
 
Ano II Número 4, abril de 2020 

 

Funcionamento do IQSC durante a 
quarentena pelo coronavírus 

O IQSC continua com as medidas temporárias e 
emergenciais visando preservar ao máximo a saúde da 
comunidade sem, contudo, comprometer as atividades 
essenciais, seguindo as orientações da administração central 
da USP, as quais são acompanhadas semanalmente.  

Os docentes têm se empenhado nas atividades de ensino, 
ministrando aulas on-line e programando atividades 
remotas, utilizando diferentes ferramentas digitais.  

A grande maioria das atividades de pesquisa continua em 
andamento com algumas adequações. Especificamente em 
relação às pesquisas relativas à pandemia, merece destaque 
o projeto do Grupo coordenado pelo Prof. Carlos Alberto 
Montanari que visa ao aprimoramento e à testagem de 
moléculas com potencial de inibir a ação de enzimas do tipo 
cisteíno-proteases, essenciais para o ciclo biológico do novo 
coronavírus, e que recebeu apoio da FAPESP no âmbito do 
edital “Suplementos de Rápida Implementação contra 
COVID-19”. 

Os funcionários técnicos e administrativos continuam 
desenvolvendo suas atividades durante a jornada de 
trabalho em turnos de revezamento ou teletrabalho a partir 
de seus domicílios, podendo ser convocados a qualquer 
momento e apresentando relatórios semanais das atividades 
desenvolvidas durante o período. 

Reuniões de colegiados e comissões estão acontecendo de 
forma on-line, com participação remota dos membros e 
pessoal de apoio. Também foram realizadas entrevistas on-
line para a seleção de bolsistas DTI para a CAQI. 

O Instituto também tem atuado na comunicação com a 
sociedade, em especial com a divulgação de dois vídeos no 
canal do IQSC no YouTube relativos ao coronavírus: 
“Professora dá dicas de como higienizar as mãos e 
residências durante a quarentena da COVID-19”, disponível 
em https://youtu.be/5ks7DZBROD0, e “Entenda como 
funciona o método qPCR para diagnóstico de COVID-19”, 
disponível em https://youtu.be/e6kxc0FCKjs, ambos 
elaborados sob a coordenação da Profa. Maria Olímpia de 
Oliveira Rezende, Presidente da Comissão de Cultura e 
Extensão Universitária. 

As obras de responsabilidade de empresas já contratadas, 
que podem ter continuidade durante esse período, como as 
obras de adaptações para acessibilidade de sanitários, estão 
sendo executadas. 

Foi implementado um sistema de rodízio dos funcionários da 
empresa terceirizada de limpeza, de forma a reduzir a 
exposição ao contágio. 

O Reitor da USP, em seu comunicado de 27 de abril, explicou 
as dificuldades para se traçar um cenário para as próximas 

semanas e, por isso, justificou que ainda não há uma 
previsão para o retorno das atividades presenciais.  

No comunicado do Reitor também consta a excelente notícia 
de que a USP foi classificada como a 14ª melhor universidade 
do mundo na avaliação do THE Universtiy Impact Ranking. 

O comunicado completo pode ser acessado em 
http://www.saocarlos.usp.br/reitor-divulga-novo-
comunicado-para-tranquilizar-a-comunidade-academica 

Docente do IQSC é o Vice-Presidente da 
Comissão de Ética da USP 

O Prof. Hamilton Varela foi indicado pelo Reitor da USP, em 
março de 2020, para o cargo de Vice-Presidente da Comissão 
de Ética da USP. O Prof. Varela foi eleito membro do Comitê 
de Ética da USP pelo Conselho Universitário e assumiu o 
mandato de dois anos em junho de 2019. 

Obras contra vazamentos 
Durante o mês de 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. 

Novas salas no edifício Q8 
As obras de adaptação para disponibilização de novas salas 
no edifício Q8 tiveram continuidade durante o mês de abril. 
As novas salas abrigarão as secretarias da Comissão de 
Pesquisa e da Comissão de Cultura e Extensão Universitária, 
fazendo assim com que todo o setor da Área Acadêmica 
fique integrada e próxima. 

Instalação de exaustores no edifício Q1 
Durante o mês de 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. 

Novo chefe do Serviço de Graduação 
No dia 08 de abril, o Sr. Fábio Boracini da Silva foi designado 
pelo Diretor do IQSC como o novo chefe do Serviço de 
Graduação do Instituto. 

Atendimento psicológico no IQSC 
O atendimento do estagiário Hugo Cardoso, contratado pelo 
IQSC e que atua em conjunto com o Apoia USP continua 
sendo realizado durante o período de quarentena, de forma 
on-line. Mais informações podem ser obtidas por meio do e-
mail iqscprosaude@usp.br. 
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Bolsistas DTI para a CAQI 
Durante o mês e abril foi realizado o processo para seleção 
de três bolsistas que atuarão na CAQI, nas áreas de 
Espectroscopias Eletrônicas, Espectrometria de Massas e 
Microscopias Eletrônicas, que envolvem os equipamentos 
RAMAN, MALDI-TOF/TOF-MS (MALDI-IMS), Microscópio 
Eletrônico de Transmissão e Microscópio Eletrônico de 
Varredura. 

A seleção foi realizada pelos Profs. Daniel Rodrigues Cardoso, 
Fábio Henrique Barros de Lima e Laudemir Carlos Varanda, 
que serão os supervisores dos bolsistas.  

Os candidatos selecionados receberão bolsa de 
Desenvolvimento Tecnológico Industrial (DTI-A), obtidas 
através do Projeto FINEP em andamento.  

A previsão é para que os candidatos selecionados inciem as 
atividades no mês de maio, com duração de dois anos. 
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