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Recepção dos novos alunos de pós-graduação 
A Comissão de Pós-Graduação realizou, no dia 12 de agosto, 
um evento de recepção aos novos pós-graduandos do IQSC. 

Neste evento, o Presidente da Comissão de Pós-Graduação, 
Prof. Dr. Roberto Gomes de Souza Berlinck falou para os 
novos alunos sobre as diretrizes e regras que norteiam o 
programa de pós-graduação. 

Workshop da Graduação 2019 
No dia 22 de agosto foi realizado o Workshop da Graduação 
do IQSC – edição 2019, que teve como tema “Motivações 
para ensinar e para aprender”.  

O evento, que foi idealizado pela Comissão de Graduação e 
organizado pelo Serviço de Graduação do IQSC, uma palestra 
ministrada pelo físico Flávio Bittencourt Depaoli, com o título 
“Ciência e Meditação”. Depois a Profa. Dra. Maria Vitória 
Lopes Badra Bentley, Pró-Reitora de Graduação Adjunta da 
USP, procedeu à entrega do Prêmio "Excelência em Docência 
de Graduação" ao Prof. Dr. Wagner Luiz Polito e na 
sequência proferiu a palestra intitulada “A Graduação na 
USP - Um olhar para a integração e a Inovação”.  

Na parte da tarde docentes e alunos discutiram sobre o tema 
do workshop, inicialmente cada qual com seus pares e 
posteriormente de forma conjunta. 

 

 

Jornalista contratado amplia visibilidade do 
IQSC na sociedade 

Durante os primeiros meses de serviços prestados ao IQSC, 
o jornalista Henrique Fontes, contratado para prestar 12 
horas de serviço semanais para o Instituto, obteve 
resultados de destaque, os quais contribuíram para o 
fortalecimento da imagem do Instituto perante a sociedade. 
Reportagens científicas sobre trabalhos e pesquisas do 
Instituto foram produzidas a fim de levar ao público o que é 
desenvolvido por nossos docentes e alunos.  

Exemplos de reportagens que alcançaram destaque da mídia 
nacional são: a que revelou que a cidade de São Carlos possui 
um doutor para 100 habitantes; a que tratou da participação 
do IQSC na busca por uma água mais limpa para a população; 
e a matéria sobre a modificação da estrutura de uma das 
principais proteínas do leite a fim de aumentar a sua 
digestão em idosos. Esse trabalho tem feito com que, cada 
vez mais, o Instituto amplie seu status de referência para os 
veículos de comunicação. 

A atuação do jornalista também foi importante na criação do 
programa “Minuto da Química” na Rádio UFSCar, que é 
produzido pelo grupo ACS USP Student Chapter do IQSC. 

O contato com o jornalista Henrique Fontes pode ser feito 
através do e-mail jornalismo@iqsc.usp.br ou do ramal 73-
6732. 
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