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Revisão do Regimento do IQSC 
No dia 22 de novembro foi realizada uma reunião para 
debater o Regimento do IQSC, para a qual foram convidados 
os Chefes de Departamento e os Presidentes das Comissões 
Estatutárias. Nessa reunião foram modeladas as propostas 
de alteração referentes à forma de eleição dos membros 
docentes da Comissão de Pós-Graduação e ao acréscimo de 
uma prova nos concursos para provimento de cargo de 
Professor Doutor. 

Agora o documento com as propostas será enviado aos 
Departamentos a fim de ampliar o debate e discutir outras 
propostas de alteração. É esperado que os Departamentos 
enviem suas contribuições à Diretoria até 20 de março de 
2020. 

Depois disso a Diretoria consolidará uma proposta a ser 
submetida à Congregação. 

Centro de Serviços Compartilhados de 
Recursos Humanos no IQSC 

O IQSC está abrigando, na sala 2 do edifício Q5, a equipe do 
Centro de Serviços Compartilhados de Recursos Humanos do 
Campus de São Carlos (CSCRH-SC) durante o período de 
reforma de seu edifício. 

Esta reforma, que visa a adequar o edifício às novas de 
acessibilidade, está prevista para ser concluída até o final de 
fevereiro de 2020. 

Reforma do telhado do edifício Q8 
Está previsto para o dia 16 de dezembro o início das obras de 
reforma do telhado do edifício Q8 (administração do IQSC). 
O tempo de duração da reforma deve avançar no período de 
recesso de final de ano da USP. Durante a semana de 16 a 20 
de dezembro, os servidores serão alocados em outras 
dependências do IQSC. 

Workshop da Pós-Graduação 
No período de 11 a 14 de novembro foi realizado o 14o 
Workshop da Pós-Graduação do IQSC.  

O evento, organizado pela Comissão de Pós-Graduação do 
IQSC, contou com palestras dos Profs. Drs. Roberto Gomes 
de Souza Berlinck, Marcia Nitschke, Frank Nelson Crespilho, 
Álvaro José dos Santos Neto e do Dr. Flávio Vinícius 
Crizóstomo Kock.  Houve também palestras sobre 
experiências no exterior dos doutorandos Jany Hellen 
Ferreira de Jesus (orientada do Prof. Dr. Éder Tadeu Gomes 
Cavalheiro), Graziela Cristina Sedenho (orientada do Prof. Dr. 
Frank Nelson Crespilho) e Lorenzo Cianni (orientando do 
Prof. Dr. Carlos Alberto Montanari). O Workshop contou 

também com apresentações orais de alunos das três áreas 
de concentração do Programa.  

A Diretoria enaltece a diversidade das linhas de pesquisa da 
pós-graduação e reafirma seu compromisso com a 
modernização da infraestrutura. 

Prêmio CAPES de Tese 
O IQSC parabeniza o Dr. Flávio Vinícius Crizóstomo Kock, que 
realizou o seu Doutorado no Programa de Pós-Graduação em 
Química do IQSC, e seu orientador Dr. Luiz Alberto Colnago, 
pela conquista do Prêmio CAPES de Tese 2019 da área de 
Química.  

Os premiados foram homenageados no início das atividades 
do Workshop de Pós-Graduação e a entrega oficial do 
Prêmio pela CAPES ocorrerá no dia 12 de dezembro, em 
cerimônia a ser realizada em Brasília.  

Novo Regimento da Pós-Graduação do IQSC 
Em julho de 2019 foi aprovado novo Regimento da Comissão 
de Pós-Graduação do IQSC e, com a entrada em vigor do 
novo Regulamento do Programa, em outubro de 2019, teve 
início o processo de mudança dos alunos para as novas 
normas vigentes. 

As principais mudanças contemplam:  

- o estabelecimento do prazo de 4 meses após a matrícula 
para comprovação da proficiência em inglês; 

- a mudança dos prazos para apresentação dos relatórios de 
acompanhamento dos alunos; 

- o aumento do prazo e a exclusão da exigência de créditos 
para inscrição para o exame de qualificação; 

- o aumento do prazo e a diminuição do número mínimo de 
créditos exigidos para o depósito da dissertação e da tese; 

- a exclusão da obrigatoriedade de apresentação de artigo 
submetido para a defesa de doutorado; 

- a opção de apresentação da tese de doutorado em forma 
de coletânea de artigos;  

- a possibilidade de redigir e defender a dissertação e a tese 
em inglês;  

- a exclusão da avaliação prévia por escrito das dissertações 
e teses pelos membros das Comissões Julgadoras; e  

- o orientador passa a ser membro votante da Comissão 
Julgadora. 

O novo Regimento da Comissão de Pós-Graduação e 
Regulamento do Programa de Pós-Graduação em Química 
podem ser consultados em 
http://spgr.iqsc.usp.br/regimentos/ 
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