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para que nós possamos ter transferência
de tecnologia e boa formação de pessoas,
esse substrato financeiro público é muito
importante”.
O programa vai ao ar nesta quarta (19), às
18h05, com reapresentação no domingo
(23), às 11h30. O USP Analisa é uma
produção conjunta do Instituto de Estudos
Avançados Polo Ribeirão Preto (IEA-RP)
da USP e da Rádio USP Ribeirão Preto.
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