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IQSC comemora 25 anos 
No dia 19 de maio o IQSC completou 25 anos de existência 
como Unidade de Ensino e Pesquisa da USP.  

O Diretor do IQSC, Prof. Dr. Emanuel Carrilho, parabenizou o 
Instituto e toda a sua comunidade em um vídeo publicado no 
Facebook, que pode ser acessado em http://tiny.cc/x4le7y. 

Projeto Acadêmico dos Docentes 
Em conformidade com o cronograma previamente definido, 
todos os projetos acadêmicos apresentados pelos docentes 
do IQSC foram aprovados pela Comissão Interna de 
Avaliação, pelos respectivos Conselhos Departamentais e 
pela Congregação do Instituto. 

Conforme o relatório da Comissão Interna de Avaliação, dos 
53 docentes do IQSC, 52 apresentaram o seu Projeto 
Acadêmico.  

Retomada da reforma dos sanitários 
Está prevista para o mês e de junho a retomada das obras 
para conclusão da reforma dos sanitários do edifício Q1. A 
licitação para a contratação da empresa responsável pela 
obra, que foi concluída em maio, abrange também a reforma 
dos sanitários dos edifícios Q6, Q7, Q8 e Q14. O valor total 
das obras licitadas é de R$ 368.387,27. 

Adequações no edifício Q17 (CAQI 3) 
Em maio foram iniciadas as obras no edifício Q17, na área 
correspondente à CAQI 3, visando às adequações 
necessárias para a instalação de novos equipamentos 
adquiridos através do Projeto FINEP. Essas obras tratam 
essencialmente da construção de novos abrigos para 
trocadores de calor dos equipamentos, criando condições 
para instalação naquela área do novo Microscópio Eletrônico 
de Varredura e do Microscópio e Espectrômetro RAMAN. O 
valor das obras é de R$ 26.500,00. 

Adequações no edifício do Centro de 
Convivência do IQSC  

Também estão em execução as obras no Centro de 
Convivência do IQSC, que consistem na adequação de um 
espaço para que toda a comunidade do Instituto, inclusive 
funcionários terceirizados, possa realizar refeições. Esse 
espaço contará com um refrigerador e um forno de micro-
ondas. Essas obras abrangem também a construção de um 
guarda corpo e uma rampa de acesso ao edifício, em 
atendimento às exigências de acessibilidade. O valor das 
obras é de R$ 26.380,29. 

Serviço de fotocópias no IQSC 
No mês de maio foram concluídas as obras de adequação de 
acessibilidade no edifício que abriga a empresa terceirizada 
de fotocópias, e a licitação para a contratação de uma nova 
empresa para prestar o serviço foi iniciada.  

Discussões sobre o curso de            
Bacharelado em Química 

Conforme decidido na última reunião geral sobre o assunto, 
foi montada, na Biblioteca do IQSC, uma exposição de toda a 
estrutura curricular do curso de Bacharelado em Química.  

A exposição, que foi sugerida e executada pelo Prof. Dr. 
Frank Nelson Crespilho com o apoio do Serviço de 
Graduação, permite que todos os docentes possam ter uma 
visão geral da estrutura curricular do Bacharelado em 
Química do IQSC. 

Espera-se que todos os docentes visitem a exposição e 
contribuam com sugestões para o aperfeiçoamento da 
estrutura curricular. A seguir, a Comissão de Graduação 
deverá promover a captação e organização das sugestões, e 
posteriormente deverá ser realizada uma nova reunião com 
todos os docentes a fim de discutir as sugestões e planejar 
as eventuais alterações a serem implementadas.  

IQSC contribui para a projeção de São Carlos 
como capital da Ciência e Tecnologia 

Em maio foi divulgada a notícia de que a cidade de São Carlos 
possui um doutor para cada 100 habitantes, média quase dez 
vezes maior que a brasileira.  

A matéria original (https://bit.ly/2wveXAF), assinada pelo 
jornalista Henrique Fontes, tomou como base o 
levantamento feito pelo Prof. Hamilton Varela, Vice-Diretor 
do IQSC. A pesquisa atualizou os dados divulgados 
anteriormente em 1995 e 2012, e a matéria contou ainda 
com os comentários dos professores Emanuel Carrilho, 
Diretor do IQSC, Sérgio Mascarenhas e José Galizia Tundisi, e 
teve considerável repercussão na imprensa nacional. Em 
entrevista concedida à Rádio USP, o Prof. Varela detalhou 
alguns aspectos da importância do levantamento realizado 
(https://bit.ly/2JJOcS2).  

Informar à sociedade sobre a importância do sistema de 
ciência e tecnologia em São Carlos e a consequente 
contribuição da USP é fundamental, e ações neste sentido 
estavam previstas no Plano de Gestão da atual Diretoria. 
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