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Congregação
30 de março de 2016

ICB na Wikipédia
Agradecimento em nome do Instituto, ao Prof. Dr. Paulo Abrahamsohn pela elaboração e inclusão de artigo sobre o ICB, 
no Wikipedia.

Concursos
■ Homologados os Concursos para obtenção de Título de Livre-Docentes dos Professores: Chao Yun Irene Yan - Departa-
mento de Biologia Celular e do Desenvolvimento; e Welington Luiz de Araújo - Departamento de Microbiologia.
■ Aprovada a alteração do “modus faciendi” para a prova prática do Concurso de Livre-Docência do Departamento de Fisi-
ologia e Biofísica que constará de: “Apresentação seguida de arguição sobre metodologia da área do candidato aplicáveis 
ao ensino e à pesquisa.”

Convênios acadêmicos aprovados
■ Convênio Acadêmico Internacional entre o ICB-USP e a Universidade de Postdam, Alemanha;
■ Convênio Acadêmico Internacional entre o ICB-USP, e a Faculdade de Ciências Médicas da Universidade Nova de Lisboa, 
Portugal;
■ Convênio Internacional entre o ICB-USP e a The Ohio State University, EUA;
■ Convênio para Estágio de Estudantes de Pós-Graduação entre o ICB-USP e o IPT. 

Congregação
27 de abril de 2016

Reitor no ICB
O ICB recebeu, durante a Sessão da Congregação, a visita do Mag.º Reitor da USP,  Prof. Dr. Marco Antonio Zago, que 
proferiu  apresentação sobre a situação atual da USP e a proposta de alteração na carreira docente, além de responder às 
perguntas feitas pela Congregação.

Concursos
Aprovada alteração do programa de Microbiologia Oral, integrante do Programa e Conteúdo Programático para fins de 
Concurso de Obtenção do Título de Livre-Docente.

Convênios acadêmicos aprovados
■ Convênio Internacional para Dupla Titulação de Doutorado entre o ICB-USP e a Universidade de Groningen (Holanda).
■ Convênio Acadêmico Internacional entre o ICB-USP e a Texas Tech University (EUA).

CTA
13 de abril de 2016

Redução do quadro de vigilância e de limpeza no ICB
Diante das dificuldades financeiras e necessidade de contenção de gastos pela Universidade, a Reitoria diminuiu a verba 
em cerca de 50%. Em consequência disso, a Administração do ICB deverá reduzir o quadro de vigilância e de limpeza no 
ICB. Assim, haverá diminuição do número de vigilantes e a ronda nas áreas externas será suspensa. O quadro de fun-
cionários responsáveis pela limpeza também sofrerá reduçã0. Os banheiros serão limpos e higienizados diariamente e 
para as demais áreas será estabelecida uma escala de atendimento.

Equipamentos multiusuários
Todos os equipamentos multiusuários que estão lotados nos departamentos devem ser cadastrados na plataforma CE-
FAP/Pluma. A solicitação para auxílio de manutenção a esses equipamentos deve atender a esse requisito. 


