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Atividades presenciais no IQSC durante a 
quarentena pelo novo coronavírus 

Continua em vigência a escala para o trabalho presencial dos 
servidores técnicos e administrativos, sendo que esses 
servidores podem continuar realizando atividades presenciais 
no IQSC nos dias designados na escala, ou podem optar por 
realizar trabalho remoto mesmo nesses dias.  
Contudo, continua sendo possível realizar a convocação de 
servidores para realizar trabalhos presenciais, em qualquer 
dia, independentemente da escala, em situações de 
justificada necessidade, observando-se os procedimentos 
abaixo: 
1 - Havendo a necessidade da convocação de servidores dos 
departamentos, 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. 
Em todos os casos devem ser observados os protocolos 
sanitários e de biossegurança, incluindo o distanciamento, e 
deve estar assegurado o fornecimento de todo o material de 
proteção ao pessoal convocado. 

Avaliação para Progressão Horizontal na 
Carreira Docente 

De acordo com a informação divulgada pelo Vice-Reitor da 
USP na última semana, o prazo para submissão on-line do 
relatório de atividades pelo docente foi prorrogado para o 
dia 31 de janeiro de 2021. 

No IQSC foi estabelecida uma Comissão de 
Acompanhamento do processo, integrada pelos Prof. 
Hamilton Varela (Vice-Diretor), Prof. Carlos Alberto 
Montanari (indicado pela Chefia do DQFM), Profa. Elisabete 
Frollini (indicada pela chefia do DFQ) e Sr. Alexandre Carlos 
Mazzola (Assessor de Gestão). Essa Comissão de 
Acompanhamento tem como atribuições:  

a) Acompanhar o andamento do processo de avaliação no 
IQSC, garantindo o cumprimento de todas as etapas em 
conformidade com o cronograma e as normas estabelecidas 
pela Comissão Permanente de Avaliação (CPA) e pela 
Câmara de Atividades Docente (CAD); 

b) Servir como interlocutores entre os Departamentos e a 
Diretoria, a fim de garantir a máxima similaridade e 
transparência dos procedimentos administrativos; 

c) Buscar eventuais esclarecimentos adicionais sobre o 
processo de avaliação junto à CPA e CAD. 

Visando organizar os trabalhos desse processo no IQSC, a 
Comissão de Acompanhamento elaborou a seguinte 
proposta para a formação das Comissões de Avaliação a 
serem indicadas pelos Departamentos e pela Congregação, a 
qual já foi apresentada aos chefes de departamento:  

I - Cada departamento terá uma Comissão de Avaliação 
formada conforme descrito a seguir: 

II - As Comissões de Avaliação dos Departamentos serão 
compostas por 3 membros; 

III - Cada Departamento indicará dois docentes (Professor 
Titular ou Associado 3) para integrar a Comissão de 
Avaliação; 

IV - Um dos docentes integrantes da Comissão de Avaliação 
de um Departamento integrará também a Comissão de 
Avaliação do outro Departamento, visando proporcionar 
condições para isonomia do processo nos departamentos; 

V - Os docentes que integrarão as duas Comissões de 
Avaliação (uma de cada departamento) serão escolhidos 
pelo conjunto dos quatro docentes indicados. 

VI - Posteriormente será formada a Comissão de Avaliação 
da Unidade, que será composta por 5 membros: os quatro 
docentes que integraram as Comissões de Avaliação dos dois 
Departamentos e um membro externo à Unidade, a ser 
indicado pela Congregação. 

Os membros das Comissões de Avaliação devem ser 
indicados pelos Departamentos até 01/02/2021. 

Mais informações estão disponíveis em 
http://assessoria.iqsc.usp.br/progressao-na-carreira-
docente-2020. Dúvidas podem ser encaminhadas para o e-
mail assessoria@iqsc.usp.br. 

Prêmio IQSC de Produtividade em Pesquisa  
 

Na última reunião da Congregação, realizada em 14 de 
dezembro, procedeu-se a premiação do Prof. Marcos 
Roberto de Vasconcelos Lanza como vencedor do Prêmio 
IQSC de Produtividade - edição 2019. 

A premiação leva em conta o somatório dos fatores de 
impacto das publicações realizadas em periódicos nacionais 
e internacionais no ano a que a edição corresponde. 

