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Instituto de Química

Carta do Editor

Novamente gostaríamos de informar aos nossos leitores que a versão impressa do Jornal Alquimista não foi impressa nos
últimos meses devido ao fato da impressora plotter do Instituto de Química encontrar-se quebrada, o jornal voltará a ser
impresso e afixado nos corredores assim que o equipamento estiver funcionando novamente. Ressaltamos que o jornal
continua e continuará disponibilizado no site do IQ-USP. Agradecemos pela compreensão e pedimos desculpas pelo
inconveniente. Na presente edição do jornal, apresentamos o novo diretor do IQ-USP, Paolo Di Mascio, e com isso
reproduzimos o plano de gestão da nova diretoria. Também noticiamos sobre a Semana de Recepção aos Calouros do IQUSP. Informamos, ainda, sobre o aluno do IQ Deyvid, que foi mencionado na revista Nature. Ademais, informamos sobre
os dois novos professores titulares do IQ, Vera Constantino e Pedro Camargo. Também apresentamos o novo servidor do
IQ, Erivelton. Por fim, apresentamos um novo livro sobre celulose, de autoria do Prof. Omar do IQ. Desejamos uma
excelente leitura a todos!

Paolo Di Mascio é o novo diretor do IQ-USP

Prof. Paolo

Tomou posse como novo diretor do Instituto de Química da USP o
Prof. Dr. Paolo Di Mascio, tendo como vice-diretor o Prof. Dr. Pedro
Vitoriano de Oliveira.
Paolo Di Mascio é Professor Titular do Departamento de Bioquímica
do Instituto de Química da Universidade de São Paulo desde 2000.
Possui graduação em Tecnologia Biomédica pela Université Catholique
de Louvain (1987), bem como em Química Clínica pela Université Libre
de Bruxelles (Couvreur - De Mot) (1984). Realizou doutorado em
Tecnologia Biomédica pela Faculté de Médecine, Université Catholique
de Louvain na Universidade de Düsseldorf (1989) e pós-doutorado pela
Universidade de São Paulo (1994). Tem experiência na área de
Bioquímica, com ênfase em Metabolismo e Bioenergética, mais
especificamente Arquitetura Molecular e Processos Redox.
Veja o seu plano de gestão na página 3.

Semana de recepção aos calouros – IQ-USP (2018)
Entre os dias 26 de fevereiro a 2 de março de 2018, ocorreu
no IQUSP a Semana de recepção aos calouros, organizada pela
Atlética e o Centro Acadêmico da Química.
A semana tema teve como objetivo apresentar ao aluno
ingressante um novo mundo universitário baseado nos três
pilares que sustentam a Universidade: Ensino, Pesquisa e
Extensão. Pretendeu-se também promover a integração entre
calouros, alunos veteranos e docentes. Foi realizada uma
confraternização entre os estudantes, visita às dependências
do IQ, gincana, palestras e aula trote de laboratório.
Nós do Jornal Alquimista damos as boas-vindas aos novos
alunos do Instituto de Química da USP!
Veja fotos da semana na página 2.
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Fotos da Semana de recepção aos calouros IQ-USP (2018)
Os campi da USP receberam a XVIII Semana de
recepção aos calouros. Tendo como objetivo
promover uma maior integração entre os
estudantes, durante esse período as aulas normais
são substituídas pelas mais variadas atividades
como palestras, gincanas e debates; algo que serve
como alternativa aos trotes universitários. Coube
às Comissões de Graduação e aos Centros
Acadêmicos das unidades a organização da
Semana.
Veja aqui as fotos da Semana de recepção
organizada no Instituto de Química da USP.

