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Retomada das atividades presenciais no IQSC 
Em 19 de agosto foi divulgado o Plano USP para o retorno 
gradual das atividades presenciais. O documento é 
constituído de cinco fases, é regionalizado, progressivo e 
guarda parcial correspondência com o Plano SP do Governo 
do Estado de São Paulo. O plano completo pode ser 
consultado em http://www.saocarlos.usp.br/plano-usp-
para-o-retorno-gradual-das-atividades-presenciais/. 

Em 24 de agosto o Campus de São Carlos entrou na fase B do 
Plano USP, que permite o retorno parcial e gradual de até 
30% dos servidores técnicos e administrativos da Unidade 
para atender às necessidades da pesquisa e de pós-
graduação. 

No mesmo dia foi realizada uma reunião entre o Diretor, o 
Vice-Diretor, os Presidentes da Comissão de Pós-Graduação 
e da Comissão de Pesquisa, os Chefes de Departamentos, a 
Assistente Técnico Administrativa e o Assessor de Gestão e 
ficou decidido que, por enquanto, permanecem as mesmas 
diretrizes já existentes, as quais seguem abaixo: 

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. 

Em qualquer caso 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. 

IQSC recebe prêmio pela melhor Semana de 
Recepção aos Calouros de 2020 

O IQSC é o principal vencedor do Prêmio “Semana de 
Recepção aos Calouros de 2020”. 

Quarenta e uma Unidades da USP inscreveram-se para o 
prêmio, e a avaliação foi feita por uma comissão composta 
por docentes que integram o Grupo de Trabalho Pró- 
Calouro (GT Pró-Calouro), indicado pela Pró-Reitoria de 
Graduação. 

A premiação consiste da posse provisória da escultura da 
artista plástica Carmela Gross e o valor de R$ 4.000,00 
(quatro mil reais) para a aquisição de equipamentos de 

informática para uso de alunos da graduação, além do troféu 
“Recepção Legal”, de autoria do Prof. Dorinho Bastos, da 
Escola de Comunicação e Artes, e um diploma na forma de 
uma placa comemorativa. 

A Diretoria do IQSC parabeniza todos os envolvidos na 
realização da Semana de Recepção aos Calouros. 

Escritório de Apoio à Pesquisa do IQSC 
Em agosto de 2020 foi criado o Escritório de Apoio à Pesquisa 
do IQSC, através da Portaria IQSC 1730/2020. 

As principais atribuições do escritório são focadas em 
prospectar e divulgar oportunidades de auxílios e bolsas, e 
auxiliar nas ações administrativas para elaboração e 
submissão de projetos.  

A servidora Veroneide Maria da Silva Athayde foi designada 
para atuar no Escritório de Apoio à Pesquisa do IQSC em 
tempo parcial. Contatos podem ser feitos através do e-mail 
eap@iqsc.usp.br. 

Alteração na composição do Comitê de Boas 
Práticas em Pesquisa do IQSC 

A partir de agosto de 2020 foi acrescentado um membro ao 
Comitê de Boas Práticas em Pesquisas do IQSC, que passa a 
ter a seguinte composição: 

Prof. Hamilton Varela (coordenador);  
Profa. Carla Cristina Schmitt Cavalheiro;  
Prof. Daniel Rodrigues Cardoso; e  
Prof. Stanislau Bogusz Junior. 

O Comitê de Boas Práticas em Pesquisas do IQSC tem como 
atribuições promover a cultura da integridade ética na 
pesquisa, mediante programas regulares de educação, 
disseminação, aconselhamento e treinamento acessíveis a 
todos os pesquisadores vinculados ao IQSC, e receber 
denúncias e investigar a ocorrência de possíveis más 
condutas científicas realizadas no Instituto.  

Mais informações e forma de contato estão disponíveis em 
http://cbpp.iqsc.usp.br/. 
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