Na oportunidade também foram anunciadas as menções 
honrosas aos segundo e terceiro colocados, Profs. Éder 
Tadeu Gomes Cavalheiro e Edson Antonio Ticianelli, 
respectivamente. 

Como nos anos recentes, a Diretoria oferece aos premiados, 
um estímulo financeiro, alocando recursos junto ao 
orçamento do Instituto para serem usados segundo as 
normas do tesouro estadual. Os valores para os três 
primeiros colocados serão de R$ 5 mil, R$ 3 mil e R$ 1 mil, 
respectivamente.  
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Obras no IQSC realizadas em 2020 e 
previstas para 2021 

Durante o ano de 2020, foram realizadas as seguintes obras 
nas dependências do IQSC: 

1 - Em fevereiro foram concluídas as obras de reforma do 
telhado do edifício Q8; 

2 - Em abril foram instalados exaustores no teto do edifício 
Q1, a fim de otimizar a circulação de ar no vão das escadarias 
do edifício, visando minimizar o acúmulo de ar quente 
durante o verão e melhorar a segurança da comunidade  em 
caso de algum acidente que acarrete em exaustão de 
vapores químicos; 

3 - Também em abril foi concluída a obra de reforma do 
telhado do laboratório do Grupo de Eletroquímica 
Interfacial, coordenado pelo Prof. Artur de Jesus Motheo, 
que apresentava graves problemas de vazamento e 
infiltração durante chuvas fortes dos meses de verão; 

4 - Em junho foram concluídas as novas instalações no 
edifício Q5 destinadas ao Centro de Memória do IQSC; 

5 - Em julho tiveram início as obras do projeto de 
revitalização e modernização da Biblioteca do IQSC; 

6 - Também em julho foram concluídas as obras nos 
sanitários do IQSC visando às adequações às normas de 
acessibilidade, englobando o primeiro e segundo pavimento 
do edifício Q1 e os edifícios Q6, Q7, Q8 e Q14; e 

7 - Ainda em julho foram concluídas as obras para a 
adaptação de um espaço no edifício Q8 para instalação da 
secretaria da Comissão de Pesquisa e da secretaria da 
Comissão de Cultura e Extensão Universitária, fazendo assim 
com que todos os setores da Área Acadêmica fiquem 
integrados. 

Todas as obras foram acompanhadas pela Assistência 
Técnica Administrativa do IQSC. 

Para 2021, estão previstas ações relativas às seguintes obras: 

1 - Reparos de trincas e rachaduras em vários prédios do 
IQSC, incluindo os prédios de Cristalografia (Q9) e o de 
Eletroquímica (Q10), além de iniciar os reparos na parede 
oeste do Q4, junto à escada de emergência; 

2 - Conclusão das obras de revitalização e modernização da 
Biblioteca do IQSC; 

3 - Conclusão de todas as obras para acessibilidade nos 
sanitários dos edifícios Q11 e Q13; 

4 - Instalação de elevador no edifício Q1; 

5 - Instalação de elevador no edifício Q10. 

Homenagem ao Prof. Fernando Mauro 
Lanças pelos seus 70 anos de vida 

Na reunião da Congregação realizada em 14 de dezembro, 
foi apresentado um vídeo realizado por iniciativa da 
Comissão de Cultura e Extensão Universitária do IQSC, em 
homenagem ao Prof. Fernando Mauro Lanças pelo seu 
aniversário de 70 anos. 

O vídeo está disponível no canal do IQSC no youtube, através  
do endereço https://www.youtube.com/watch?v=eV-
BC3cUNA0. 

Um link para o vídeo da homenagem também está disponível 
na página da Comissão de Cultura e Extensão Universitária 
do IQSC: http://extensao.iqsc.usp.br. 

A Diretoria do IQSC parabeniza o Prof. Lanças pelo seu 
aniversário e pelo seu sucesso na carreira acadêmica. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Diretor: Emanuel Carrilho 
Vice-Diretor: Hamilton Varela 
 
Edição e diagramação: Alexandre Carlos Mazzola 

Assessoria de Gestão: Alexandre Carlos Mazzola 
Assistência Técnica Acadêmica: Eliana Aparecida Barion Vidal 

Assistência Técnica Administrativa: Eledy Grisel Helena Ferrari 
Assistência Técnica Financeira: José Marcelo Timarco 