Confira mais fotos da Semana de recepção em: https://goo.gl/Xrqcas

Aluno do IQ-USP é mencionado na Revista Nature
Deyvid Amgarten, aluno de pós-graduação do IQ-USP, foi mencionado
em um artigo de news da revista Nature, intitulado “Machine learning
spots treasure trove of elusive viroses”. O artigo trata sobre o uso de
inteligência artificial em estudos de metagenômica, e pode ser lido em:
https://www.nature.com/articles/d41586-018-03358-3
Deyvid programou um algoritmo, que faz uso de aprendizagem de
máquina, a fim de identificar vírus nas pilhas de compostagem do
Zoológico da Cidade de São Paulo.
Ele é orientado do Prof. Dr. João Carlos Setubal e da Prof.ª Dr.ª Aline
Maria da Silva. Nós do Jornal Alquimista parabenizamos a todos pelo
grande trabalho!

Programa de gestão da nova diretoria do IQ-USP:
Excelência é a solução: IQ Redescobrir e se engajar
Elaborar um programa de gestão para o Instituto de Química exige
conhecimento da sua história, e da importância e prestígio que esta
instituição tem para a Universidade de São Paulo, comunidades
científicas nacional e internacional e para o Brasil.
A competência, o trabalho de qualidade e o empenho dos nossos
docentes, funcionários e alunos foram determinantes para os
indicadores positivos que o IQ alcançou nos últimos anos. Os três
programas de pós-graduação obtiveram notas máximas na última
avaliação da CAPES, com destaque para o Programa de Mestrado
Profissional, ainda em estágio inicial. É notável o aumento no número
de citações das publicações dos nossos docentes e em coautoria com
alunos, esse número dobrou nos últimos 10 anos. O excelente nível
dos novos contratados aponta para a continuidade desse crescimento
no futuro. Nossos alunos também foram premiados em importantes
congressos nacionais, internacionais e nos prêmios CAPES de melhor
tese. Com o país e a USP enfrentando uma grave crise financeira, foi
o trabalho e união da comunidade do IQ que garantiu a continuidade
da pesquisa, ensino e extensão, captando recursos tanto das Agências
de Fomento como de empresas públicas e privadas.
Nossos funcionários enfrentaram diversas mudanças e, mesmo
com redução do quadro pessoal, de verbas e congelamento de
salários conseguiram manter o IQ funcionando bem, com aderência às
medidas de alteração e informatização de processos que visavam
maior eficiência.
É notável que, mesmo no período de crise na Universidade, 40
laboratórios foram reformados no IQ. Destacamos o papel do Comitê
Gestor composto pelo Diretor, Vice-Diretor, Chefes de Departamentos
e Presidentes de Comissões Centrais que auxiliaram a gestão em
todas as tomadas de decisões importantes com relação às prioridades
acadêmicas e de utilização dos recursos do IQ.
Esses ótimos resultados mostram a força e comprometimento da
comunidade do IQ com as metas de excelência em ensino, pesquisa
e extensão. Devemos ficar satisfeitos, orgulhosos, mas,
principalmente, motivados para continuar avançando.
E como avançar?
A Diretoria, em sintonia com a comunidade do IQ, deve trabalhar e
facilitar o desenvolvimento das atividades fins visando a excelência no
ensino, pesquisa e extensão, propiciando um ambiente de trabalho
onde a discussão acadêmica seja estimulada e onde todos encontrem
condições adequadas e tranquilidade para realizar as suas atividades.
Ensino de Graduação
A graduação precisa da atenção de todos, estamos formando os
nossos futuros pós-graduandos, professores de Química para ensinar
os brasileiros e profissionais que devem assumir o papel de liderança
e inovação na indústria. Qualidade, modernização e valorização serão
nosso lema.
No último Congresso do IQ tivemos uma sessão muito produtiva,
com apresentação de propostas sobre como avançar e inovar no
ensino de graduação. Foram apresentadas propostas de
modernização das técnicas de ensino, com a disponibilização de
roteiros de aulas teóricas e práticas, compartilhamento de material
didático, preparação de aulas virtuais para reforço dos alunos, que
poderão ser disponibilizadas em uma “plataforma do ensino”. Os
programas (Aprimoramento do Ensino de Bioquímica, Grupo de
Pesquisa em Educação Química, Ensino e Aprendizagem de Química,
Formação Inicial e Continuada de Professores, etc.), que dão
contribuições muito importantes, continuarão sendo incentivados e
apoiados pela gestão.
Incentivaremos a criação de novos cursos, na fronteira do
conhecimento, para os alunos de graduação para continuar formando
alunos internacionalmente competitivos. A Diretoria empenhará
esforços nesse sentido, mas também, devemos pensar, em conjunto,
na proposição dessas novas disciplinas e de capacitação instrumental
que possam ser necessárias. Preparar os nossos alunos para

