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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 30 de junho, 
aprovou o resultado da avaliação. Os docentes inscritos já 
foram informados do resultado e sobre a possibilidade de 
apresentar recurso quanto à decisão da Congregação.  

Mais informações sobre o processo podem ser solicitadas 
através do e-mail assessoria@iqsc.usp.br. 

Processo seletivo para a  
Pós-Graduação do IQSC 

No dia 16 de junho foi realizada, sob a coordenação da 
Comissão de Pós-Graduação, a prova on-line do processo 
seletivo para ingresso e atribuição de bolsas institucionais do 
Programa de Pós-Graduação em Química do IQSC – 2o 
semestre de 2021. Para a aplicação da prova foram criadas 
10 salas virtuais, as quais foram rigorosamente 
acompanhadas pelos Profs. Álvaro José dos Santos Neto, Ana 
Cláudia Kssebohemer, André Luiz Meleiro Porto, Antonio 

Aprigio da Silva Curvelo, Andrei Leitão, Carla Cristina Schmitt 
Cavalheiro, Danilo Manzani, Fernanda Canduri, Laudemir 
Carlos Varanda, Rafael Marto Buoro e Roberto Gomes de 
Souza Berlinck. 

O processo seletivo teve 80 candidatos inscritos, dos quais 
76 realizaram a prova. Foram aprovados 41 candidatos para 
o mestrado e 34 candidatos para o doutorado. 

Diretor e Vice-Diretor do IQSC mais ativos e 
integrados 

Conforme já informado neste boletim, esse ano o Prof. 
Emanuel Carrilho assumiu a Presidência do Conselho Gestor 
e da Comissão Acadêmica do Campus USP de São Carlos. 

O Prof. Emanuel também está à frente do projeto de 
instalação de um núcleo do InovaUSP no Campus de São 
Carlos. O InovaUSP, que já existe no Campus da Capital, é um 
conjunto de laboratórios, espaços e iniciativas, que tem por 
finalidade propiciar ambientes e estratégias 
multidisciplinares de pesquisa, desenvolvimento, inovação e 
empreendedorismo na USP, privilegiando a relação com os 
setores produtivos externos, públicos e privados, e com 
instituições com objetivos similares, nacionais e 
estrangeiras.  

Esse projeto, juntamente com o InovaUSP, prevê a criação 
de uma incubadora para empresas de base tecnológica. O 
objetivo dessa incubadora é contribuir para criação e 
desenvolvimento de empresas nas áreas de inovação 
tecnológica no município de São Carlos e região, por meio do 
apoio gerencial, orientação para a busca de recursos 
financeiros, orientação mercadológica e formação de 
recursos humanos. 

Nesse cenário há de se destacar a importância da parceria 
entre os Profs. Emanuel e Hamilton na gestão da Unidade, o 
que propicia as condições para que o IQSC desempenhe um 
papel proativo na Universidade.  
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