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Projeto Acadêmico Docente 
Visando cumprir os trâmites e o prazo para a entrega e 
aprovação dos Projetos Acadêmicos dos Docentes, os Chefes 
de Departamento e a Diretoria estabeleceram o dia 26 de abril 
de 2019 como data limite para os docentes prepararem e 
enviarem os seus projetos acadêmicos no sistema AvalDoc. 

Todos os docentes devem preparar o seu Projeto Acadêmico 
no prazo estipulado, inclusive os docentes afastados. 

No IQSC foram agendadas duas reuniões gerais sobre o 
Projeto Acadêmico Docente, em dias diferentes e horários que 
não coincidam com aulas, para que todos possam participar.  
 

Comissão de Acompanhamento do Projeto 
Acadêmico do IQSC 

Conforme consta no Projeto Acadêmico do IQSC, deverá ser 
constituída uma Comissão Coordenadora com a função de 
acompanhar a execução do projeto. 

Essa Comissão será formada pelo Vice-Diretor do IQSC, pelos 
Vice-Chefes de Departamentos e por um Professor Titular, um 
Professor Associado e um Professor Doutor, sendo esses três 
últimos indicados pela Congregação. 

A Congregação deverá indicar esses 3 membros na reunião de 
29 de abril. Interessados em ser indicados poderão manifestar 
o seu interesse através do e-mail assessoria@iqsc.usp.br. 
 

Discussões sobre o curso de  
Bacharelado em Química 

Dando continuidade às discussões sobre o curso de 
Bacharelado em Química, será realizada, no dia 15 de abril, às 
9 horas, no Anfiteatro do IQSC, a segunda reunião sobre o 
tema. 

Na primeira reunião houve uma rica discussão sobre vários 
aspectos do curso e foram criados grupos de trabalho 
encarregados de realizar estudos sobre temas 
específicos. Nesta segunda reunião, os grupos apresentarão 
seus resultados. São cinco grupos de trabalho que abordam os 
seguintes temas:  

1. Quais são os problemas do Curso? – Diagnosticar os 
principais problemas; 

2. Estudo com alunos – Obter e compilar a opinião dos 
estudantes sobre o Curso; 

3. Comparação de estruturas curriculares de cursos nacionais 
e internacionais – Obter matrizes curriculares de cursos de 
referência, nacionais e internacionais, e comparar com o 
Curso de Bacharelado do IQSC; 

4. Desempenho dos alunos em Matemática e Física – Levantar 
o desempenho dos estudantes do curso de Química nas 
disciplinas de Matemática e Física nos últimos anos; 

5. Criação de disciplinas integradas – Propor agrupamento de 
disciplinas que abordem tópicos semelhantes para serem 
fundidas ou trabalhadas em conjunto. 

Essas discussões vão ao encontro do Projeto Acadêmico do 
IQSC que tem como um dos objetivos avaliar a estrutura 
curricular do Curso. 
 

Reserva Técnica Institucional da FAPESP 
exercício 2019 

Em consonância com o seu Programa de Gestão, a Diretoria 
do IQSC criou a Comissão Gestora dos recursos da Reserva 
Técnica Institucional (RTI) da FAPESP – exercício 2019, que 
está incumbida de elaborar o Plano de Aplicação dos recursos.  

A Comissão está formada pelo Profs. Drs. Emanuel Carrilho, 
Diretor do Instituto; Hamilton Varela, Presidente da Comissão 
Gestora da CAQI; Carla Cristina Schmitt Cavalheiro, Presidente 
da Comissão de Pesquisa; e Marcos Roberto de Vasconcelos 
Lanza, Fernando Mauro Lanças e Juarez Lopes Ferreira da 
Silva, coordenadores dos projetos que constituem mais de 
90% do total dos recursos da RTI FAPESP 2019. 

O total disponibilizado para o IQSC em 2019 é de R$ 
660.721,82. Historicamente os recursos são destinados a 
aquisição de nitrogênio líquido e hélio líquido para a CAQI, 
pagamento pelo descarte de resíduos químicos perigosos, 
manutenção de equipamentos de pesquisa, adequações em 
laboratórios de pesquisa e outros investimentos em 
infraestrutura coletiva de pesquisa.  

A elaboração do Plano de Aplicação dos recursos de 2019 já 
está em andamento e o documento deverá ser aprovado pela 
Congregação antes de ser encaminhado à FAPESP.  
 

Programação do Química às 16 para o 
primeiro semestre de 2019 

O ciclo palestras Química às 16, atualmente coordenado pelos 
Profs. Drs. Fábio Henrique Barros de Lima e Danilo Manzani, 
apresenta a sua programação para o primeiro semestre de 
2019: 
21/03 – Natália Pasternak Taschner (Presidente do Instituto 
Questão de Ciência e Coordenadora Nacional do Pint of 
Science); 
03/04 – Professores da Comitiva de Regensburg: Pesquisa e 
Oportunidades no Programa Internacional de Doutorado da 
Universidade de Regensburg, Alemanha; 
24/04 – Profa. Dra. Maria Arminda do Nascimento Arruda 
(Diretora da FFLCH/USP); 
08/05 – Prof. Dr. André Carlos Ponces de Leon Ferreira de 
Carvalho (Vice-Diretor do ICMC/USP); 
15/05 – Profa. Dra. Ângela Merice de Oliveira Leal 
(Superintendente do Hospital Universitário da UFSCar); 
29/05 – Prof. Dr. Oswaldo Keith Okamoto (Vice-Diretor do 
IB/USP); 



 
 

05/06 – Prof. Dr. Marcos Silveira Buckeridge (Presidente da 
ACIESP e Diretor do IB/USP); 
12/06 – Prof. Dr. Maurício Pietrocola Pinto de Oliveira 
(docente da FE/USP); 
26/06 - Prof. Dr. Hugo Sarmento (docente UFSCar); e 
03/07 - Prof. Dr. Rafael Ruiz Gonzalez (docente da UNIFESP e 
IEA/USP). 
 

