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Atividades presenciais no IQSC durante a 
quarentena pelo novo coronavírus 

Em setembro o campus de São Carlos entrou na fase B do 
Plano USP para o retorno gradual das atividades presenciais, a 
qual permite o retorno parcial e gradual de até 30% dos 
servidores técnicos e administrativos da Unidade para atender 
às necessidades da pesquisa e de pós-graduação. 
No dia 11 de setembro a Diretoria do IQSC divulgou um 
comunicado com as recomendações para atividades 
presenciais de alunos de pós-graduação, explicando que o 
retorno às atividades presenciais é facultativo, e definindo as 
condições para a entrada e permanência dos alunos nos 
laboratórios. 
As diretrizes para a convocação de servidores técnicos e 
administrativos permanecem conforme abaixo: 
1 - Havendo a necessidade da convocação de servidores dos 
departamentos em caráter pontual, o coordenador do 
laboratório deve encaminhar um e-mail com a solicitação e 
justificativa enfatizando o caráter excepcional ou emergencial 
para o respectivo chefe de departamento. Ressalta-se que o 
chefe do departamento é o chefe imediato de todos os 
servidores do departamento. 
2 - Na CAQI, os servidores poderão ser convocados pela 
supervisora técnica, para atender demandas consideradas 
excepcionais ou emergenciais pelos gestores da referida 
central. 
Vale ressaltar que todos os membros da comunidade do IQSC 
que estiverem no campus devem observar os protocolos 
sanitários e de biossegurança, incluindo o distanciamento e o 
uso de máscara. 

Posicionamento do IQSC 
 sobre o Projeto de Lei 529 

No início de setembro a Diretoria do IQSC divulgou o 
manifesto da Congregação do IQSC sobre o Projeto de Lei 529, 
apresentado à Assembleia Legislativa pelo Governador do 
Estado de São Paulo, que estabelece medidas voltadas ao 
ajuste fiscal e ao equilíbrio das contas públicas.  
O manifesto apresenta argumentos em relação do referido 
projeto de lei e conclui dizendo que “o Artigo 14 do Projeto de 
Lei 529/2020, se aprovado nos termos originalmente 
propostos, comprometerá as atividades científicas e didáticas 
das Universidades públicas do Estado de São Paulo, 
instituições internacionalmente reconhecidas pela excelência 
na realização de pesquisas e na formação de recursos 
humanos, assim como tolherá a FAPESP, referência em gestão 
de recursos para apoio à pesquisa e à inovação, das condições 
necessárias ao cumprimento de sua missão”.  
O Diretor do IQSC, Prof. Emanuel Carrilho, também participou 
de um vídeo junto com os Diretores das demais Unidades do 

campus, alertando para os impactos negativos que o Projeto 
de Lei 529 trará para a universidade e a sociedade paulista, 
caso seja aprovado pela Assembleia Legislativa do Estado de 
São Paulo. O vídeo pode ser acessado em 
https://youtu.be/Fy2Fankaw_w. 
O Vice-Diretor do IQSC, Prof. Hamilton Varela, tem participado 
ativamente de esclarecimentos à sociedade sobre a 
importância das atividades das Universidades Públicas do 
Estado de São Paulo, em especial a pesquisa, através de 
entrevistas, artigos e opiniões em diversas órgãos da 
imprensa.  
Além disso, no dia 29 de setembro o Prof. Hamilton participou 
de uma reunião realizada no Incor com o Deputado Estadual 
Alex de Madureira, relator do Projeto de Lei 529 na 
Assembleia Legislativa do Estado de São Paulo. Também 
participaram da reunião os Profs. José Eduardo Krieger, 
Linamara Battistella, Floriano Marques, Fernando Scaff e 
Heleno Torres, e a doutoranda Samantha Kuwada Teixeira, 
todos da USP. A notícia completa sobre a reunião está 
disponível em https://jornal.usp.br/?p=358679. 

Colação de grau do  
curso de Bacharelado em Química 

No dia 18 de setembro foi realizada a cerimônia de colação de 
grau dos formandos da 85a turma de formandos do curso de 
Bacharelado em Química.  
A cerimônia foi realizada pela primeira vez de forma on-line 
devido às limitações consequentes do novo coronavírus, e foi 
transmitida ao vivo pelo canal do IQSC no Youtube. 
Durante a cerimônia foi anunciado o formando Leonardo 
Lobão Folha como vencedor do Prêmio Lavoisier, o qual é 
outorgado pelo Conselho Regional de Química da quarta 
região, em reconhecimento à dedicação dos melhores alunos 
dos cursos da área da química ministrados no Estado de São 
Paulo. 

IQSC na Feira de Profissões da USP 
Nos dias 3 e 4 de setembro o IQSC, através da Comissão de 
Cultura e Extensão Universitária, participou da edição 2020 da 
Feira USP e as Profissões.  
Neste ano a feira foi realizada de forma on-line e o IQSC 
promoveu diversas atividades como palestras, bate-papos, 
atividades culturais e atividades científicas, todas ao vivo, 
contemplando aspectos da profissão de químico. 
As atividades on-line foram visitadas por pessoas de todos os 
estados brasileiros e de mais 40 países. 
A Diretoria agradece à Comissão de Cultura e Extensão e todos 
os docentes, técnicos-administrativos, alunos e egressos 
envolvidos nas atividades do IQSC na Feira de Profissões da 
USP.
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