empreender e inovar também é cada vez mais urgente e pretendemos
detectar indivíduos com esse perfil e colocá-los em laboratórios
multiusuários de inovação (INOVAÇÃO-IQ). A convivência nesses
espaços com alunos que estejam desenvolvendo projetos com escopo
aplicado às indústrias e do mestrado-profissional será fortemente
estimulada.
Outra proposta é discutir amplamente a possibilidade de
implementar um programa de mobilidade no IQ, visando cursos de
duplo diploma com universidades estrangeiras, ampliando o processo
de internacionalização da graduação.
A nossa Comissão de Graduação e COC sempre atuaram com muita
competência, não deixando a graduação perder o rumo, mesmo no
período de crise. Nossa prioridade é apoiá-los nessa nova mobilização
pela modernização e excelência no ensino de graduação.
Pós-Graduação
Todos os programas de pós-graduação do IQ são nota máxima na
CAPES, mas ainda há espaço para melhorar, não somente na
qualidade técnica e de conhecimento dos doutorandos e mestrandos,
como na produção de ciência da melhor qualidade, acompanhando
muitas outras Instituições do exterior. Ações simples de apoio a
integração entre grupos (docentes e alunos) das diferentes áreas e
departamentos, compartilhando conhecimento e infraestrutura serão
fortemente incentivadas pela diretoria juntamente com as Comissões
de Pós-Graduação e Pesquisa. A proposta é promover, a cada
semestre, um workshop “Caminhos para a Integração Científica” com
temas da fronteira do conhecimento, estimulando a participação de
professores, graduandos, pós-graduandos e pós-doutores de áreas
correlatas, com o modelo de “brainstorm”, para a criação e discussão
de projetos. Também continuaremos a incentivar o programa “Na
fronteira do Conhecimento” para a realização de cursos com
convidados nacionais e estrangeiros, os intercâmbios de alunos de
pós-graduação, o PAE e o ESTADIQ.
Será estimulada a discussão de convênios internacionais para a
obtenção de dupla titulação de nossos pós-graduandos, avançando,
também, no processo de internacionalização dos nossos programas
de pós-graduação.
Pesquisa
A competência do IQ em pesquisa é reconhecida nacional e
internacionalmente, entretanto, como os avanços científicos e técnicos
são, atualmente, muito rápidos, manter essa competência exige estar
atualizando constantemente, não apenas nas ideias, mas na
infraestrutura necessária para o seu desenvolvimento. O que a
Diretoria pode fazer para garantir um ambiente de pesquisa
competitivo é garantir infraestrutura atualizada e funcional de trabalho.
Como exemplo, citamos o papel pioneiro da Base Instrumental da
Central Analítica do Instituto de Química para a Universidade de São
Paulo. Entendemos que durante a crise foi mais difícil, mas
conseguimos, com o apoio dos Departamentos, docentes, funcionários
e alunos adquirir e renovar o nosso parque de equipamentos. Os
docentes continuam a captar recursos e esses recursos serão
revertidos para a melhora da infraestrutura de trabalho e de novas
tecnologias. A Diretoria estará atenta para estimular a submissão de
projetos multiusuários visando a modernização do nosso parque de
equipamentos.
Vamos continuar nossos esforços junto a Reitoria e SEF
(Superintendência do Espaço Físico) para que as imprescindíveis
reformas de prédio do IQ, do prédio do almoxarifado, bem como as
reformas emergenciais do declive no B6 e B12 não saiam da prioridade
da USP. O IQ conseguiu, depois de muito esforço, colocar essas
reformas na ordem de prioridade da SEF, entretanto, vamos continuar
atentos para que, uma vez tendo recursos, essas obras sejam
colocadas em marcha.
Colocamos como uma das prioridades a ampliação e modernização
constante do Data Center, fundamental para as pesquisas em diversas
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áreas do IQ.
