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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. 
Porém, considerando o disposto no décimo quinto documento 
do Grupo de Trabalho do Plano USP de Readequação do Ano 
Acadêmico, os servidores poderão ser convocados para dar 
continuidade às atividades de pesquisa, relacionadas à pandemia 
ou não. 
Visando garantir todas as condições de segurança individual e 
coletiva, cada servidor pode ser convocado até uma vez por 
semana.  
Havendo a necessidade da convocação de servidores dos 
departamentos, o coordenador do laboratório deve encaminhar 
um e-mail com a solicitação e justificativa e para o respectivo 
chefe de departamento. Ressalta-se que o chefe do 
departamento é o chefe imediato de todos os servidores do 
departamento. 
Na CAQI, os servidores poderão ser convocados pela supervisora 
técnica. 
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. 
 

Avaliação para Progressão Horizontal na 
Carreira Docente 

Em consonância com as normas para o processo de avaliação 
para progressão horizontal na carreira docente, a Congregação 
do IQSC, em reunião no dia 26 de maio, designou os membros 
para a Comissão Assessora de Avaliação da Unidade, que será 
composta pelos mesmos docentes que integraram as 
Comissões Assessoras de Avaliação dos Departamentos e mais 
um docente externo ao Instituto. 
Desta forma, a Comissão está composta pelos Profs. Antonio 
Aprigio da Silva Curvelo, Fernando Mauro Lanças, Germano 
Tremiliosi Filho e Janete Harumi Yariwake, docentes do IQSC, e 
o Prof. Roberto Manuel Torresi, do Instituto de Química da USP. 
Mais informações sobre o processo podem ser solicitadas 
através do e-mail assessoria@iqsc.usp.br. 

 

Obras no IQSC 
No mês de maio foram concluídas as obras de reparos de trincas 
e rachaduras no edifício Q10 (Eletroquímica). Na sequência terão 
início as obras de reparos do mesmo tipo no edifício Q9 
(Cristalografia), destacando que estão sendo tomados todos os 
cuidados com relação aos equipamentos de rede de informática 

instalados naquele prédio, a fim de evitar avarias ou interrupção 
do serviço de internet em todo o Instituto. 

Reativação de equipamentos da CAQI 
A Comissão Gestora da Central de Análises Químicas 
Instrumentais comunica que os equipamentos de Ressonância 
Magnética Nuclear de 400Mhz e de 500Mhz estão novamente 
operantes. Os reparos foram feitos com recursos do Projeto 
FINEP 02/2016. 
 

Vagas para Professor Colaborador III 
A Comissão de Pesquisa comunica que o IQSC foi contemplado 
com três vagas de Professor Colaborador III, no âmbito do 
Programa de Atração e Retenção de Talentos (PART). 
O processo de seleção foi realizado pela Pró-Rietoria de Pesquisa, 
nos termos do Edital PART – edição 2021/2022. 
Os contratados no IQSC são os Drs. Antonio Carlos Roveda 
Júnior, Deyber Arley Vargas Medina e Laís Canniatti Brazaca.  
Os Professores Colaboradores III são contratados por prazo 
determinado e poderão ter carga didática de até seis horas 
semanais. 
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