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Prêmio IQSC de Produtividade em Pesquisa 
Na última reunião da Congregação, realizada em 16 de 
dezembro, procedeu-se a entrega do Prêmio IQSC de 
Produtividade em Pesquisa ao Prof. Dr. Edson Antonio 
Ticianelli.  

A premiação leva em conta o somatório dos fatores de 
impacto das publicações realizadas em periódicos nacionais 
e internacionais no ano a que a edição corresponde 

Na oportunidade também foram concedidas as menções 
honrosas aos segundo e terceiro colocados, Profs. Drs. 
Juarez Lopes Ferreira da Silva e Hamilton Varela, 
respectivamente. 

Atendimento psicológico no IQSC 
Também na última reunião da Congregação, a estagiária de 
psicologia Aline de Melo, que atuou no IQSC neste ano, 
apresentou um resumo do trabalho por ela realizado. 

A estagiária contratada pelo IQSC atuou no âmbito do 
Apoia USP, Serviço de Apoio Psicossocial do Campus de São 
Carlos, composto por servidores do Serviço de Promoção 
Social do Campus, cinco estagiários de psicologia (um do 
IQSC, um do ICMC, um da EESC, um do IAU e um da PUSP), 
e uma docente do Departamento de Psicologia da UFSCar 
como supervisora acadêmica dos estagiários. 

De acordo com os dados apresentados, foram atendidos 
durante o ano 41 pessoas do IQSC, entre alunos de 
graduação e de pós-graduação e servidores técnico-
administrativos. As principais queixas relatadas são 
relacionadas a sofrimento psíquico (ansiedade, depressão, 
angústia, ataques de pânico, etc), produtividade, relações 
interpessoais (dentro e fora do ambiente universitário), 
organização, solidão ou dificuldade para estabelecer 
vínculos, ideações e tentativas de suicídio e evasão. 

Mais informações sobre os trabalhos desenvolvidos podem 
ser obtidas junto à Assistência Técnica Acadêmica do IQSC. 

Solicitação de novos cargos docente 
Na reunião da Congregação do dia 16 de dezembro foram 
aprovadas as 3 solicitações de novos docentes no âmbito do 
edital de seleção de propostas para distribuição de cargos 
docente da Pró-Reitoria de Pesquisa. Através desse edital, 
poderiam encaminhar solicitações os coordenadores de 
grandes projetos de pesquisa, devendo indicar as disciplinas 
que farão parte do edital para a contratação do docente, que 
devem estar em acordo com o Projeto Acadêmico. 

As solicitações aprovadas foram encaminhadas pelos Profs. 
Drs. Fernando Mauro Lanças e Marcos Roberto de 
Vasconcelos Lanza, do DQFM, e Juarez Lopes Ferreira da 
Silva, do DFQ. O resultado deve ser anunciado pela Pró-
Reitoria de Pesquisa até março de 2020. 

Mídias Digitais do IQSC 
A Diretoria do IQSC instituiu um Grupo de Trabalho 
incumbido de apresentar uma proposta de estruturação e 
gerenciamento das mídias digitais do IQSC, incluindo o site, 
o canal no Youtube, o perfil no Facebook, o perfil no 
Instagram e outras consideradas pertinentes às finalidades 
do Instituto, visando, entre outras coisas, ao 
aprimoramento da divulgação das atividades do IQSC e à 
captação de alunos para os cursos de graduação e pós-
graduação. 

O Grupo de Trabalho é constituído pela Profa. Dra. Maria 
Olímpia de Oliveira Rezende (coordenadora), Prof. Dr. 
Eduardo Bessa Azevedo, Prof. Dr. Juarez Lopez Ferreira da 
Silva e Sr. Alexandre Carlos Mazzola, e tem prazo de 120 
dias para conclusão dos trabalhos.  

Nova coordenadora da Comissão IQSC do 
Programa USP Recicla 

A Diretoria do IQSC nomeou a Profa. Dra. Eny Maria Vieira 
como nova coordenadora da Comissão IQSC do Programa 
USP Recicla. Além da coordenadora, integram a Comissão 
os servidores Aline de Oliveira Silva, José Augusto Fragale 
Baio, Karina Marcondes Cesar de Vita e Wilson Roberto 
Formenton. A Comissão conta ainda com dois 
representantes discentes.  

