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Atividades presenciais no IQSC durante a 
quarentena pelo novo coronavírus 

Continua em vigor a determinação da Diretoria de que os 
servidores devem permanecer em teletrabalho e à disposição 
para serem contatados durante o horário normal de expediente. 
As atividades que se fizerem necessárias na forma presencial 
serão tratadas através de convocação da Diretoria ou Chefia de 
Departamento: 
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. 
Destacamos que convocações de servidores técnico-
administrativos devem considerar as recomendações do Grupo 
de Trabalho do Plano USP para Readequação do Ano Acadêmico, 
que podem ser consultadas aqui.  
Reiteramos a necessidade de observância às normas vigentes 
para prevenir a contaminação pelo coronavírus, incluindo a 
obrigatoriedade do uso de máscara facial desde a entrada no 
Campus e durante toda a permanência na área da universidade. 

Projeto Acadêmico do IQSC e dos 
Departamentos e Avaliação Institucional 

No dia 30 de abril foi realizada uma reunião da Comissão de 
Avaliação Institucional da USP (CAI-USP) com a Diretoria, Chefes 
de Departamento e membros das Comissões de 
Acompanhamento dos Projetos Acadêmicos do IQSC e de seus 
Departamentos.  
Nessa reunião foi comunicado que os relatórios para a avaliação 
institucional das Unidades e Departamentos deverão ser 
enviados para a CAI-USP até o final do primeiro semestre de 2022. 
Este relatório deverá ser efetuado com base em um roteiro que 
se encontra em fase de elaboração pela Comissão Permanente 
de Avaliação (CPA) e conterá informações sobre o cumprimento 
dos respectivos projetos acadêmicos. 
Sendo assim, a Diretoria, através da Assessoria de Gestão 
levantará as informações para consolidar um relatório 
intermediário sobre o cumprimento do Projeto Acadêmico da 
Unidade, a ser apresentado à Comissão de Acompanhamento e 
posteriormente à Congregação até o final do primeiro semestre 
de 2021.  
Esse relatório intermediário possibilitará um melhor 
planejamento das ações a serem efetuadas no período de julho 
de 2021 a maio de 2022, levando em conta, entre outras coisas, 
as dificuldades consequentes do período da pandemia pelo 
coronavírus.  

Solicitação de novos cargos de  
Professor Titular 

Está aberta a chamada para solicitação de novos cargos de 
Professor Titular. Para embasar a solicitação estão sendo 
solicitadas informações aos Departamentos, que visam destacar 
o mérito do IQSC, o perfil de Professor Titular da Unidade e dados 
estatísticos do corpo docente, em especial dos Professores 
Associados. 
A Assistência Técnica Acadêmica centralizará as informações e 
montará a solicitação do IQSC, que deverá ser aprovada pela 
Congregação antes do encaminhamento para a Comissão de 
Atividades Acadêmicas (CAA) da USP. 
Solicitamos a colaboração dos Departamentos e dos docentes no 
levantamento dos dados necessários.  

Recepção aos calouros e aula magna 
Na semana entre 12 de 16 de abril foi realizada a Semana de 
Recepção aos Calouros do IQSC, com diversas atividades 
realizadas de forma remota, mas garantindo a interatividade dos 
alunos. 
Em 22 de abril foi realizada a aula magna, proferida pela 
pneumologista e pesquisadora da Fundação Oswaldo Cruz, Dra. 
Margareth Maria Pretti Dalcolmo, que teve como título: “Um ano 
depois: o que vivemos? “.  
A Diretoria parabeniza a Comissão Organizadora da Semana de 
Recepção aos Calouros pela realização das atividades.  

Levantamento de condicionadores de ar 
existentes no IQSC 

A Diretoria do IQSC realizará um levantamento dos aparelhos 
condicionadores de ar existentes no IQSC, a fim de efetuar um 
Plano de Manutenção, Operação e Controle (PMOC) desses 
aparelhos. 
O levantamento será feito inicialmente com base nas 
informações existentes no Setor de Patrimônio e será solicitado a 
todos os responsáveis que confirmem que o aparelho está 
instalado no local indicado ou, eventualmente, corrijam a 
informação. 
Para isso, a Diretoria conta com o apoio de todos. Por enquanto, 
em vista das dificuldades pela pandemia, não será fixado um 
prazo para os responsáveis responderem à consulta.  

Prêmio CCEx - Edição 2021 
O Prêmio CCEx visa a valorizar as atividades de Cultura e 
Extensão, reconhecendo e premiando os docentes e os discentes 
que se destacaram em atividades de Cultura e Extensão durante 
o ano de 2020.  
Docentes e discentes podem se inscrever para concorrer ao 
prêmio até o dia 17 de setembro, conforme as informações que 
estão disponíveis em http://extensao.iqsc.usp.br/2021/premio-
ccex-edicao-2021. 
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