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APRESENTAÇÃO

Você já parou para pensar no quanto a Universidade de São Paulo está presente 
em seu cotidiano? 

Você chamou um táxi hoje? Colocou combustível em seu veículo? Reparou no 
asfalto das ruas? Pensou em como descartar seu antigo aparelho de telefone 
celular? Precisou de um medicamento para aliviar um mal-estar? 

Primeiro queremos dizer a você como tudo começou. 

O ano era 1934. A USP nasceu de uma escola de Filosofia, Ciências e Letras, com 
professores e estudantes reunidos em torno de um lema e de uma convicção: 
"scientia vinces" ("pela ciência, vencerás"). Nos anos seguintes, novos cursos 
foram criados, ao mesmo tempo em que escolas já reconhecidas por sua 
excelência associavam-se para compor a Universidade de São Paulo.

O amor à ciência que nos acompanha desde as origens nos leva a formular 
perguntas complexas a respeito do mundo e também a encontrar soluções para 
problemas simples do seu dia-a-dia.

Os pesquisadores da USP formulam perguntas e perseguem soluções para 
questões que vão das enchentes na cidade ao tratamento do câncer, da reabilita-
ção de pacientes que sofreram AVC à busca de alternativas às embalagens plásti-
cas, dos dilemas da mobilidade urbana aos imperativos da questão climática. 

A Universidade de São Paulo é uma instituição da sociedade a serviço da socie-
dade. A ciência é um fenômeno social e global, do qual todos participam: cientis-
tas, empresas, governos, escolas, famílias, indivíduos. Ao contarmos nossa 
história e as características de uma pesquisa científica, queremos compartilhar 
um pouco do que temos feito e um pouco do que podemos fazer por você. 

Afinal, você é parte da USP e a USP é parte de você.

Você e a USP: a Universidade de São Paulo, sempre presente em sua vida! Cecília Bastos/USP Imagens



A EXPOSIÇÃO
Dividida em cinco módulos - Introdução, Materiais Sustentáveis e Energia Limpa, Campo 
e Meio Ambiente, Saúde e Cidades - a exposição Você e a USP traz informações sobre 
o funcionamento da pesquisa científica e uma amostra de pesquisas realizadas na USP 
que estão presentes no cotidiano de todos os brasileiros. Inicialmente planejada para 
uma montagem no Hall Monumental da Assembleia Legislativa do Estado de São Paulo, 
a exposição foi adaptada para um espaço virtual que simula o projeto original. O visitante 
irá "caminhar" pelo Hall Monumental, entre os painéis em escala real, e poderá visualizar 
as informações e os vídeos clicando nos ícones correspondentes.
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