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Atividades presenciais no IQSC durante a 
quarentena pelo novo coronavírus 

Continua em vigor a determinação da Diretoria de que os 
servidores devem permanecer em teletrabalho e à disposição 
para serem contatados durante o horário normal de 
expediente. 
As atividades que se fizerem necessárias na forma presencial 
serão tratadas através de convocação da Diretoria ou Chefia de 
Departamento: 
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. 

Criada a Comissão de Infraestrutura de 
Pesquisa do IQSC (CIP-IQSC) 

O Conselho Técnico-Administrativo (CTA) do IQSC, em reunião 
no dia 25 de março, criou a Comissão de Infraestrutura de 
Pesquisa do IQSC, a qual tem a incumbência de assessorar o CTA 
na organização e distribuição do espaço físico, alocação e 
realocação de técnicos de laboratório e de equipamentos de 
pesquisa não relacionados a projetos específicos. 
Essa decisão do CTA também auxiliará no cumprimento dos 
objetivos constantes nos Projetos Acadêmicos do IQSC e dos 
Departamentos, nos quais há o compromisso de otimizar a 
distribuição de espaço físico e técnicos de laboratório. 
A Comissão de Infraestrutura de Pesquisa é presidida pelo Vice-
Diretor e tem como membros os Chefes dos Departamentos de 
Ensino e o Presidente da Comissão de Pesquisa do IQSC. 
A CIP-IQSC substitui a Comissão de Espaço Físico do IQSC, criada 
em fevereiro, e que tratava apenas da organização e 
distribuição do espaço físico. 
Dessa forma, as demandas de espaço físico, técnicos de 
laboratório e destino de equipamentos de pesquisa podem ser 
encaminhadas diretamente à Diretoria, através da Assessoria 
de Gestão, as quais serão apreciadas pelo CTA, ouvida a CIP-
IQSC. 

Comissão Permanente para distribuição 
didática das disciplinas de graduação e de pós-

graduação 
A Congregação do IQSC, em reunião no dia 10 de fevereiro, 
criou, por sugestão da Comissão de Graduação, a Comissão 

Permanente para efetuar a distribuição didática das 
disciplinas de graduação e pós-graduação. 
Anteriormente, a Congregação havia determinado que, 
considerando que as disciplinas de graduação passaram a ser 
interdepartamentais, a distribuição didática seria elaborada 
conjuntamente pela Comissão de Graduação, Comissão 
Coordenadora do Curso de Bacharelado em Química e 
Chefias de Departamentos. 
Com essa deliberação da Congregação em fevereiro, a 
distribuição didática passará a ser elaborada por uma 
Comissão Permanente, composta pelos Presidentes e Vice-
Presidentes da Comissão de Graduação e da Comissão de 
Pós-Graduação, o Coordenador e o Vice-Coordenador do 
Curso de Bacharelado em Química e os Chefes de 
Departamento, e englobará as disciplinas de graduação e de 
pós-graduação.  

Diretor do IQSC indicado para compor a  
Comissão de Ética da USP 

O Prof. Emanuel Carrilho foi indicado para compor a 
Comissão de Ética da USP. A indicação foi feita pelo Conselho 
Universitário, em reunião realizada em 09 de março. 

Comemoração dos 50 anos de criação do 
mestrado em Físico-Química do IQSC 

No dia 16 de março foi realizado o evento de Comemoração dos 
50 anos de criação do mestrado em Físico-Química do IQSC. 
O evento, realizado de forma on-line e transmitido através do 
canal do IQSC no YouTube, contou com a participação do Pró-
Reitor de Pós-Graduação da USP, Prof. Carlos Gilberto Carlotti 
Junior, o Diretor do IQSC, Prof. Emanuel Carrilho e o Presidente 
da Comissão de Pós-Graduação do IQSC, Prof. Roberto Gomes 
de Souza Berlinck, além de depoimentos dos primeiros mestres 
formados no programa. 

Programa de Apoio Psicossocial no IQSC 
A Diretoria do IQSC continuará atuando no projeto "Políticas 
Públicas de Saúde Mental na USP" em 2021, com 
atendimento prioritário aos estudantes, mas também aberto 
a todos os membros da comunidade IQSC. 
Neste ano o atendimento será feito pela estagiária Caroline 
dos Santos Spindola, sob a supervisão da Profa. Dra. Taís 
Bleicher, docente do Departamento de Psicologia da UFSCar. 
Mais informações podem ser obtidas por meio do email 
iqscprosaude@usp.br. 
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