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Atividades presenciais no IQSC durante a 
quarentena pelo novo coronavírus 

Consoante deliberação do GT para a Elaboração do Plano de 
Readequação do Ano Acadêmico de 2020, no início de 
novembro ocorreu o retorno ao trabalho presencial de 20% do 
total de servidores técnicos e administrativos por dia, 
conforme escala divulgada.  
Todas as medidas recomendadas para a volta ao trabalho 
presencial com segurança foram tomadas e docentes e 
técnicos administrativos tiveram a oportunidade de realizar a 
testagem sorológica que detecta anticorpos para o novo 
coronavírus. 
De acordo com o nono documento do mesmo GT, o trabalho 
presencial uma vez na semana passou a ser facultativo a partir 
de 16 de novembro, por entender que os dados da pandemia 
de COVID-19 no Estado de São Paulo, naquele momento, 
configuravam um quadro de incertezas e instabilidades acerca 
da evolução da doença. 
Com isso, os servidores, a seu critério, podem continuar 
realizando atividades presenciais no IQSC nos dias designados 
na escala, ou podem optar por realizar trabalho remoto 
mesmo nesses dias.  
Contudo, continua sendo possível realizar a convocação de 
servidores para realizar trabalhos presenciais, em qualquer 
dia, independentemente da escala, em situações de 
justificada necessidade, observando-se os procedimentos 
abaixo: 
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. 

Em todos os casos 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. 

Docente do IQSC indicada Embaixadora 
Brasileira de Rede Européia de Pesquisa 

Em outubro de 2020, a Profa. Elisabete Frollini foi indicada 
Embaixadora da European Polysaccharide Network of 
Excellence (EPNOE) no Brasil. Segundo a instituição, os 
embaixadores da EPNOE são cientistas que contribuíram de 
forma significativa para promover a pesquisa, inovação e 
colaborações em ciência e tecnologia de polissacarídeos. 

A Diretoria do IQSC parabeniza a Profa. Frollini pela indicação 
e se põe a disposição para colaborar no que for preciso para 
a execução de seu papel. 

Diretor do IQSC nomeado Presidente do GT 
Inova São Carlos 

O Prof. Emanuel Carrilho foi nomeado presidente do Grupo 
de Trabalho (GT) – INOVA São Carlos, o qual tem a 
incumbência de tratar da instalação do INOVA USP 
(https://inova.usp.br/) no Campus USP de São Carlos. 

O GT foi criado pela Comissão de Planejamento Acadêmico 
do Campus de São Carlos e é formado por representantes 
das cinco Unidades de Ensino e Pesquisa e mais o Prof. Luiz 
Henrique Catalani, coordenador do Inova USP, e contará com 
o apoio do Assessor da Diretoria do IQSC. 

Uma das primeiras tarefas do GT INOVA São Carlos será a 
organização do espaço, definição do estatuto e implantação 
de um incubadora de empresas na área dois do Campus USP 
de São Carlos. 
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