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Projeto Acadêmico dos Docentes 
O prazo para envio dos Projetos Acadêmicos dos docentes 
através do sistema AvalDoc encerrou-se no dia 26 de abril. 

Agora os projetos passarão pela análise da Comissão Interna 
de avaliação, composta pelos Profs. Drs. Albérico Borges 
Ferreira da Silva, Antonio Aprigio da Silva Curvelo, Carlos 
Alberto Montanari e Edson Antonio Ticianelli. 

Após análise por essa Comissão, que poderá recomendar a 
aprovação do projeto ou devolver ao docente solicitando 
ajustes, o assunto deverá ser avaliado pelos Conselhos dos 
respectivos departamentos e então pela Congregação. 

Comissão de Acompanhamento do Projeto 
Acadêmico do IQSC 

A Congregação do IQSC, em reunião no dia último dia 29 de 
abril, designou os docentes para compor a Comissão 
Coordenadora com a função de acompanhar a execução do 
Projeto Acadêmico do IQSC. 

Conforme estabelecido no projeto acadêmico, a Comissão é 
composta pelo Vice-Diretor do IQSC, Vice-Chefes dos 
Departamentos e um Professor Titular, um Professor 
Associado e um Professor Doutor indicados pela 
Congregação. 

Com as indicações efetuadas pela Congregação, a Comissão 
está composta da seguinte forma: 

Prof. Dr. Hamilton Varela (Vice-Diretor do IQSC); 

Profa. Dra. Janete Harumi Yariwake (Vice-Chefe do DQFM); 

Profa. Dra. Elisabete Frollini (Vice-Chefe do DFQ); 

Prof. Dr. Antonio Aprigio da Silva Curvelo (Professor Titular); 

Prof. Dr. Carla Cristinha Schmitt Cavalheiro (Professora 
Associada); e  

Prof. Dr. Laudemir Carlos Varanda (Professor Doutor). 

Novo cargo docente para o IQSC 
No mês de abril o IQSC recebeu um novo cargo para 
realização de concurso de Professor Doutor. 

De acordo com as prioridades estabelecidas pela 
Congregação do Instituto em 23 de novembro de 2018, o 
cargo foi destinado ao Departamento de Físico-Química e 
deverá atender à área de Operações Unitárias e disciplinas 
tecnológicas 

Revitalização da Biblioteca do IQSC 
Em 2019 a Diretoria do IQSC aplicará R$ 256.039,32 no 
projeto de revitalização da Biblioteca. O projeto prevê a 
criação de um espaço 24 horas para os alunos do Instituto e 

a construção de um anexo de convivência junto ao primeiro 
piso do edifício. 

Jornalista no IQSC 
Desde o último dia 15 de abril, o IQSC conta com os trabalhos 
do jornalista Henrique Fontes, contratado para prestar 
serviços na área de comunicação, com foco especial na 
divulgação das pesquisas realizada no Instituto para a 
sociedade. 

O Sr. Henrique prestará serviços ao IQSC por 12 horas 
semanais, pelo período inicial de 6 meses, na sala do Setor 
de Comunicação do Instituto, junto com a Sra. Sandra. 

O contato com o Sr. Henrique pode ser feito pelo do e-mail 
jornalismo@iqsc.usp.br ou do ramal 73-8831. 

Estagiária em psicologia no IQSC 

A Diretoria do IQSC contratou uma estagiária em psicologia, 
como parte do projeto "Políticas Públicas de Saúde Mental 
na USP", para atendimento prioritário aos estudantes, mas 
também aberto a todos os membros da comunidade IQSC. 

A estagiária Aline de Melo, que atua sob a supervisão da 
Profa. Dra. Taís Bleicher, docente do Departamento de 
Psicologia da UFSCar, atenderá aos interessados em dias, 
horários e locais estabelecidos e já divulgados. 

Essa ação contribui para a execução do Projeto Acadêmico 
do IQSC, que tem como um dos objetivos a criação de um 
programa de bem-estar no Instituto, com atenção especial 
aos estudantes de Graduação e Pós-Graduação, e soma-se à 
outras ações já implementadas no campus, que atendem a 
saúde mental da comunidade. 

Discussões sobre o curso de  
Bacharelado em Química 

Dando continuidade às discussões sobre o curso de 
Bacharelado em Química do IQSC, foi realizada no dia 15 de 
abril a segunda reunião sobre o tema. 

Na oportunidade, os grupos de trabalho previamente 
designados apresentaram os resultados obtidos e seguiu-se 
uma discussão bastante produtiva.  

Ficou decidido que a Comissão de Graduação, com a 
colaboração de alguns docentes, providenciará uma 
exposição de toda a estrutura curricular do curso de 
Bacharelado em Química, a fim de que todos os docentes do 
Instituto possam ter uma visão geral da estrutura de forma a 
detectar possibilidades de aperfeiçoamento da mesma. 

Posteriormente será agendada uma nova reunião para 
apresentar os resultados dessa ação. 