A Diretoria permanecerá atenta às novas oportunidades de projetos
que possam viabilizar ações conjuntas entre docentes intra e
interdepartamental. Devemos aproveitar o potencial de termos essas
competências sob o mesmo teto.
Com relação à Internacionalização, continuaremos a dar estímulo
constante para realização de convênios, estágios de alunos, projetos
bilaterais, encontros e congressos.
Cultura e Extensão
O trabalho de extensão é extremamente importante para a
divulgação da ciência, interface com a sociedade e com o setor
privado. Por isso, precisamos aumentar a visibilidade do IQ e do nosso
trabalho, o Dia de Portas Abertas, Olimpíadas de Química são
excelentes exemplos desse nosso esforço. É papel da Diretoria apoiar
as atividades dos membros do IQ visando essa interface.
Ainda não conseguimos chegar em uma homepage (HP) que facilite
esse contado com a sociedade, mas vamos buscar o aprimoramento.
É importante divulgar os novos trabalhos na HP, por exemplo, no
modelo do Boletim FAPESP. Esses boletins devem atingir tanto o
público externo como interno para a ampla divulgação dos trabalhos
que aqui se desenvolvem. Vamos realizar vídeos de pesquisa, ensino,
infraestrutura laboratorial e disponibilizá-los na HP. Vamos trabalhar
nessas melhorias por uma HP mais dinâmica.
Atividades culturais como a Semana Cultural também são muito
bem-vindas e serão apoiadas. A nova área de exposições na
Biblioteca é um bom exemplo de espaço que deve e pode dar um
destaque a vida cultural do IQ.
Gestão
Pretendemos prosseguir com o modelo de gestão participativa,
mantendo o Núcleo Dirigente e, a exemplo de modelos bem sucedidos,
adotados por outras unidades USP, com a criação da Coordenadoria
de Planejamento de Assuntos Acadêmicos com propósito de apoio a
Congregação e CTA.
A Coordenadoria de Planejamento de Assuntos Acadêmicos seria
composta pelo diretor, vice-diretor, chefes dos departamentos,
presidentes de comissões, professores, representantes dos alunos e
funcionários para discutir, planejar e elaborar propostas para a
avaliação institucional, projeto acadêmico, revisão de regimento,
currículo, disciplinas, integração entre os cursos de graduação e pósgraduação, com o propósito de facilitar o trabalho da congregação.
Trabalharemos, por um IQ ecologicamente mais sustentável, com
uso racional de água, energia elétrica, diminuição de utilização de
papel, cuidado com descarte de reagentes e lixo químico e biológico é
nosso compromisso e temos certeza de toda a nossa comunidade.
Esse trabalho será continuado e reforçado.
A segurança da nossa comunidade é prioridade da nossa proposta.
Apoiaremos todas as medidas que visem a segurança do trabalho
como também diminuição de riscos químicos e biológicos.
A Diretoria irá discutir com a comunidade a possibilidade de criação
de um fundo patrimonial (endowment fund) como forma de atrair novos
recursos para o IQ.
Professores
Manteremos diálogo franco e aberto com todos os colegas
professores, apoiando novas iniciativas que tragam benefícios para o
IQ. É importante a manutenção do apoio aos jovens professores para
propiciar condições para instalação, assistência na administração de
convênios, etc. Somos todos IQ, o sucesso científico e de formação de
alunos do nosso Instituto depende do sucesso de cada professor.
Estaremos atentos para fornecer o apoio e incentivo necessários.
Funcionários
Os nossos funcionários foram um exemplo de comprometimento
com o IQ quando, mesmo na crise, mantiveram o espírito de luta pela
qualidade dos trabalhos aqui desenvolvidos, realizando pregões, em
um momento difícil, para o bom uso de verbas e foram fundamentais
no apoio e realização das reformas. Todos conseguiram, mesmo com
perdas significativas de pessoal, manter a rotina funcionando. Isso foi

