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Funcionamento do IQSC durante a 
quarentena 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 início de julho foi divulgado pela Reitoria da USP o 
segundo documento do plano de readequação para o ano 
acadêmico 2020 (PRAA-2020) e na sequência foi divulgado 
um documento complementar com esclarecimentos 
adicionais.  

Com isso, a diretoria definiu alguns procedimentos relativos 
à convocação de servidores do IQSC, destacando os dois 
pontos seguintes: 

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. 

Ainda em julho foi divulgado o terceiro documento do plano 
de readequação para o ano acadêmico 2020, tratando da 
flexibilização para viagens ao exterior. 

Proposta de criação do curso de Licenciatura 
em Química 

A Comissão de Graduação do IQSC está trabalhando na 
elaboração da proposta para a criação do curso de 
Licenciatura em Química. 

A proposta inicial já foi aprovada pelos Conselhos 
Departamentais e conta com o apoio da Diretoria do IQSC. 

Atualmente estão sendo feitos os detalhamentos e outros 
procedimentos necessários à continuidade do processo. 

Avaliação para Progressão Horizontal na 
Carreira Docente 

No início de julho, a Comissão Permanente de Avaliação 
divulgou o novo cronograma do processo de avaliação 
docente e agora os docentes têm até o dia 30 de dezembro 
de 2020 para submeter o relatório de avaliação on-line. 

Ainda restam algumas dúvidas a respeito do processo e, em 
consulta à Comissão de Avaliação Docente (CAD), fomos 
informados que ainda não estão estabelecidos todos os 
parâmetros. 

No mês de agosto será realizada uma reunião entre a 
diretoria e os chefes de departamento do IQSC a fim de 
discutir o andamento do processo no Instituto. 

A Diretoria, por meio do Vice-Diretor, Prof. Hamilton Varela, 
com o apoio da Assessoria de Gestão, acompanham o 
processo de avaliação no IQSC.  

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. 

Docente do IQSC no Comitê de 
Assessoramento (CA) da área de  

Química do CNPq 
O Prof. Hamilton Varela foi indicado como representante da 
sub-área de Físico-Química junto ao Comitê de 
Assessoramento na área de Química do CNPq, com mandato 
de 01 de outubro de 2020 a 30 de junho de 2023. 

Eventos do Polo do Escritório de Carreiras da 
USP do Campus de São Carlos 

O Polo do Escritório de Desenvolvimento de Carreiras da USP 
(ECar), de São Carlos realizou em julho dois eventos on-line 
do painel "Competências para uma carreira corporativa: 
lições aprendidas". Os eventos, em formato de talkshow, 
foram mediados pelo Prof. Emanuel Carrilho. 

Idealizado pelo Prof. Ubirajara Pereira Rodrigues Filho, esse 
painel integra o ciclo de eventos “Academia, mundo 
corporativo e o futuro do trabalho”, que tem como objetivo 
aproximar estudantes de graduação e de pós-graduação de 
profissionais que atuam em organizações no setor químico e 
correlatos. 

O Polo ECar de São Carlos foi criado em 2018 a partir da 
iniciativa e apoio da atual Diretoria do IQSC. Está instalado 
no Edifício Q1 e tem o Prof. Ubirajara Pereira Rodrigues Filho 
como coordenador, contando também com o apoio 
administrativo da Sra. Eledy Grisel Helena Ferrari e de alunos 
estagiários.  

Início das obras na Biblioteca do IQSC 
Em julho tiveram início as obras do projeto de revitalização 
e modernização da Biblioteca do IQSC. 

As alterações compreendem a adaptação para que o 
pavimento térreo permaneça aberto mesmo fora do horário 
normal de funcionamento da biblioteca e a construção de 
um anexo que ampliará o espaço de convivência. 

Vale destacar que a fase final da licitação para contratação e 
o início da execução desta obra deram-se durante o período 
de quarentena pela pandemia, motivo pelo qual a Diretoria 
agradece o empenho dos setores da Área Financeira e da 
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Área Administrativa do IQSC e da Divisão de Manutenção e 
Operação da Prefeitura do Campus.  

Conclusão das obras de acessibilidade nos 
sanitários do IQSC 

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. 

Para a conclusão de todas as obras para acessibilidade no 
IQSC resta ainda as adequações nos sanitários dos edifícios 
Q11 e Q13 e a instalação de elevadores nos edifícios Q1 e 
Q10. A Diretoria tem se empenhado na busca por recursos 
financeiros e apoio técnico para realizar essas obras. 

Mudança de setores da área acadêmica  
para o edifício Q8 

No mês de 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. A mudança 
deverá ocorrer com o retorno das atividades presenciais 
desses setores. 

Nesse espaço do Q8 que foi adaptado funcionava a cozinha 
dos servidores terceirizados, a qual já foi transferida para um 
espaço no edifício Q11, ao lado da Oficina de Vidros. 
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