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Colação de grau da 84a turma do curso de 
Bacharelado em Química 

No dia 31 de janeiro foi realizada a cerimônia de colação de 
grau de 25 formandos da 84a turma do curso de Bacharelado 
em Química. A turma de formandos teve como paraninfo o 
Prof. Dr. Antonio Aprigio da Silva Curvelo e como patronesse 
a Mestra Renata Meire dos Santos. Durante a cerimônia os 
alunos homenagearam o Prof. Dr. Danilo Manzani e o Mestre 
Reinaldo Hamaguchi, docente e técnico administrativo do 
IQSC, respectivamente.  

Houve também 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. Receberam o prêmio os bacharéis 
Ígor de Almeida Barros e Matheus Pereira de Jesus.  

Formatura dos alunos de                                     
Pós-Graduação do IQSC 

Neste ano, pela primeira vez, foi realizada a solenidade 
simbólica de formatura dos alunos do programa de pós-
graduação em Química do IQSC. 

A solenidade ocorreu no dia 31 de janeiro, em conjunto com 
a colação de grau do curso de Bacharelado em Química.  

Participaram da solenidade 10 mestres e 7 doutores que 
obtiveram seus títulos em 2019. 

Durante a cerimônia foi exibida uma mensagem do Prof. Dr. 
Carlos Gilberto Carlotti Júnior, Pró-Reitor de Pós-Graduação 
da USP, gravada especialmente para a ocasião. 

Processo Seletivo para contratação de 
docente temporário junto ao DQFM 

Entre os dias 20 e 23 de janeiro foi realizado o processo 
seletivo para a contratação de um docente temporário junto 
ao Departamento de Química e Física Molecular, 
abrangendo as áreas de Cristalografia, Química Geral e 
Química Analítica. O processo seletivo teve 15 candidatos 
inscritos e a primeira classificada foi a Dra. Carolina Venturini 
Uliana. 

Concurso para Professor Doutor                 
junto ao DFQ 

No dia 17 de janeiro de 2020 foram encerradas as inscrições 
para o concurso para Professor Doutor junto ao 
Departamento de Físico-Química, na área de Química 
Tecnológica, tendo sido registradas 43 inscrições no sistema 
online. As inscrições deverão ser julgadas pela Congregação 
quanto ao aspecto formal. 

Reforma do telhado do edifício Q8 
Devido a contratempos, o prazo para a conclusão da reforma 
do telhado do edifício Q8 foi estendido. A conclusão das 
obras está prevista para os primeiros dias de fevereiro. 
Concomitantemente com a reforma do telhado, está sendo 
executada a adequação dos banheiros do Q8 para o 
atendimento às normas de acessibilidade. 
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