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Funcionamento do IQSC durante a 
quarentena pelo coronavírus 

O IQSC, alinhado à USP, continua com as medidas 
temporárias e emergenciais visando preservar ao máximo a 
saúde da comunidade sem, contudo, comprometer as 
atividades essenciais. Atividades de ensino continuam 
ocorrendo de forma não presencial e algumas pesquisas 
continuam em andamento. Os funcionários técnicos e 
administrativos continuam trabalhando em revezamento ou 
teletrabalho, com acompanhamento semanal das 
respectivas chefias, por meio de relatórios de atividades, os 
quais são enviados à Diretoria para ciência. Reuniões de 
colegiados e comissões continuam acontecendo de forma 
on-line. 
 

Medidas para readequação do semestre 
letivo na USP 

O Reitor da USP, em seu comunicado de 27 de maio, 
destacou as discussões sobre as diretrizes gerais de como 
readequar o semestre letivo quando do eventual retorno às 
atividades presenciais. Para isso, as Unidades devem 
informar a situação de suas atividades e eventuais 
peculiaridades. 

Nesse sentido, a Reitoria encaminhou às Unidades algumas 
questões preparadas pelas Pró-Reitorias da USP, 
objetivando reunir elementos para a construção de um 
plano de readequação do corrente ano acadêmico. 

A Pró-Reitoria de Graduação consulta sobre o tempo 
necessário para concluir o primeiro semestre letivo de 
2020, a partir do momento da retomada das atividades 
presenciais. Consulta também, para o caso de persistirem 
as dificuldades, quais disciplinas poderão ser oferecidas de 
modo não presencial e se a Unidade tem como organizar as 
aulas práticas de modo condensado no começo de 2021.  

A Pró-Reitoria de Pesquisa sugere o preparo de um Plano 
de Retorno pelos responsáveis por cada espaço de 
pesquisa, a ser aprovado pelas Chefias dos Departamentos 
e/ou pela Direção da Unidade, e especifica as condições a 
serem consideradas ao elaborar esse plano. 

A Pró-Reitoria de Pós-Graduação questiona sobre o 
planejamento e a realização de atividades de 
aperfeiçoamento para o ensino não presencial e sobre as 
disciplinas que não podem ser ministradas de forma não 
presencial. Questiona também sobre a retomada de 
atividades nos espaços de pesquisa. 

A Pró-Reitoria de Cultura e Extensão Universitária pergunta 
quais medidas de melhoria no tocante às diretrizes podem 
ser adotadas para as atividades, projetos, eventos e cursos 
relativos à Cultura e Extensão Universitária. 

As questões já foram encaminhadas para as respectivas 
Comissões no IQSC e para as chefias de departamento. As 
respostas devem ser enviadas à Reitoria até o dia 9 de junho. 
O levantamento está sendo acompanhado de perto pela 
Diretoria. 

O comunicado completo do Reitor da USP pode ser acessado 
em http://e.usp.br/fqb.  

As questões das Pró-Reitorias estão disponíveis em 
http://e.usp.br/fqc. 
 

Eleição dos novos presidentes das 
comissões estatutárias do IQSC 

Na reunião da Congregação, realizada em 27 de maio, foram 
eleitos os novos presidentes e vice-presidentes das 
comissões estatuárias do IQSC: 

Comissão de Graduação: Marcos Roberto de Vasconcelos 
Lanza (Presidente) e Artur de Jesus Motheo (Vice-
Presidente); 

Comissão de Pós-Graduação: Roberto Gomes de Souza 
Berlinck (Presidente reeleito) e Elisabete Frollini (Vice-
Presidente); 

Comissão de Pesquisa: Daniel Rodrigues Cardoso 
(Presidente) e Fábio Henrique Barros de Lima (Vice-
Presidente);  

Comissão de Cultura e Extensão Universitária: Maria Olímpia 
de Oliveira Rezende (Presidente reeleita) e Marcia Nitschke 
(Vice-Presidente). 

O mandato dos eleitos teve início em 28 de maio e vai até 16 
de maio de 2022, data em que se encerra o mandato da atual 
Diretoria. 

A Diretoria do IQSC agradece a colaboração e empenho dos 
presidentes e vice-presidentes cujos mandatos se 
encerraram em 27 de maio e deseja sucesso às chapas 
eleitas. 

Avaliação para Progressão Horizontal na 
Carreira Docente 

A Diretoria, por meio do Vice-Diretor, Prof. Hamilton Varela 
e com o apoio da Assessoria de Gestão, acompanhará o 
processo de avaliação no IQSC e assistirá as comissões de 
avaliação, caso necessário. 

Nesse sentido, foi criada uma página com o intuito de reunir 
documentos e informações relativas ao processo de 
avaliação, a qual pode ser acessada em http://e.usp.br/fq4.  

Dúvidas podem ser encaminhadas para o e-mail 
assessoria@iqsc.usp.br. 
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Relatório de gestão da Comissão  
de Cultura e Extensão Universitária e da 

Comissão de Pesquisa 
A Comissão de Cultura e Extensão Universitária e a Comissão 
de Pesquisa apresentaram à Diretoria o relatório de gestão 
do período de maio de 2018 a maio de 2020,  

O relatório apresentado pela Comissão de Cultura e 
Extensão Universitária pode ser acessado em 
http://e.usp.br/fqr. 

O relatório apresentado pela Comissão de Pesquisa está 
disponível em http://e.usp.br/fqq. 

Os relatórios de gestão das outras comissões estatutárias 
referente ao período citado serão divulgados tão logo sejam 
apresentados à Diretoria. 

Jornalista no IQSC 
O contrato para prestação de serviços pelo jornalista 
Henrique Fontes ao IQSC foi prorrogado até outubro de 
2020. Também houve um aumento de sua carga horária de 
dedicação ao Instituto, que desde abril passou a 20 horas 
semanais. 

O contato com o Sr. Henrique pode ser feito pelo do e-mail 
jornalismo@iqsc.usp.br. 

Cancelamento do processo seletivo para 
ingresso na pós-graduação 

O processo seletivo para ingresso e distribuição de bolsas no 
programa de pós-graduação para o segundo semestre de 
2020, aberto no início de maio, foi cancelado devido a 
inviabilidade de realizar as provas em muitos dos locais 
previstos, por conta da quarentena pelo coronavírus. Um 
novo processo seletivo será aberto em breve. Vale lembrar 
que o ingresso no curso de Doutorado se dá em fluxo 
contínuo, de forma que os grupos de pesquisa podem 
continuar a receber novos membros. 
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