
Plano de Gestão dos candidatos J.C. Setubal e B. Malnic à chefia e vice-chefia  
do departamento de bioquímica do IQ-USP para a gestão 2022-2023 

 
A nosso ver, nosso departamento se destaca principalmente por 2 aspectos: 

● excelência acadêmica (pesquisa, ensino, extensão) 
● bom clima de convivência entre seus membros 

 
Um objetivo fundamental da chapa é garantir que o departamento se mantenha desta forma ou 

melhore ainda mais nestes 2 aspectos 
Ademais: 

● Seguir e contribuir para todas as recomendações de segurança da comunidade tendo em vista a 
pandemia corrente de Covid-19. A saúde de todos é prioridade absoluta! 

● Procurar oferecer ou melhorar condições de trabalho e estudo a docentes, funcionários, pós-
doutores e alunos para que possam realizar suas atividades e consequentemente progredir em 
suas carreiras da melhor forma possível, dentro dos recursos disponíveis para a chefia. 

● Dar atenção especial aos docentes ingressantes bem como aos atuais professores doutores 
● Procurar oferecer oportunidades de engajamento dos membros entre si e na vida do 

departamento na medida dos seus interesses e disponibilidades 
o manter e enriquecer a tradição do almoço acadêmico 
o prover aos docentes ampla e regular oportunidade de discussão de temas de interesse 

coletivo e que sejam “extra-pauta”, o que poderia ocorrer na forma do antigo “café 
filosófico” 

o organizar retiros departamentais anuais ou bianuais 
o manter e divulgar a tabela de docentes x cargos em comissões 

● Transparência na administração do departamento 
o financeira 
o gestão de espaço 
o reformas 
o facilities (como o biotério) 
o alocação de técnicos 

● Realizar nos primeiros meses de gestão levantamentos junto a docentes, funcionários, pós-
doutores e alunos para saber necessidades, queixas, e sugestões construtivas. Mesmo após 
esses levantamentos, estaremos sempre alertas e sensíveis a demandas de docentes, 
funcionários, pós-doutores e alunos. 

● Continuar divulgando regularmente as conquistas acadêmicas dos membros do departamento. 
● Retomar a iniciativa de implantação do novo curso de graduação em Bioquímica. 
● Trabalhar e colaborar com o departamento de Química Fundamental e Diretoria do IQ para 

melhorar as condições de estudo e trabalho no âmbito do Instituto, e para aumentar ainda mais 
a visibilidade científica e pública do Instituto e do Departamento. 

● Manter um diálogo constante e produtivo com as comissões estatutárias, para que o 
departamento esteja sempre ciente do que ocorre nessas comissões e nos públicos que elas 
atendem.  

● Lutar por novas vagas para o departamento: novos docentes, vagas de titulares, técnicos de 
laboratório, funcionários da administração, estagiários. 

● Apoiar e estimular pedidos de financiamento externo às atividades dos docentes do 
departamento, incluindo pesquisa, equipamentos, ensino, extensão e realização de eventos 
científicos 

 


