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Funcionamento do IQSC durante a 
quarentena imposta pelo novo 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.  

No dia 16 de junho, o grupo de trabalho coordenado pelo 
vice-reitor da Universidade, Prof. Antonio Carlos Hernandes, 
apresentou o plano de readequação das atividades 
acadêmicas para o segundo semestre deste ano.  

De acordo com o plano, as aulas de graduação e de pós-
graduação deverão continuar sendo ministradas de forma 
remota no início do segundo semestre. As aulas e atividades 
práticas de 2020 serão repostas no período de janeiro a 
março do próximo ano. 

Também ficou definido que os campi da Universidade devem 
continuar com restrição de acesso, e atividades como 
viagens nacionais e internacionais, recebimento de 
estrangeiros, trabalhos de campo, eventos científicos, 
artísticos, culturais e esportivos presenciais, permanecem 
suspensas. 

Além disso, restaurantes, bibliotecas, centros esportivos e 
culturais e auditórios e anfiteatros devem permanecer 
fechados e o desenvolvimento das atividades 
administrativas continuarão de forma remota. 

Novo chefe e vice chefe do Departamento de 
Química e Física Molecular 

O conselho do Departamento de Química e Física Molecular, 
em 24 de junho, elegeu os Profs. Benedito dos Santos Lima 
Neto e Carlos Alberto Montanari como o novo chefe e vice 
chefe do Departamento, respectivamente. O mandato da 
nova chefia será de dois anos a se iniciar em 11 de julho.  

A Diretoria do IQSC agradece aos Profs. Éder Tadeu Gomes 
Cavalheiro e Janete Harumi Yariwake, atuais chefe e vice 
chefe do Departamento, pela dedicação e trabalho realizado 
nestes dois anos de mandato, e faz votos de sucesso aos 
eleitos.  

Novo coordenador e suplente do 
coordenador do curso de Bacharelado em 

Química 
A Comissão Coordenadora do Curso de Bacharelado em 
Química reelegeu a Profa. Joelma Perez como coordenadora 

do curso de Bacharelado em Química do IQSC, para um 
mandato de dois anos a partir de 26 de junho de 2020. O 
Prof. Roberto Luiz Andrade Haiduke foi eleito como suplente 
da coordenadora para o mesmo mandato. 

A Diretoria do IQSC parabeniza os Profs. Joelma Perez e 
Hidetake Imasato, coordenador e suplente cujos mandatos 
se encerraram, e faz votos de sucesso à nova coordenação. 

Retomada das atividades da CAQI 
A partir de julho a CAQI começa a retomar suas atividades. 
Inicialmente será permitido que pesquisadores devidamente 
treinados façam uso de equipamentos para realizar análises 
com o apoio remoto dos técnicos.  

Comitê Gestor e a equipe de técnicos da CAQI estão 
organizando um sistema de agendamento e estão sendo 
providenciados todos os recursos necessários a fim de 
garantir as medidas de proteção contra o novo coronavírus. 

As instruções detalhadas serão oportunamente divulgadas 
pelo Comitê Gestor da CAQI.  

Retomada das atividades do Química às 16 
As atividades do ciclo de Seminários Química às 16 deverão 
ser retomadas em setembro, juntamente com o retorno das 
atividades de ensino não presenciais.  

Os seminários foram interrompidos no primeiro semestre 
deste ano devido à pandemia. 

Os Profs. Danilo Manzani e Fábio Henrique Barros de Lima, 
coordenadores do Química às 16, implementarão um 
sistema não presencial para a realização dos seminários e 
uma nova relação de palestrantes será divulgada em breve. 

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

Com isso os equipamentos e materiais já catalogados estão 
sendo dispostos nas novas instalações e está sendo 
organizada a Reserva Técnica, na sala do Q5 onde ficava o 
plotter.  

Também está sendo providenciada uma plataforma digital 
do Centro de Memória, que estará disponível em breve.  

A criação do Centro de Memória do IQSC está sendo 
coordenada pela Profa. Maria Olímpia de Oliveira Rezende, 
Presidente da Comissão de Cultura e Extensão Universitária.  

 

 

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 