 
 

Workshop Inovação no  
Processo de Ensino Aprendizagem 

No último dia 18 de abril, a Diretoria do IQSC promoveu o 
Workshop Inovação no Processo de Ensino Aprendizagem - 
Métodos e Tecnologias, coordenado pela Profa. Dra. Adriana 
Backx Noronha Viana da FEA-USP. 

A programação do Workshop incluiu os seguintes itens: a) 
Como organizar o seu plano de Ensino-Aprendizagem; b) 
Conhecendo Active Learning; e c) Utilizando Tecnologias 
Digitais e Ambientes Virtuais de Aprendizagem. 

O público do Workshop continha pessoal do IQSC e de outras 
Unidades do Campus, e o evento foi um grande sucesso. 

Concertos da USP Filarmônica em 
comemoração aos 25 anos do IQSC 

No último dia 24 de abril, realizou-se, no Teatro Municipal de 
São Carlos, mais um Concerto da USP Filarmônica, com 
promoção do Grupo Coordenador de Cultura e Extensão de 
São Carlos, do Centro Cultural – USP São Carlos e do Instituto 
de Química de São Carlos – USP, em comemoração aos seus 
25 anos do IQSC. O concerto, realizado sob a regência do 
maestro Prof. Dr. Rubens Russomanno Ricciardi e que incluiu 
peças de Mozart, Schubert e Prokofiev, foi um grande 
sucesso. O próximo concerto da USP Filarmônica promovido 
com a participação do IQSC está previsto para o dia 29 de 
maio. 

Química às 16 
Dentre as suas atividades no mês de abril, o Ciclo de 
Palestras e Seminários Química às 16 trouxe para o IQSC, no 
último dia 24, a Profa. Dra. Maria Arminda do Nascimento 
Arruda, Diretora da Faculdade de Filosofia, Letras e Ciências 
Humanas da USP, que na oportunidade apresentou a 
palestra intitulada “O mal estar na cultura contemporânea: 
questões e desafios para a universidade”.  

A palestra foi realizada no Anfiteatro do IQSC e foi 
transmitida ao vivo e gravada para o canal do IQSC no 
Youtube, o qual que pode ser acessado através do link 
https://bit.ly/2DAI2yF. 

Palestras do ECar – São Carlos 
O Polo do Escritório de Desenvolvimento de Carreiras da USP 
(ECar), implantado no Campus de São Carlos a partir da 
iniciativa e apoio da Diretoria do IQSC, realizou em abril duas 
palestras. 

Uma das palestras com o tema “Saúde Emocional e Carreira” 
foi realizada no Anfiteatro do IQSC e foi transmitida ao vivo 
e gravada para o canal do IQSC no Youtube 
(https://bit.ly/2DAI2yF.) 

A outra palestra abordou o tema “Autoconhecimento com 
instrumento de empoderamento na Carreira” e também foi 
realizada no Anfiteatro do IQSC.  

Mais informações sobre o ECar – São Carlos podem ser 
encontradas em https://bit.ly/2MGdSxn. 

Transparência da Área Financeira do IQSC 
A Assistência Técnica Financeira do IQSC convida toda a 
comunidade do Instituto a conhecer a página da área 
financeira,  no link http://financeiro.iqsc.usp.br/, em 
especial o item “Acesso à Informação” com as informações 
sobre o orçamento e diversos procedimentos do setor, bem 
como o plano de trabalho da área financeira. 

Cientista por um dia 
No último dia 25 de abril o IQSC recebeu a visita de 26 alunos 
da Escola Estadual “Conde do Pinhal”, acompanhados pelo 
Prof. Rogério Vargas, para mais uma edição do “Cientista por 
um Dia”. Após um café de boas vindas, os alunos assistiram 
ao “Show da Química”, apresentado pela equipe do ACS 
Chapter, acompanhados pelo Diretor do IQSC, Prof. Dr. 
Emanuel Carrilho. Na sequência, seguiram até o laboratório 
de ensino para realizar experimentos, supervisionados pela 
equipe do PET. Visitaram, também, a CAQI e a Biblioteca do 
IQSC, seguindo para o Restaurante Universitário, onde 
almoçaram. Ao retornar, os alunos tiveram a oportunidade 
de visitar o Laboratório de Química Analítica Aplicada a 
Medicamentos e Ecossistemas Aquáticos, acompanhados 
pela Dra. Dayana Moscardi dos Santos, e o Laboratório de 
Desenvolvimento de Tecnologias Ambientais, 
acompanhados pelo mestrando Rafael Sardeli de Oliveira. Na 
sequência, tiveram um bate-papo com os alunos Tharik Azsis 
Castrequini Dahwache e Rafael Sardeli de Oliveira sobre 
ingresso e permanência no IQSC.  

Mural comemorativo dos 25 anos do IQSC 
No mês de abril, a Comissão de Cultura e Extensão 
Universitária do IQSC iniciou a arrecadação de doações para 
confecção do mural comemorativo dos 25 anos do Instituto, 
a ser elaborado pela artista plástica Profa. Dra. Lisete Maria 
Luiz Fischer, passando o Livro Ouro para assinatura dos 
interessados em contribuir. A arrecadação terá continuidade 
durante o mês de maio.
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