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Lançamento do boletim Gestão IQSC  
A Diretoria do Instituto de Química de São Carlos (IQSC), 
em consonância com os eixos norteadores de seu Plano de 
Gestão apresentado na ocasião da eleição do Diretor e 
Vice-Diretor do Instituto, está lançando o boletim Gestão 
IQSC. 

O principal objetivo deste boletim, que terá edição 
mensal, é manter a comunidade informada sobre o 
desenvolvimento das ações de gestão e apresentar 
assuntos de interesse do Instituto e da Universidade de 
São Paulo.  

Esperamos que o conteúdo deste boletim fomente e 
enriqueça as discussões que ocorrem no Instituto. 

O final de 2018 foi marcado pela conclusão da elaboração 
do Projeto Acadêmico do IQSC. Inicia-se a partir de agora 
a execução das ações estabelecidas no projeto que se 
somam às ações previstas no Plano de Gestão da Diretoria. 

Será um grande trabalho, no qual só será possível obter 
sucesso com o envolvimento de todos. A Diretoria está 
comprometida com a transparência, para que as 
discussões sejam ricas e os resultados engradeçam cada 
vez mais o Instituto. 

 

Projeto Acadêmico do IQSC 
O Projeto Acadêmico do IQSC foi aprovado pela Comissão 
de Atividades Acadêmicas em 07 de dezembro de 2018. 

A versão final do documento foi distribuída por e-mail para 
todos os docentes e também está disponível em 
https://bit.ly/2HFGqby. 

 

Projeto Acadêmico dos Departamentos 
Com a aprovação do Projeto Acadêmico do IQSC, tem 
início a elaboração dos Projetos Acadêmicos dos 
Departamentos. Os Chefes de Departamento já iniciaram 
esse trabalho. 

O prazo para que os Projetos Acadêmicos dos 
Departamentos sejam encaminhados para a Comissão 
Permanente de Avaliação é 08 de março de 2019. 

Visando atender a esse prazo, será realizada uma reunião 
da Congregação no dia 27 de fevereiro.   

Os Departamentos deverão ter concluído a elaboração de 
seus Projetos Acadêmicos e aprovado em seus respectivos 
Conselhos em tempo para a referida reunião da 
Congregação. 

 

Projeto Acadêmico dos Docentes 
Após a aprovação dos Projetos Acadêmicos dos 
Departamentos, será a vez dos docentes submeterem seus 

projetos, que deverá estar em sintonia com o os Projetos 
da Unidade e de seu Departamento. 

A data limite para que os Projetos Acadêmicos dos 
docentes estejam prontos e aprovados pelo respectivo 
Conselho de Departamento e pela Congregação é 31 de 
maio de 2019. 

Visite a edição especial do Jornal da USP em 
https://bit.ly/2HDRkP1. 

 

Regimento Interno do IQSC 
O Regimento Interno do IQSC foi aprovado pelo Conselho 
Universitário em 2010. Desde então foram efetuadas duas 
alterações. 

A primeira, em março de 2011, alterou a composição da 
Comissão de Pós-Graduação, por força da reestruturação 
do Programa. A CPG deixou de ter membros 
representando os Departamentos e passou a ter membros 
ligados às áreas de concentração, o que resultou em um 
aumento de dois membros docentes na comissão. 

A segunda alteração, aprovada em novembro de 2011, 
alterou o prazo em que ficam abertas as inscrições para os 
concursos para provimento de cargo de Professor Doutor. 
Anteriormente o prazo era de 60 dias e atualmente o prazo 
pode variar de 30 a 90 dias, conforme decidido pela 
Congregação em cada concurso. 

As recentes alterações no Regimento Geral da USP, como 
a forma de eleição dos Presidentes de Comissões 
Estatutárias, requerem uma revisão do Regimento Interno 
do IQSC. Soma-se a isso as discussões ocorridas no 
Instituto, no semestre passado, a respeito da forma de 
indicação de membros docentes para a CPG. 

Sendo assim, a Diretoria iniciará em breve o processo de 
revisão do Regimento Interno do IQSC. 

Esse trabalho será efetuado em duas fases. Primeiramente 
a Assessoria de Gestão fará as adaptações necessárias 
para que o documento fique de acordo com as novas 
normas da USP. Em seguida a Diretoria promoverá 
discussões sobre alterações de itens que as Unidades têm 
autonomia para decidir. 

 

Situação financeira da USP 
O Informativo CODAGE número 36 de dezembro de 2018 
apresentou resultados consolidados sobre a situação 
financeira da USP em 2018. Comparando os valores 
acumulados de janeiro a dezembro de 2017 e 2018, 
observa-se que o comprometimento com a folha de 
pagamento caiu mais de sete pontos percentuais: de 
96,41% em 2017 para 89,29% em 2018. Ainda assim, a 
USP continua utilizando suas reservas para se manter e o 



 
 

comprometimento total em 2018 foi de 102,55%. Em 
2017 o comprometimento foi de 110,61%.  