A Profa. Dra. Eny Maria Vieira foi nomeada em substituição 
ao Prof. Dr. Eduardo Bessa Azevedo, que foi o coordenador 
da Comissão por 3 anos, e a quem a Diretoria agradece pelo 
trabalho realizado. 

Docente do IQSC na Academia              
Mundial de Ciências 

A Diretoria do IQSC parabeniza o Prof. Dr. Edson Antonio 
Ticianelli, que acaba de ser eleito para integrar a Acadêmica 
Mundial de Ciências (TWAS). A eleição representa um 
reconhecimento internacional pela qualidade das 
pesquisas por ele desenvolvidas.  

As contribuições do Prof. Ticianelli para a ciência incluem o 
desenvolvimento e a caracterização físico-química de 
nanocatalisadores de metais não nobres e baseados em 
platina, e para o entendimento da cinética e mecanismos 
de diferentes reações em sistemas de células a 
combustível. 

O Prof. Ticianelli será formalmente apresentado na 
próxima Assembleia Geral do TWAS, juntamente com os 
outros novos membros eleitos. 

Obras de acessibilidade no IQSC 
Em 2019 encerrou-se o prazo estabelecido pelo Ministério 
Público do Estado de São Paulo para a conclusão das 
intervenções para atendimento às normas de 
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acessibilidade no Campus de São Carlos. De acordo com o 
relatório do Conselho Gestor do Campus, 94,5% das 
intervenções necessárias foram concluídas até o momento 
e uma extensão do prazo foi solicitada ao Ministério 
Público.  

No IQSC, até o momento, foi investido o montante de R$ 
1.326.425,81 nas intervenções para acessibilidade. As 
intervenções já realizadas são a instalação de elevador no 
edifício do IQSC na área 2; as adequações dos sanitários dos 
edifícios Q1, Q2, Q4, Q5, Q9 e Q10; a construção de rampas 
e escadas do edifício Q13 (Centrinho); as adequações 
externas para acessibilidade (escadas, rampas, calçadas, 
corrimãos e piso tátil); a demarcação de baias de 
estacionamento para PNE nas áreas 1 e 2 do Campus; e as 
adequações para circulação interna dos edifícios. 
Atualmente estão em andamento as adequações nos 
sanitários dos edifícios Q6, Q7, Q8 e Q14. 

As ações ainda não realizadas são a instalação de 
elevadores Edifícios Q1 e Q10 e a adequação dos sanitários 
dos edifícios Q11 e Q13. A Diretoria já solicitou à 
Superintendência de Espaço Físico da USP o apoio técnico 
e financeiro para a execução dessas intervenções. 

Workshop PAE 
No dia 29 de novembro foi realizado o Workshop do 
Programa de Aperfeiçoamento de Ensino - PAE, referente 
ao 2° semestre de 2019. O evento, organizado pela 
Comissão do PAE, contou com a palestra da Profa. Dra. 
Vânia Gomes Zuin da UFSCar intitulada: “Educação, 
Química e Bio-economia circular”. Durante o evento houve 
exposição e avaliação dos pôsteres apresentados pelos 
estagiários do PAE. 

Processo Seletivo Pós-Graduação IQSC     
para o 1o semestre de 2020 

No dia 12 de dezembro foi encerrado o período de 
inscrições para o processo seletivo de ingresso e atribuição 
de bolsas institucionais para a pós-graduação do IQSC, para 
o primeiro semestre de 2019. Nesta oportunidade foram 
registradas 128 inscrições. Esse número representa um 
acréscimo de 113% em relação ao processo seletivo 
realizado em junho de 2019, quando foram registradas 60 
inscrições, e de 27% se comparado ao processo realizado 
em dezembro de 2018, quando houve 101 inscrições.  

As provas serão realizadas no dia 14 de janeiro de 2020, nas 
seguintes localidades: São Carlos - SP, Arapiraca – Al, Belém 
– PA, Cuiabá – MT, Curitiba – PR, Florianópolis – SC, 
Fortaleza – CE, Jataí – GO, Jequié – BA, Macapá – AP, Recife 
– PE, São Cristóvão – SE, São João Del Rei – MG, Teresina – 
PI, Toledo – PR, Cali – Colômbia e Lima – Peru.  
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