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Projeto Acadêmico dos Departamentos 
A Congregação do IQSC, em sessão do dia 27 de fevereiro, 
analisará o Projeto Acadêmico dos dois Departamentos do 
IQSC. Logo após a reunião, as versões aprovadas de cada 
um dos projetos serão disponibilizadas para consulta. 
 

Projeto Acadêmico dos Docentes 
De acordo com a edição especial do Jornal da USP, 
disponível em https://bit.ly/2HDRkP1, o projeto acadêmico 
dos docentes será elaborado diretamente em um sistema 
on line, com campos delimitados. Na mesma publicação 
consta uma orientação de como fazer o projeto acadêmico 
do docente.  

Até o momento não foram disponibilizadas maiores 
detalhes sobre o sistema, mas a Assessoria de Gestão 
informará assim que tiver qualquer informação. 
 

Colação de grau da 82a turma do curso de 
Bacharelado em Química 

No dia 1o de fevereiro de 2019 foi realizada a cerimônia de 
colação de grau de 38 formandos da 82a turma do curso de 
Bacharelado em Química. A turma de formandos teve como 
paraninfa a Profa. Dra. Eny Maria Vieira e como patrono o 
Prof. Dr. Antonio Aprigio da Silva Curvelo, ambos 
escolhidos pelos próprios alunos.  

Durante a cerimônia os alunos também homenagearam a 
Profa. Dra. Maria Olímpia de Oliveira Rezende e o Mestre 
Reinaldo Hamaguchi, docente e técnico administrativo do 
IQSC, respectivamente.  

Houve ainda a entrega do Prêmio Lavoisier, outorgado pelo 
Conselho Regional de Química da 4a região, aos melhores 
alunos dos cursos da área da química ministrados no Estado 
de São Paulo. O Prof. Dr. Hans Viertler, Presidente do CRQ-
IV, entregou o prêmio ao Bacharel Thiago Israel Rubio, 
como segundo melhor aluno da turma, e para a Bacharela 
Júlia Bonesso Sabadini, como melhor aluna.  

Ao final da cerimônia houve uma apresentação do Coral da 
USP e na sequência foi servido um coquetel de 
confraternização para os pais, formandos e professores. 

A Diretoria agradece os esforços de todos envolvidos na 
realização da cerimônia. 
 

Aula Magna do IQSC 2019 
O Prof. Dr. José Eduardo Krieger é o convidado do 
Instituto de Química de São Carlos para proferir a Aula 
Magna do curso de Bacharelado em Química de 2019, que 
será realizada no dia 27 de fevereiro, às 10 horas, na área 
1 do campus USP São Carlos. 

O tema escolhido pelo convidado - "Universidade: escada 
ou alavanca? Desafios para uma universidade de 
pesquisa" - remete à importância e papel de uma 
universidade de pesquisa para a sociedade. 

Krieger tem expertise para abordar o assunto, pois foi Pró-
Reitor de Pesquisa da USP na gestão 2014 a 2018, ocasião 
em que desenvolveu ações para tornar a investigação 
científica mais competitiva e relevante 
internacionalmente. É Professor Titular junto à Faculdade 
de Medicina (FM) da USP e dirige o Laboratório de 
Genética e Cardiologia Molecular do Instituto do Coração 
(InCor) - Hospital das Clínicas da FM-USP. É membro da 
Academia Brasileira de Ciências e da Academia de Ciências 
do Estado de São Paulo, da qual foi Presidente na gestão 
2013 a 2015. 

O evento, aberto a todos os interessados, será no 
anfiteatro Luiz Gastão de Castro Lima (ao lado do 
anfiteatro Jorge Caron) da EESC. 
 

Reunião de Dirigentes da USP 
Nos dias 25 e 26 de fevereiro ocorreu na EACH a primeira 
Reunião de Dirigentes da USP em 2019. As apresentações 
dos dirigentes ligados à administração central da 
Universidade tiveram como foco a comunicação e difusão 
das ações em andamento, assim como o planejamento de 
curto e médio prazos. Como ocorreu no encontro anterior, 
em dezembro passado, a reunião foi concluída com uma 
apresentação sobre a atual estrutura departamental na 
USP. Detalhes adicionais serão comunicados pela Diretoria 
na próxima reunião da Congregação. 
 

Visita do Tribunal de Contas  
do Estado de São Paulo 

Nos dias 20 e 21 o IQSC recebeu a visita do agente 
fiscalizador do Tribunal de Contas do Estado de São Paulo. 

Trata-se de uma visita programada, que ocorre todos os 
anos, na qual o agente audita as contas do Instituto, 
incluindo compras, licitações, contratos e almoxarifado. 
Também são analisados o controle de ponto e os 
pagamentos de adicionais de periculosidade e 
insalubridade.  

A quantidade de documentos solicitados é enorme e o 
atendimento às demandas do agente um esforço coletivo, 
e a Direção agradece o empenho de todos os envolvidos.  
 