Analisar as perspectivas é uma tarefa complexa uma vez 
que a maior parte dos recursos recebidos pela USP vem 
de repasses do tesouro (ICMS) e está, portanto, sujeita a 
vários fatores. O Planejamento Plurianual (2019-2022) 
apresentado pela reitoria em novembro de 2018 analisou 
as perspectivas de acordo com diferentes quadros 
hipotéticos. No cenário mais conservador (IPCA de 4,5% 
e crescimento do PIB de 1,5% em 2019), a USP sairia de 
um déficit de cerca de R$ 100 milhões (em 2018) para um 
superávit de R$ 200 milhões em 2019. 

Resta, portanto, a toda sociedade paulista torcer por 
uma aceleração mais acentuada da economia. 

 

Visita da Pró-Reitora de Cultura e Extensão 
Universitária 

No próximo dia 19 de fevereiro, como parte dos eventos 
da Semana de Recepção aos Calouros, o IQSC receberá a 
visita da Profa. Dra. Maria Aparecida de Andrade Moreira 
Machado, Pró-Reitora de Cultura e Extensão 
Universitária da USP. 

Na ocasião, a Pró-Reitora participará da entrega do 
Prêmio CCEx. O Prêmio, iniciativa recém-instituída pela 
CCEx-IQSC, contemplará os discentes e docentes que se 
destacaram em atividades de cultura e extensão e, assim, 
divulgaram o nome do IQSC e da USP para a sociedade. 

 

Comissão Gestora da CAQI 
Em agosto de 2018 foi editada a Portaria criando a nova 
Comissão Gestora da CAQI, composta pelos Profs. Drs. 
Hamilton Varela (Presidente), Daniel Rodrigues Cardoso, 
Fábio Henrique Barros de Lima, Laudemir Carlos Varanda 
e Victor Marcelo Deflon, com a assessoria do Sr. 
Alexandre Carlos Mazzola. 

Os membros foram designados levando em conta a 
proximidade com as principais técnicas analíticas 
existentes na CAQI e o Vice-Diretor foi indicado como 
Presidente. 

A gestão da CAQI conta também o Dr. Paulo Jorge 
Marques Cordeiro, Chefe da Seção de Central de Análises 
Químicas Instrumentais e com a Sra. Aline de Oliveira 
Silva. 

 

Reativação da IQSC Jr. 
A Congregação aprovou, em 12 de dezembro de 2018, o 
mérito acadêmico da proposta de reativação da IQSC Jr. 

Essa era uma das metas do Programa de Gestão da 
Diretoria apresentado em 2018. A Diretoria entende que 
uma empresa júnior tem um papel muito importante na 
formação dos alunos, fomentando o empreendedorismo 
além de dar visibilidade dos serviços que o IQSC 
disponibiliza para os setores empresarial e 
governamental. 

 

Escritório de Carreiras USP 
A partir da iniciativa e apoio da Diretoria do IQSC, foi 
implantado no Campus de São Carlos, em novembro de 
2018, o Polo do Escritório de Desenvolvimento de 
Carreiras da USP (ECar). 

O ECar é um projeto da Pró-Reitoria de Graduação da USP 
que visa auxiliar os alunos de graduação na construção de 
suas carreiras, com atividades como oficinas para 
preparação de Curriculum Vitae, oficinas para processos 
seletivos e treinamentos para entrevistas. O seu principal 
ativo é sua equipe de Parceiros Estratégicos – profissionais 
do mercado – que, voluntariamente, trabalham sob a 
supervisão da Profa. Dra. Tânia Casado (FEA/USP). 

O escritório do Polo ECar no Campus de São Carlos está 
localizado no Edifício Q1 do IQSC e possui uma equipe que 
envolve docentes e servidores técnico-administrativos das 
Unidades do Campus. 

Mais sobe o ECar polo São Carlos em: 
https://bit.ly/2MGdSxn. 

 

Criado o Comitê de Boas  
Práticas em Pesquisas do IQSC 

Em janeiro de 2019 foi criado o Comitê de Boas Práticas 
em Pesquisas do IQSC. 

As principais atribuições do Comitê consistem em 
promover a cultura da integridade ética na pesquisa, 
mediante programas regulares de educação, 
disseminação, aconselhamento e treinamento acessíveis a 
todos os pesquisadores vinculados ao IQSC, e receber e 
investigar a ocorrência de possíveis más condutas 
científicas realizadas no Instituto. 

As competências desse Comitê vão ao encontro das 
recomendações da FAPESP em seu Código de Boas Práticas 
Científicas. 

Mais informações podem ser encontradas nesta matéria 
feita pelo SIBi: https://bit.ly/2FXqWOu 
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