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Atividades presenciais no IQSC durante a 
quarentena pelo novo coronavírus 

No dia 27 de outubro foi divulgada a atualização do Plano USP 
para o retorno gradual das atividades presenciais, que 
estabelece o retorno compulsório de 20% do total de 
servidores técnicos e administrativos por dia e por unidade ou 
órgão nos campi que estão nas fases B e C do Plano USP. 
A Diretoria, juntamente com a Assessoria de Gestão, os 
Assistentes Técnicos de Direção e os Chefes de Departamento, 
está tomando as providências necessárias para a 
implementação das novas Diretrizes no Plano USP no IQSC.  
Mais informações serão divulgadas oportunamente. 

XXIII Semana da Química “Prof. Edson 
Rodrigues” 

Entre os dias 19 e 23 de outubro foi realizada a XXIII Semana 
da Química “Prof. Edson Rodrigues”, que neste ano teve 
como tema “Saúde vegetal: plantando e colhendo a ciência”.  

Durante a semana foram realizadas diversas palestras e 
minicursos, tudo de forma remota com transmissão pelo 
canal do IQSC no Youtube 
(http://www.youtube.com/c/IQSConline). 

 
Plataforma digital e-Disciplinas no IQSC 

Com a implantação da plataforma digital e-Disciplinas pela 
USP, a Diretoria do IQSC indicou o Prof. Álvaro José dos Santos 
Neto e o Sr. Flávio Donizeti Formenton, da Seção Técnica de 
Informática para auxiliarem os docentes do IQSC nos assuntos 
relacionados à referida plataforma. 
O Prof. Álvaro responderá por questões acadêmicas, e o Sr. 
Flávio orientará sobre questões técnicas: como criar 
ambientes, como inscrever pessoas, integração com o Sistema 
Jupiter, entre outras. 
A Plataforma e-Disciplinas pode ser acessada através do link 
https://edisciplinas.usp.br/. 

Processo seletivo para ingresso na pós-
graduação do IQSC – 2o semestre de 2020 

No dia 07 de outubro foi realizada, sob a coordenação da 
Comissão de Pós-Graduação, a primeira prova on-line do 
processo seletivo para ingresso e atribuição de bolsas 
institucionais do Programa de Pós-Graduação em Química do 
IQSC – 2º semestre de 2020. 
Para a aplicação da prova foram criadas 6 (seis) salas virtuais, 
as quais foram rigorosamente acompanhadas pelos Profs. 
Sérgio Paulo Campana Filho, Elisabete Moreira Assaf, Danilo 
Manzani, Benedito dos Santos Lima Neto, Laudemir Carlos 

Varanda, Antonio Carlos Bender Burtoloso, André Luiz Meleiro 
Porto e Roberto Gomes de Souza Berlinck.  
Sessenta e dois candidatos realizaram a prova on-line e tudo 
ocorreu conforme programado.  

Prêmios para tese do IQSC  
A tese da Dra. Dawany Dionisio, intitulada “Efeito interferente 
de compostos orgânicos no tratamento de efluentes 
sintéticos, contendo metil parabeno, por processos 
eletroquímicos” recebeu a Menção Honrosa do Prêmio 
CAPES de Tese 2020 da área de Química e também a Menção 
Honrosa do “Prêmio Tese Destaque USP- 9ª Edição”. 
A Dra. Dawany realizou o seu doutorado sob o sistema de 
cotutela no IQSC e na Universidad de Castilla-La Mancha, na 
Espanha, sob orientação dos Profs. Artur de Jesus Motheo e 
Manuel Andrés Rodrigo Rodrigo, o que resultou em uma 
dupla titulação de doutorado, com diplomas expedidos pelas 
duas instituições.  

Prêmio para vídeo produzido por pós-
graduanda do IQSC 

A doutoranda Amanda Hikari Imamura recebeu a Menção 
Honrosa na 2a Edição do “Prêmio Vídeo Pós-Graduação 
USP”, promovido pela USP em parceria com a TV Cultura. 
A estudante, que desenvolve o seu doutorado sob a 
orientação do Prof. Emanuel Carrilho, recebeu o destaque 
pelo vídeo intitulado “Desenvolvimento de dispositivo 
analítico microfluídico à base de papel com transdução 
eletroquímica para determinação de cortisol em suor”, que 
está disponível em 
https://www.youtube.com/watch?v=cdUvRdNhl_o. 

Grupo de trabalho sobre  
mídias digitais do IQSC 

Em outubro iniciaram-se as ações do Grupo de Trabalho 
incumbido de realizar adequação das mídias digitais do IQSC, 
incluindo o site, o canal no Youtube, o perfil no Facebook e 
outras consideradas pertinentes às finalidades do Instituto. 
O Grupo de Trabalho está construído pelos Profs. Maria 
Olímpia de Oliveira Rezende (coordenadora), Eduardo Bessa 
Azevedo e Rafael Martos Buoro, e pelos servidores técnicos-
administrativos Alexandre Carlos Mazzola, Celso Carlos 
Navarro Modesto Junior, Karina Marcondes Cesar de Vita e 
Sandra Aparecida Zambon da Silva.  
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