Recepção dos novos alunos  
de pós-graduação 

A Comissão de Pós-Graduação realizou, no dia 11 de março, 
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, e a Profa. Dra. Carla Cristina Schmitt 
Cavalheiro, Presidente da Comissão de Pesquisa e membro do 
Comitê de Boas Práticas do IQSC, fez uma apresentação sobre 
o tema "A ética na pesquisa".  
 

Exposições no IQSC 
Durante o mês de março, a Comissão de Cultura e Extensão 
Universitária (CCEx) promoveu 3 exposições, todas no saguão 
do Q1 e permitindo acúmulo de pontos no aplicativo 
Entreartes, a saber: 

 Ciência: uma palavra feminina – Dando continuidade às 
atividades iniciadas em 12 de fevereiro, com o IUPAC 100 
Global Breakfast, a CCEx parabenizou todas as mulheres 
cientistas do Instituto de Química de São Carlos 
montando uma exposição com as fotos recebidas pela 
Comissão em resposta à solicitação feita para os eventos. 

 Mostra de vídeos sobre o Dia Internacional da Mulher – 
compilação de vídeos com homenagens às mulheres. 
Pudemos contar com vídeos do Magnífico Reitor da USP, da 
Pró-Reitora de Cultura e Extensão Universitária, Profa. Dra. 
Maria Aparecida de Andrade Moreira Machado, dos senhores 
Diretor e Vice-Diretor do IQSC, do Prof. Adriano Andricopulo, 
representante da IUPAC no Brasil, além da participação de 
pesquisadoras do IQSC, que atenderam ao pedido da CCEx e 
enviaram seus vídeos (de 08 a 29 de março). 

 Os Caminhos da água: São Carlos por suas bacias 
hidrográficas – exposição original do CDCC que veio para o 
IQSC, a convite da CCEx, com intuito de mostrar, no mês do 
Dia Mundial da Água, os caminhos e as necessidades das 
bacias hidrográficas que formam a cidade e o entorno de São 
Carlos (de 11 a 29 de março). 
 

Cientista por um dia 
No último dia 20, o IQSC recebeu a visita de 38 alunos da EE 
Prof. Sebastião de Oliveira Rocha, acompanhados pelas 
Profas. Bárbara Daniela Guedes Rodrigues e Rosana Macedo 
Venanzi, para a primeira edição de 2019 do “Cientista por um 
Dia”. Os alunos foram recebidos pela Profa. Dra. Maria 
Olímpia, Presidente da CCEx, que explicou sobre o curso de 
Química e as formas de entrar na USP. Depois, visitaram a 
exposição Os caminhos da água, a CAQI, a Biblioteca do IQSC 
e foram para o laboratório de ensino realizar experimentos, 
supervisionados pelos alunos do PET. Depois almoçaram no 
Restaurante Universitário e, na volta, visitaram os laboratórios 
de Química Ambiental, acompanhados pela Profa. Dra. Maria 
Olímpia, e de Bionalítica, Microfabricação e Separações, 
acompanhados da técnica Claudia Bernal, da pós-doutoranda 
Letícia Gomes de Pontes e da doutoranda Letícia Aparecida 
Marques.  
 

Curso de esperanto 
Nos dias 13 e 15 de março tiveram início os Cursos 
Intermediário e Básico de Esperanto, supervisionado e 
ministrado pelo Prof. Dr. Eduardo Bessa Azevedo, tendo 07 e 
27 inscritos, respectivamente. O esperanto é oferecido como 
Curso de Difusão pela CCEx e cada uma das modalidades 
contará com dois módulos, sendo um em cada semestre.  
 

Filarmônica USP 
No último dia 27, realizou-se, no Teatro Municipal de São 
Carlos o 115º Concerto USP Filarmônica, com promoção do 
Grupo Coordenador de Cultura e Extensão de São Carlos, do 
Centro Cultural da USP São Carlos e do IQSC. O evento foi um 
sucesso e o público ficou encantado com as apresentações da 
USP Filarmônica, sob a regência do maestro Prof. Dr. Rubens 
Russomanno Ricciardi e do Coral da UNESP de Franca e 
Jaboticabal, sob a regência de Rafael Andrade. O 
evento contou ainda com o apoio da CCEx do IQSC.  
 

Entreartes 
O aplicativo Entreartes, criado numa parceria das Pró-
Reitorias de Graduação e de Cultura e Extensão Universitária 
da USP com a proposta de dar mais visibilidade e incentivar 
alunos, docentes e funcionários a participarem das atividades 
culturais promovidas pela USP. O aplicativo está disponível 
para Android e iOS e a CCEx do IQSC vem cadastrando os 
eventos realizados no Instituto.
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