imprescindível para, hoje, podermos comemorar os nossos bons
indicadores. Valorizar essa atitude será ponto prioritário da nossa
proposta. Entendemos o sacrifício, a pressão e, às vezes, o desânimo
que enfrentaram, mas conseguiram e todos devemos agradecer essa
coragem.
A progressão na carreira precisa ser retomada assim que a USP
melhorar financeiramente, com a certeza de que a competência e
dedicação devem ser reconhecidos. O que podemos fazer, dentro da
nossa competência, como Unidade para melhorar o ambiente de
trabalho, diminuir riscos e oferecer as melhores condições de trabalho,
faremos.
Assistência aos alunos
Os Diretores do IQ sempre apoiaram os alunos nas iniciativas
acadêmicas, esportivas e culturais que foram solicitadas. Uma
demanda mais recente é de apoio aos alunos em conflito com o curso,
carreira e futuro. É claro que os casos mais graves que chegam as
nossas comissões de graduação e de ética e direitos humanos serão
encaminhados para serviços de apoio psicológicos na USP. Os
membros dessas comissões ouvem, conversam e estão sempre
dispostos a ajudar e encaminhar, tendo realizado um trabalho notável
com relação à assistência não apenas aos alunos, mas a comunidade
do IQ. Esse trabalho será continuado e reforçado.
A Diretoria continuará colaborando ativamente e melhorando a
organização da semana de recepção dos calouros, pois entendemos
que esta fase de acolhida é muito importante e pode ser determinante
na forma que o estudante se relaciona com a Instituição. Achamos,
também, que conversar e conhecer a trajetória dos professores pode
ajudar a resolver parte desses conflitos e estreitar as relações.
Portanto, propomos a realização, todo o início de ano, de um dia
“Conheça os seus Professores”, que pode ser realizado durante a fase
de recepção dos calouros, com conversas ou entrevistas com os
docentes. Os resultados desses trabalhos seriam divulgados na
página do IQ, como forma de estimular, inclusive, o interesse para
futuros interessados nos cursos do IQ. Propomos também a
disponibilização de lista de professores voluntários, além dos
membros da Comissão de Graduação, que estariam dispostos a
conversar e orientar os alunos durante a graduação em suas dúvidas
relativas a problemas no curso ou carreira.
Convivência “Em busca do tempo perdido”
Espaços de convivência é uma reivindicação antiga da nossa
comunidade. Iremos repensar com muita seriedade em como
implementar tais espaços. Temos várias áreas sugeridas e podemos
começar implementando algumas e testando outras. Lembramos que
ideia simples, como as mesinhas para os alunos na marquise, é um
grande sucesso graças a iluminação e tomadas para recarga de
computadores, celulares, etc. Todas as ideias que tem chegado são
interessantes e merecerão avaliação.
Vamos em frente!
Temos também, o compromisso de reformar a Praça da Integração,
assim que tivermos recursos. A prioridade de utilização de verbas
continuará sendo realizada pelo Núcleo Dirigente não sendo, portanto,
uma decisão isolada da Diretoria, atendendo as prioridades do IQ, mas
entendemos que essa área desempenha importante papel na
integração da comunidade e merece atenção de todos.
---------------------------------------------------------------------------------------O IQ que queremos é aquele com excelência em Ensino, Pesquisa
e Extensão, com nota máxima na CAPES, e com excelentes
indicadores de pesquisa, ensino de graduação e destino dos
formandos, um lugar onde as pessoas possam usufruir de melhores
condições de trabalho, com tranquilidade e principalmente conscientes
do importante papel que desempenham na Instituição e na sociedade.
Um lugar onde docentes, alunos e funcionários se sintam felizes e com
orgulho da Instituição. Devemos aproveitar, nesse momento, onde a
USP nos pede um novo Projeto Acadêmico para, em conjunto,
discutirmos e colocarmos as ideias de como projetamos esse IQ do
futuro.
Profs. Paolo Di Mascio e Pedro V. Oliveira

