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Aula Magna do IQSC 
No dia 04 de março foi realizada a aula magna 2020 do curso 
de Bacharelado em Química do IQSC. A aula foi proferida 
pelo Prof. Dr. Herman Jacobus Cornelis Voorwald, Reitor da 
UNESP em 2009 e 2010 e Secretário Estadual da Educação na 
gestão 2011 a 2015, e teve como tema “A importância da 
educação continuada". Em vista do grande interesse do 
público, a aula magna foi realizada no anfiteatro Luiz Gastão 
de Castro Lima, gentilmente cedido pela Escola de 
Engenharia de São Carlos. 

Atendimento psicológico no IQSC 

A Diretoria do IQSC continuará atuando no projeto "Políticas 
Públicas de Saúde Mental na USP" em 2020, com 
atendimento prioritário aos estudantes, mas também aberto 
a todos os membros da comunidade IQSC. 

Neste ano o atendimento será feito pelo estagiário Hugo 
Cardoso, sob a supervisão da Profa. Dra. Taís Bleicher, 
docente do Departamento de Psicologia da UFSCar, em dias, 
horários e locais estabelecidos e já divulgados. 

Vale lembrar que esta ação contribui para a execução do 
Projeto Acadêmico do IQSC, que tem como um dos objetivos 
a criação de um programa de bem-estar no Instituto, com 
atenção especial aos estudantes de Graduação e Pós-
Graduação, e soma-se a outras ações já implementadas no 
campus, que atendem a saúde mental da comunidade. 

Projeto Acadêmico do IQSC 
A Comissão de Avaliação Institucional (CPI) da USP informou 
que realizará visitas às Unidades a fim de auxiliar no 
diagnóstico de dificuldades associadas ao Projeto Acadêmico 
Institucional e partilhar possíveis soluções. 

No IQSC, está sendo preparado o relatório sobre a execução 
do Projeto Acadêmico até o momento, que posteriormente 
será analisado pela Comissão Coordenadora do Projeto 
Acadêmico do Instituto. 

As visitas da CPI às Unidades estão inicialmente previstas 
para ocorrer entre abril de agosto de 2020. 

Funcionamento do IQSC durante a 
quarentena pelo coronavírus 

Frente à pandemia causada pelo coronavírus e seguindo 
orientações da Reitoria, a Direção do Instituto de Química de 
São Carlos adotou medidas temporárias e emergenciais 
visando preservar ao máximo a saúde da comunidade sem, 
contudo, comprometer as atividades essenciais.  

Neste sentido, desde o dia 16 de março, estão suspensas 
todas as aulas presenciais e todas as atividades de cultura e 
extensão, havendo uma forte recomendação para que os 
docentes programem atividades que os alunos possam 
desenvolver em casa, empregando ou não os meios 
eletrônicos, a fim de reduzir os prejuízos aos discentes. 

Algumas atividades de pesquisa foram suspensas e outras 
continuam em andamento, com parte intelectual dos 
trabalhos sendo realizado remotamente. 

Todos os funcionários técnicos e administrativos ativos estão 
desenvolvendo suas atividades durante a jornada de 
trabalho, seja em de turnos de revezamento ou teletrabalho 
a partir de seus domicílios, podendo ser convocados a 
qualquer momento. Todos os setores devem apresentar 
relatórios semanais das atividades desenvolvidas e eventuais 
atividades comprometidas durante o período.  

As reuniões de colegiados e comissões estão suspensas. Caso 
o adiamento de alguma deliberação implique em grave 
prejuízo às atividades universitárias, poderão ser realizadas 
reuniões on-line para assuntos específicos, e eleições 
inadiáveis poderão ocorrer através do sistema eletrônico de 
votação.  

Cabe ressaltar que ainda não há previsão de quando as 
atividades retornarão ao normal. 

O Diretor do IQSC gravou uma mensagem para a 
comunidade do Instituto, que está disponível em 
https://youtu.be/8xea_XozBA4. 
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