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Vídeo institucional do IQSC 
No dia 25 de outubro, durante a cerimônia de encerramento 
da XXII SEMAQ, foi realizado o lançamento oficial do novo 
vídeo institucional do IQSC, que está disponível em 
https://www.youtube.com/watch?v=jqX5SVIeg3E&t=38s. 

O objetivo do vídeo é difundir as atividades de ensino, 
pesquisa e extensão universitária do Instituto para a 
sociedade, e atrair interessados para os cursos de graduação 
e de pós-graduação.  

A Diretoria convida todos a colaborarem com a divulgação, 
assistindo e compartilhando o vídeo. 

Infraestrutura e apoio para pesquisa 
A Diretoria do IQSC instaurou um Grupo de Trabalho 
incumbido de elaborar uma proposta de política institucional 
para a distribuição de espaço físico, alocação de técnicos de 
laboratórios e destinação de equipamentos de pesquisa, 
principalmente aqueles relacionados à pesquisadores que se 
desligam do Instituto. 

O estabelecimento desta política institucional está no 
escopo das ações para a elaboração do Plano Diretor do 
IQSC, que está previsto no Projeto Acadêmico, mais 
especificamente no tocante ao fortalecimento das 
atividades de apoio à pesquisa e à inovação, e criação de 
novas linhas de pesquisa e eventual extinção de linhas 
existentes, o que envolve a redistribuição de espaço físico e 
a realocação de técnicos. Esta política também servirá para 
balizar o plano de gestão a ser elaborado por cada 
Departamento, em cumprimento aos projetos acadêmicos 
departamentais. 
O Grupo de Trabalho está composto da seguinte forma: 
Profs. Drs. Hamilton Varela (coordenador) e Eduardo Bessa 
Azevedo (indicados pela Diretoria), Daniel Rodrigues 
Cardoso e Danilo Manzani (indicados pelo DQFM), e 
Elisabete Frollini e Elisabete Moreira Assaf (indicadas pelo 
DFQ). O Grupo será assessorado pelo Sr. Alexandre Mazzola 
e tem prazo de 3 meses para apresentar o resultado de seu 
trabalho. 

Análise das ementas das disciplinas do curso 
de Bacharelado em Química 

A Diretoria designou o Prof. Dr. Álvaro José do Santos Neto 
para orientar e supervisionar a realização de uma análise das 
ementas das disciplinas do curso de Bacharelado em 
Química do IQSC, a fim de apontar sobreposições e 
necessidades de reorganização e atualização de conteúdos, 
assim como efetuar a transcrição das ementas das disciplinas 
para o inglês. 

Para auxiliar na realização desse trabalho, o IQSC contratará 
um estagiário, aluno do terceiro ou quarto ano de um curso 
de química de outra Instituição de Ensino Superior. 

O resultado final deste estudo deverá ser apresentado à 
Diretoria em até um ano. 

Inclusão da CAQI no sistema USPMulti da 
Pró-Reitoria de Pesquisa 

A Congregação do IQSC, em reunião no último dia 29 de 
outubro, aprovou o projeto para adequação da CAQI às 
novas normativas da Pró-Reitoria de Pesquisa da USP, 
dispostas na Portaria GR no 7311/2018. Uma das principais 
modificações é que a CAQI passa a ter uma Comissão de 
Usuários, além de um Comitê Gestor.  

Como consequência, a CAQI será integrada à plataforma 
virtual USPMulti da Pró-Reitoria de Pesquisa 
(http://uspmulti.prp.usp.br/index.php), o que resultará em 
maior visibilidade aos potenciais clientes e maior 
transparência para as agências de fomento quanto ao 
compartilhamento dos equipamentos, além de benefícios 
advindos da Pró-Reitoria como a organização de negociações 
conjuntas para manutenção de equipamentos e a concessão 
de técnicos PROCONTES. 

Lançamento da página eletrônica do Comitê 
de Boas Práticas em Pesquisa do IQSC 

Em outubro de 2019 foi lançada a página do Comitê de Boas 
Práticas em Pesquisa do IQSC, disponível em 
http://cbpp.iqsc.usp.br/. 

No site é possível consultar a composição e atribuições do 
Comitê, assim como o material de apoio. Também é possível 
solicitar esclarecimentos ou relatar práticas irregulares em 
pesquisa no IQSC, através de um formulário que não exige 
identificação do usuário. 

O Comitê de Boas Práticas em Pesquisa do IQSC é composto 
pelos Profs. Drs. Hamilton Varela, Carla Cristina Schmitt 
Cavalheiro e Daniel Rodrigues Cardoso. 

