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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  

Os trabalhos de avaliação para a progressão horizontal na 
carreira docente, no âmbito do IQSC, foram encerrados com 
a ação da Congregação em sua última reunião realizada em 
28 de julho.  

Agora o resultado dos trabalhos realizados no IQSC será 
encaminhado para a Comissão de Atividades Docente (CAD), 
para as próximas etapas do processo. De acordo com o 
cronograma, o resultado da avaliação pela CAD deve ser 
divulgado em 10 de setembro. 

Criada a Comissão de Acompanhamento das 
Mídias Digitais do IQSC 

Em julho foi criada a Comissão de Acompanhamento das 
Mídias Digitais do IQSC. Essa comissão, de caráter 
permanente, tem a incumbência de garantir o constante 
aprimoramento do uso das mídias digitais e de efetuar a 
moderação de seus conteúdos. Integram a comissão os 
Profs. Maria Olímpia de Oliveira Rezende (Presidente) e 
Rafael Martos Buoro, e os servidores Alexandre Carlos 
Mazzola, Celso Carlos Navarro Modesto Junior e Sandra 
Aparecida Zambon da Silva. 

Aprimoramento dos ambientes de ensino de 
graduação e de pós-graduação 

O IQSC, através da Diretoria, submeteu uma solicitação, no 
escopo da chamada CODAGE/CIRC/05/2021, para atender às 
demandas de intervenções estruturantes de melhor 
qualificação dos ambientes de ensino de graduação e de pós-
graduação. A solicitação inclui descontaminadores de ambiente e 
equipamentos de audiovisual para as salas de aula, e 
equipamentos para os laboratórios de ensino e para a Biblioteca, 
no valor total de R$ 830.015,00. 

Recursos para laboratórios didáticos de 
graduação 

O IQSC submeteu, através da Comissão de Graduação, duas 
propostas no escopo do edital do Programa Laboratórios 
Didáticos para o Ensino de Graduação.  

Uma das propostas, organizada pela Profa. Carla Cristina Schmitt 
Cavalheiro, abrange vários equipamentos para os laboratórios de 
ensino, no valor total de R$ 396.800,00. 

A outra proposta, organizada pelo Prof. Carlos Alberto 
Montanari, abrange equipamentos de informática para o 
desenvolvimento do projeto IQSC 4.0: Sobre a Digitalização 
da Química para um Futuro Sustentável - Laboratório 
Inteligente de Química – Labiquim/IQSC/USP, com o valor 
total de R$ 160.000,00. 

Recursos para manutenção de equipamentos 
de pesquisa 

O IQSC submeteu, através da Comissão de Pesquisa, duas 
propostas no escopo do edital de apoio à manutenção 
preventiva ou corretiva de equipamentos multiusuários 
cadastrados na plataforma USPMULTI. Uma das propostas 
trata da manutenção preventiva do equipamento de 
Ressonância Magnética Nucelar e a outra trata da 
manutenção corretiva do equipamento MALDI-TOF/TOF, 
ambos instalados na CAQI. 

Apoio a projetos de pesquisa em áreas 
estratégicas 

O IQSC submeteu, também através da Comissão de Pesquisa, 
duas propostas no escopo do edital para seleção de projetos de 
pesquisa que tenham como foco o desenvolvimento das 
áreas estratégicas. Os projetos relativos às propostas 
enviadas são: “Contribuição para o Avanço da Bioeconomia 
Circular no País”, encaminhado pela Profa. Elisabete Frollini e 
“Organ on a Chip – Uma abordagem integrada para pesquisas 
estratégicas nas áreas de nanofármacos, substituição de modelos 
animais e bioanalítica de sistemas biológicos”, encaminhado pelo 
Prof. Emanuel Carrilho.  
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