5

Novos professores titulares do IQ-USP
O Instituto de Química da USP possui dois novos professores titulares: a Prof.ª. Dr.ª Vera Regina
Leopoldo Constantino e o Prof. Dr. Pedro Henrique Cury Camargo. A prova pública oral de erudição
ocorreu no dia 26 de março de 2018, e contou com 7 candidatos inscritos. Nós do Alquimista
parabenizamos ao todos os inscritos pelo esforço e dedicação para com o IQ-USP, e em especial à Vera
e ao Pedro Camargo pela conquista. Segue o perfil dos novos professores titulares:
Ph.D.
\\\ Engenharia Biomédica pela Washington University in St. Louis (2009),
M.Sc. em Química pela University of Washington em Seattle (2007), Mestrado
em Química pela Universidade Federal do Paraná (2005) e Bacharelado em
Química pela Universidade Federal do Paraná (2003). Tem experiência na
área de Química de Materiais e Inorgânica, com ênfase em Nanomateriais.
Atua principalmente no design e síntese de\ nanomateriais metálicos e
bimetálicos com estrutura, composição, forma e arquiteturas controladas
para aplicações em plasmônica e catálise. Atualmente é Professor Associado
no Departamento de Química Fundamental do IQ-USP, editor do Journal of
Materials Science publicado pela Springer (desde 2014), editor associado do
Journal of the Brazilian Chemical Society (desde 2015), e membro do advisory
board do iScience (Cell Press, desde 2018).

Prof. Pedro

Bacharelado em Química com Atribuições Tecnológicas pelo Instituto de
Química de Araraquara - UNESP (1983), Doutorado em Química pela
Universidade Estadual Paulista Júlio de Mesquita Filho - UNESP (1989) e PósDoutorado no Department of Chemistry da Michigan State University, EUA (19921994). Academic Visitor na School of Chemistry, University of Bristol, Reino Unido
(2015-2016). Professora Associada 3 do Instituto de Química da Universidade
de São Paulo. Tem experiência na área de Química, com ênfase em Química
Inorgânica, atuando principalmente nos seguintes temas: compostos de
intercalação, materiais lamelares, hidróxidos duplos lamelares (argilas
aniônicas), argilas catiônicas, niobatos lamelares, materias híbridos orgânicoinorgânicos e nanocompósitos amido-argila.
Profa. Vera

Novo servidor do IQ-USP
Apresentamos o novo servidor do Instituto de Química da USP, Erivelton
Figueiredo Santos. O Sr. Erivelton exercerá a função de Auxiliar de
Administração, na Assistência Acadêmica (bloco 6, superior).
Desejamos ao novo servidor boas vindas e sucesso em sua carreira
profissional!
Erivelton

Prof. Omar tem livro publicado
O Prof. Dr. Omar El Seoud do IQ-USP foi um dos autores do livro “Cellulose
Derivatives”, publicado pela Editora Springer. A obra trata de forma abrangente as
propriedades e novos métodos de sínteses de derivados da celulose, bem como suas
aplicações.
O livro é voltado para profissionais e pesquisadores da área. Ele pode ser encontrado
em: https://link.springer.com/book/10.1007%2F978-3-319-73168-1
Nós do Jornal Alquimista parabenizamos aos autores pelo excelente trabalho!
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ANIVERSARIANTES
Parabéns aos aniversariantes do IQ
- mês de abril 1/4. Adriana Maria Pires Wendel
2/4. Alícia Juliana Kowaltowski
2/4. Edvaldo Fernandes Campos
3/4. Noemia Amaral de Gois
4/4. Leticia Labriola
5/4. Sayuri Miyamoto
6/4. Fabio Fernando da Silva
7/4. Antonio Luis Gois Passos
9/4. Marcelo de Alcantara Costa