Normatização para registro e apoio à 
realização de atividades de cultura e 

extensão universitária no IQSC 
Por iniciativa da Comissão de Cultura e Extensão 
Universitária, a Diretoria publicou neste mês uma Portaria 
que trata do registro das atividades de cultura e extensão 
universitária ligadas ao IQSC, realizadas dentro ou fora do 
Instituto e envolvendo seus docentes, discentes e técnicos-
administrativos. Essa normatização tem por objetivo 
incentivar e apoiar a promoção de atividades de cultura e 
extensão universitária e, ao mesmo tempo, acompanhar a 
realização das atividades que levam o nome do IQSC e da 
USP, além de disciplinar a utilização dos serviços e 
infraestrutura institucionais que podem apoiar a promoção 
desse tipo de atividade. 
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Revisão do Regimento do IQSC 
A Diretoria está dando andamento ao processo de revisão do 
regimento do IQSC, que tem por objetivo adequá-lo às novas 
normas da Universidade de São Paulo e efetuar alterações 
em procedimentos que a Unidade tem autonomia para 
regulamentar. 

Uma dessas proposta de alteração refere-se à forma de 
eleição dos membros docentes da Comissão de Pós-
Graduação, o que já foi objeto de discussão pela 
Congregação na ocasião da apreciação da proposta de 
alteração do regimento da pós-graduação.  

As propostas serão discutidas com os chefes de 
departamentos e presidentes de comissões regimentais, e 
brevemente serão levadas à Congregação.  

XXII Semana da Química “Prof. Edson 
Rodrigues” 

Entre os dias 21 e 25 de outubro foi realizada a XXII Semana 
da Química Prof. Edson Rodrigues, que neste ano teve como 
tema Tabela Periódica: 150 anos Desvendando o Mundo 
Atômico.  

Durante a semana foram realizadas diversas palestras, 
mesas redondas e visitas didáticas. Além dessas, merecem 
destaque: 

- a inauguração do mural em homenagem ao IQSC no saguão 
do edifício Q1, que foi um presente da comunidade do IQSC 
pela comemoração dos 25 anos do Instituto; 

- o lançamento do livro IQSC: 25 Anos de História, com 
depoimentos de pessoas que fazem/fizeram parte da 
história do IQSC; 

- o encerramento da cápsula do tempo, com documentos e 
objetos depositados por docentes, técnicos-administrativos 
e alunos, que será aberta em 2044; 

- o lançamento do novo vídeo institucional do IQSC; 

- o lançamento do grupo de extensão Na Banca com a Vovó. 

Matrícula unificada no Campus de São Carlos 
Por solicitação do Pró-Reitor de Graduação da USP, a Profa. 
Dra. Eny Maria Vieira, Presidente da Comissão de Graduação 
do IQSC, coordenará o processo de matrícula unificada dos 
ingressantes 2020 para todos os cursos do Campus de São 
Carlos. 

Levantamento da evasão em cursos do 
Campus de São Carlos 

A Profa. Dra. Eny Maria Vieira, Presidente da Comissão de 
Graduação do IQSC, integra, juntamente com 
representantes da EESC, ICMC e IAU, a equipe de um projeto 
que visa efetuar um levantamento da evasão das Unidades 
envolvidas. O levantamento, que contemplará os números e 
razões dos desligamentos de alunos, é essencial para um 
diagnóstico eficaz e para o planejamento de ações de 
permanência estudantil. O projeto conta com o apoio do 
Programa Unificado de Bolsas de Estudos para Apoio e 
Formação de Estudantes de Graduação (PUB-USP) e os 
resultados preliminares serão apresentados no Congresso de 
Graduação, promovido pela Pró-Reitoria de Graduação, a ser 
realizado em julho de 2020. 

Outubro Rosa 
A Diretoria do IQSC chama a atenção para a campanha 
Outubro Rosa, pois o mês se encerra hoje, mas a vigília deve 
ser constante.  

No Brasil, 40 mulheres morrem de câncer de mama por dia. 
O câncer de mama pode começar em diferentes partes da 
mama. A maioria dos cânceres de mama começa nos dutos 
que transportam o leite para o mamilo. Alguns começam nas 
glândulas que produzem leite materno. 

Mas isso pode ser evitado: 

Limite o consumo de álcool; 

Não fume. Principalmente na pré-menopausa; 

Controle o peso; 

Seja fisicamente ativa; 

Amamente. Se você estiver amamentando, quanto mais 
amamentar melhor; 

Limite a dose e a duração da terapia hormonal; 

Evite a exposição à radiação e poluição ambiental. Exponha-
se apenas quando for absolutamente necessário; 

Faça exames periódicos. A prevenção ainda é a melhor 
alternativa. 

Segundo o Instituto Nacional do Câncer (INCA) a campanha 
Outubro Rosa 2019 reforça três pilares estratégicos no 
controle da doença: prevenção primária, detecção precoce e 
mamografia. Que a lembrança deste Outubro Rosa 
mantenha-se e que você previna-se. 
Contribuição: Prof. Dr. Carlos Alberto Montanari 
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