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Centro de Divulgação da Astronomia - Observatório
  Inaugurado em 4 de abril de 1986, ano da passagem do cometa Halley, o CDA é mais
conhecido como Observatório. Ligado à USP, sua principal atividade é divulgar a astronomia
para a comunidade.
  
  Endereço: Rua Dr. Carlos Botelho, 1465, Centro.
  Telefone: (16) 3373-9191.
  Atendimento: Sexta, Sábado e Domingo, das 20h às 22h.
  
  

Embrapa
  A Empresa Brasileira de Pesquisa Agropecuária conta com duas unidades em São Carlos: a
Instrumentação Agropecuária e a Pecuária Sudeste (Fazenda Canchim). A Instrumentação
Agropecuária é um centro temático, caracterizando-se como uma instituição de ciência e
tecnologia em instrumentação voltada principalmente para o desenvolvimento econômico e
social auto-sustentado do agronegócio brasileiro. A Pecuária Sudeste passou a integrar o
patrimônio do Ministério da Agricultura em 1935 e hoje está sob o comando do Centro de
Pesquisa de Pecuária do Sudeste da Embrapa. Nela foi desenvolvida a raça do bovino
Canchim, resultado de trabalhos de cruzamentos iniciados em 1940 pelo médico veterinário e
zootecnista, Dr. Antonio Teixeira Vianna.
  
  Endereço/Telefone: Instrumentação Agropecuária, Rua XV de Novembro, 1452, Centro, (16)
3374-2477; Pecuária Sudeste, Km 235 da Rodovia Washington Luís, SP 310 (Estrada
Municipal Guilherme Scatena, km 7), (16) 3361-5611.
  
  

Universidade de São Paulo - USP
  Criada em 1953, a Escola de Engenharia de São Carlos (EESC), inicialmente foi instalada no
prédio que hoje abriga o Centro de Divulgação Científica e Cultura (CDCC). Atualmente está
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localizada em uma área de 321.452 m2, onde ficam também os Institutos de Ciências
Matemáticas e de Computação, de Física e de Química, que oferecem cursos de graduação e
pós-graduação. O Campus ll, que começou a ser elaborado há quatro anos, iniciou as
atividades acadêmicas com a chegada dos calouros 2005.
  
  Endereço: Campus 1 - Avenida Trabalhador São-carlense, 400
  Telefone: (16) 3373-9333.
  www.saocarlos.usp.br
  
  

Universidade Federal de São Carlos - UFSCar

  É uma instituição pública de ensino superior vinculada ao Ministério da Educação (MEC).
Iniciou suas atividades letivas em 1970, recebendo os primeiros 96 alunos para os cursos de
Engenharia de Materiais, pioneiro na América Latina, e Licenciatura em Ciências. A UFSCar
oferece 61 cursos de graduação presenciais e cinco cursos de graduação à distância; 72
opções em pós-graduação, sendo 40 cursos de mestrado acadêmico, 7 cursos de mestrado
profissional e 25 de doutorado. Além disso, estão em andamento 62 cursos de especialização.

   

  Endereço: Rodovia Washington Luís, SP 310, km 235.
  Telefone: (16) 3351-8111.
  www.ufscar.br

   

  

 A Unicep (Centro Universitário Central Paulista) é uma das instituições superiores de ensino
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mais bem conceituadas da região central paulista e está localizada em São Carlos, pólo
tecnológico do Estado. Com cursos bem cotados nas avaliações feitas pelo MEC (Ministério da
Educação), a Unicep oferece, atualmente, 25 cursos de graduação nas áreas de Exatas,
Humanas e Biológicas (Saúde) em dois campi:
  
  O campus Vila Alpes está localizado à rua Pedro Bianchi, 111 – Vila Alpes. Telefone: (16)
3363-2111 e o campus Miguel Petroni está localizado à rua Miguel Petroni, 5111 – Jardim
Centenário. Telefone: (16) 3362-2111.

  www.unicep.com.br

   

  

  http://institutoinova.org.br/
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  http://opto.com.br/
   

   

   

   

  

  http://parqtec.com.br/
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  http://www.desenvolvesp.com.br/
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