tuberculose
 SP lança desafio de ‘inovação aberta’ em Saúde
 IAL participa do desafio de 'inovação aberta' em Saúde
 Portal de Vídeos em C,T&I - BVS Rede de Informação e
Conhecimento, SES/SP (vídeo completo do evento)
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