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Retorno às atividades presenciais no IQSC  
A USP está iniciando o retorno das atividades presencias, nos 
termos da Portaria 7670, de 12/08/2021. 

Os docentes e os servidores técnico-administrativos 
devidamente imunizados devem voltar a cumprir sua 
jornada de trabalho de forma exclusivamente presencial. 

As atividades de graduação começam a voltar ao sistema 
presencial em 04 de outubro. O planejamento de quais 
disciplinas serão presenciais será oportunamente divulgado.  

As atividades presenciais de pós-graduação devem priorizar 
a pesquisa, e as disciplinas, os exames e as defesas podem 
continuar de maneira remota neste ano. 

Excepcionalmente, por absoluta e inadiável necessidade 
local do serviço ou de natureza acadêmica, os docentes, 
pesquisadores, servidores técnicos e administrativos, alunos 
e estagiários poderão, a critério exclusivo do Diretor, 
retornar imediatamente ao trabalho presencial e às 
atividades acadêmicas presenciais, desde que tenham 
recebido a primeira dose da vacina. 

Reitera-se que, durante a permanência no campus, devem 
ser observadas todas as normas para prevenir a 
contaminação pelo coronavírus, incluindo o uso de máscara 
que cubra boca e nariz, por alunos, docentes, servidores 
técnico-administrativos, terceirizados, pesquisadores, 
estagiários e agentes externos. O não atendimento a esta 
norma resultará em ação administrativa imediata. 

Dúvidas devem ser encaminhadas ao chefe imediato, 
orientador ou supervisor. Caso ele não possa esclarecer, 
cabe a ele repassar a dúvida para a Assistência Técnica 
Administrativa.  

Bolsas de pós-graduação concedidas pelo CNPq 
O programa de pós-graduação em Química do IQSC recebeu 
do CNPq, através da chamada 02/2021, 11 bolsas de 
mestrado e 6 bolsas de doutorado. As bolsas serão 
implementadas conforme cronograma determinado com 
base nas orientações do CNPq. Mas informações podem ser 
solicitadas pelo e-mail cpg@iqsc.usp.br.  

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

A proposta apresentada pelo IQSC, através da Diretoria, no 
escopo da chamada CODAGE/CIRC/05/2021, foi integralmente 
aprovada e o Instituto receberá o valor total de R$ 830.015,00 
para investimentos em descontaminadores de ambiente e 
equipamentos de audiovisual para as salas de aula, e 
equipamentos para os laboratórios de ensino e para a Biblioteca. 

Recursos para aquisição de equipamentos para 
laboratórios didáticos de graduação 

As duas propostas apresentadas pelo IQSC, através da Comissão 
de Graduação, no escopo do edital do Programa Laboratórios 
Didáticos para o Ensino de Graduação foram aprovadas.  

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 

A proposta apresentada pelo IQSC, através da Comissão de 
Pesquisa, visando a manutenção corretiva do equipamento 
MALDI-TOF/TOF, no valor de R$ 62.490,96, foi aprovada.  
 

Apoio a projetos de pesquisa em áreas 
estratégicas 

As duas propostas apresentadas pelo IQSC, também através da 
Comissão de Pesquisa, no escopo do edital para seleção de 
projetos de pesquisa que tenham como foco o 
desenvolvimento das áreas estratégicas foram aprovadas. O 
valor total concedido é de R$ 555.600,00. Os projetos 
contemplados 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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