Frase do mês
“Reputação é o que os
outros sabem ao seu
respeito. Honra é o que
você sabe sobre si
mesmo.”
Louis McMaster Bujold

10/4. Lucas Carvalho Veloso Rodrigues
10/4. Vicente de Paulo Emerenciano
11/4. Marcelo Lemos Lustosa
11/4. Mauro Bertotti
12/4. Camila Santos Schroeder
17/4. Fabiane Capraro Fogo
17/4. Marcel Santana Alcaraz
18/4. Simone Correa
24/4. Fatima Maria de Jesus J. Mazzine

24/4. Ulisses Condomitti Epamino
25/4. Flavia Vischi Winck
25/4. Geraldo Epifanio Neto
25/4. Ricardo Alexandre A. de Couto
26/4. Aguinaldo Ramos da Silva
27/4. Georgia Delmilio Bloisi
28/4. Cristiane da Penha M. Xavier
28/4. Elaine Cristina Soares Araujo
30/4. Izaura Nobuko Toma

Teses e Dissertações
Alunos do Programa de Pós-Graduação do IQ que defenderão seus
trabalhos de Mestrado (M) e Doutorado (D)
1. Anabel Laza Correa – “Desenvolvimento de sensores utilizando hidróxidos
metálicos mistos nanoestruturados e sua aplicação em sistemas BIA”. Orientador:
Prof. Dr. Lucio Angnes. Dia: 28/03/2018, às 09:30 h, no Anfiteatro Vermelho (M).
2. Danilo Augusto Alves Pereira – “Avaliação da técnica de cromatografia líquida
de ultra performance acoplada à espectrometria de massas na determinação de
substâncias orgânicas indicadoras de potabilidade de águas segundo a Portaria
2914/11”. Orientador: Prof. Dr. Jorge Cesar Masini. Dia: 29/03/2018, às 10:00 h, no
Anfiteatro Paschoal Senise (Mestrado Profissionalizante).
3. Gilberto Hideo Kaihami – “Novos reguladores de resposta envolvidos na
virulência de Pseudomonas aeruginosa”. Orientador: Prof. Dr. Shaker Chuck
Farah. Dia: 29/03/2018, às 13:30 h, na Sala A2 do ‘Queijinho’ (D).

UNIVERSIDADE DE SÃO PAULO
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4. Letícia Francine Mendes – “Desenvolvimento de sensor eletroquímico modificado
com polímeros molecularmente impressos (MIP) visando à quantificação de
cortisol”. Orientador: Prof. Dr. Thiago Regis Longo Cesar da Paixão. Dia:
02/04/2018, às 13:30 h, no Anfiteatro Paschoal Senise (M).
5. Vanessa Neiva de Ataide – “Desenvolvimento de sensores eletroquímicos de
carbono visando à detecção de furosemida em amostras farmacêuticas e clínicas”.
Orientador: Prof. Dr. Thiago Regis Longo Cesar da Paixão. Dia: 03/04/2018, às
13:30 h, no Anfiteatro Paschoal Senise (M).
6. Camila de Menezes Kisukuri – “Nanopartículas bimetálicas e biocatalisadores:
um estudo sobre sua interação e atividade catalítica”. Orientador: Prof. Dr. Leandro
Helgueira de Andrade. Dia: 06/04/2018, às 13:30 h, no Anfiteatro Vermelho (D).
7. Cícero Alves Lima Júnior – “Relógio circadiano em eucariotos fotossintetizantes
(Archaeplastida) e adaptação ao estresse”. Orientador: Prof. Dr. Carlos Takeshi
Hotta. Dia: 06/04/2018, às 14:00 h, no Anfiteatro Paschoal Senise (D).
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