Instalação de telas de  
proteção contra pombos 

Neste mês de fevereiro foi feito um trabalho intenso na 
instalação de telas de proteção contra pombos nos blocos 
Q2, Q4 e nas passarelas que ligam os blocos Q1 e Q2. 



 
 

Também serão instaladas proteções nas eletrocalhas 
destes blocos, com o intuito de conter a proliferação de 
ninhos de pombos.  

Espera-se assim conter a entrada de pombos nas áreas de 
acesso aos laboratórios, que tanto prejuízo para as 
pesquisas podem acarretar. 
 

Global Women’s Breakfast - IUPAC 
No dia 12 de fevereiro, o IQSC participou do evento Global 
Women’s Breakfast, organizado pela IUPAC (International 
Union of Pure and Applied Chemistry), em comemoração 
aos 100 anos de sua criação. O evento teve como objetivo 
unir as mulheres que atuam na área de química.  

O evento no IQSC contou com a participação de 82 
mulheres oriundas de universidades, farmácias, indústrias, 
centros de pesquisa e professoras da rede pública de 
ensino. Destaca-se que o IQSC foi um dos 8 participantes 
brasileiros.  

No evento houve homenagem a duas fundadoras de nosso 
Instituto: Professoras Maria Mabel Magalhães de Medeiros 
Rodrigues e Yvonne Primerano Mascarenhas, além de duas 
mesas-redondas e um almoço de confraternização.  

Foi um evento único, no qual, pela primeira vez, as 
mulheres profissionais puderam expressar seus sonhos e 
angústias tão particulares e característicos do gênero 
feminino. 
 

Prêmio CCEx/IQSC 
Pela primeira vez na história do Instituto, docentes e 
discentes que se destacaram em atividades de Cultura e 
Extensão foram contemplados com o Prêmio CCEx/IQSC.  

O prêmio visa a valorizar as atividades de Cultura e 
Extensão, que são a ponte entre a Universidade e a 
Sociedade.  

A premiação da edição 2019, que ocorreu no dia 19 de 
fevereiro, dentro da Semana de Recepção aos Calouros, 
contou com a presença da Pró-Reitora de Cultura e 
Extensão Universitária, Profa. Dra. Maria Aparecida de 
Andrade Moreira Machado, que fez questão de entregar o 
prêmio, em cerimônia presidida pelo Prof. Dr. Emanuel 
Carrilho. Os contemplados foram as Profas. Dras. Maria 
Teresa do Prado Gambardella e Agnieszka Joanna Pawlicka 
Maule, e os discentes Carolina Sotério, Andressa Dancini 
Gonçalves, Matheus Flores, Thiago Bertaglia e William 
Marcondes Facchinatto.  

A Pró-Reitora parabenizou a iniciativa do IQSC e 
considerou, inclusive, sugerir a implementação deste 
prêmio a outras unidades da USP. 
 

Trote solidário 
No dia 21 de fevereiro, dentro das atividades da Semana de 
Recepção aos Calouros, aconteceu o Trote Solidário.  

As instituições Cantinho Fraterno e Projeto CorAção 
receberam a visita de nossos estudantes (calouros e 
membros do CCQ), coordenados pelas Profas. Dras. Maria 
Olímpia de Oliveira Rezende e Eny Maria Vieira, e pela 
bibliotecária Clelia Junko Kinzu Dimario. As instituições 
foram escolhidas pelo CVU - Centro de Voluntariado 
Universitário -, que auxiliou nas atividades.  

Pela primeira vez, houve colaboração entre o CCQ e o 
programa Doe 1 Dia, que garantiu o sucesso do 
empreendimento.  

A participação dos calouros foi total. Os que não puderam 
ir às instituições percorreram o Instituto em busca de 
contribuições.  
 

Projeto FINEP Chamada Pública 02/2016 
Em 2016 o IQSC foi contemplado em uma chamada 
pública da FINEP (MCTI/FINEP/FNDCT 02/2016), visando a 
modernização e reforço da capacidade de atendimento da 
Central de Análises Químicas Instrumentais – CAQI. O 
valor total solicitado de R$ 7.334.293,71 foi aprovado sem 
cortes. O projeto envolve a aquisição dos seguintes 
equipamentos: 

 Microscópio eletrônico de varredura FEG; 
 Microscópio para análise eletroquímica de superfícies; 
 Analisador de superfície sólida; 
 Reômetro; 
 Microscópio e espectrômetro Raman; 
 Sistema Maldi/TOF-TOF com imageamento; 
 Analisador elementar; 
 Cromatógrafo para GPC/SEC. 

Alguns dos equipamentos já tiveram seu processo de 
importação concluído e já se encontram no instalados na 
CAQI - IQSC. Outros estão chegando ao IQSC agora em 
fevereiro.  

O projeto prevê ainda a concessão de duas Bolsas de 
Desenvolvimento Tecnológico, mas estas ainda não foram 
implementadas pelo CNPq. 
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