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Retorno às atividades presenciais no IQSC  
Seguindo a determinação da Reitoria da USP, estabelecida na 
Portaria 7670, de 12/08/2021, os docentes e os servidores 
técnico-administrativos devidamente imunizados contra a 
COVID-19 estão retornando as atividades presenciais. 

No IQSC, está sendo criado um Grupo de Trabalho a fim de 
estabelecer a logística e necessidades para o retorno total 
das atividades do curso de graduação no início de 2022.  

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. 

Criação do curso de Licenciatura  
em Química do IQSC 

A Congregação do IQSC, em reunião no dia 25 de outubro, 
aprovou a proposta de criação do curso de Licenciatura em 
Química do IQSC. 

A proposta, anteriormente aprovada pelos Conselhos 
Departamentais e pela Comissão de Graduação, estabelece 
que o curso será em período integral, com duração de 4 anos 
e duas opções de ênfase: Difusão do Conhecimento e 
Tecnologia de Informação e Comunicação. A previsão é que 
inicialmente serão oferecidas 15 vagas anuais. 

O documento apresentado destaca o impacto social do 
curso, considerando a alta demanda docente que existe 
normalmente para se atender a educação básica e a 
responsabilidade das instituições públicas na formação de 
professores para a educação básica. 

A proposta será agora submetida aos órgãos da 
administração central da Universidade.  

XXIV SEMAQ 
Entre os dias 18 e 22 de outubro foi realizada a XXIV SEMAQ 
- Semana da Química “Prof. Edson Rodrigues”. Esse ano a 
SEMAQ teve como tema “Sustentabilidade oceânica e 
costeira: Explorando as profundezas da Química” e, assim 
como nos anos anteriores, foi organizada conjuntamente 
pela Comissão de Cultura e Extensão Universitária e a 
Comissão Organizadora Discente. 

Durante a semana foram realizadas diversas palestras, 
oficinas e minicursos. No encerramento foi realizada uma 
homenagem ao professor Sérgio Mascarenhas, através de 
uma mesa-redonda coordenada pelo Prof. Hamilton Varela, 
Vice-diretor do IQSC, e com a participação do Prof. Vanderlei 
Bagnato, Diretor do IFSC e do Dr. João Naime, Chefe Geral da 

Embrapa Instrumentação. Outros homenageados pela voz 
do Diretor do IQSC, Prof. Emanuel Carrilho, foram D. Olga e 
Prof. Luis Alberto Avaca.  

Denominação de anfiteatros do IQSC 
Ainda durante a XXIV SEMAQ, ocorreu a cerimônia que 
atribuiu o nome do Prof. Edson Rodrigues ao anfiteatro do 
piso térreo do edifício Q1, e o nome do Prof. Milan Trsic ao 
anfiteatro A do segundo piso do mesmo edifício. 

Acessibilidade na Biblioteca do IQSC 
Recentemente foi aprovado, pela Pró-Reitoria de Cultura e 
Extensão Universitária, o projeto submetido conjuntamente 
pelo IQSC e a EESC para a sinalização acessível das bibliotecas 
dessas duas Unidades, para atender, de maneira inclusiva, o 
público com alguma deficiência, quer seja visual, auditiva, ou 
de locomoção.  

O projeto, que é coordenado pelo Prof. Fernando Catalano 
da EESC e tem a Profa. Maria Olímpia de Oliveira Rezende do 
IQSC como vice-coordenadora, terá um aporte de R$ 
99.999,86 para sinalização de todo ambiente das bibliotecas 
incluindo equipamentos como scanner de voz, oferecimento 
de curso básico de libras para comunidade acadêmica e 
externa e produção de 02 vídeos institucionais com tradução 
em libras. 

Docente do IQSC recebe o Prêmio “Ciência – 
Tecnologia de São Carlos” 

O Prof. Edson Antonio Ticianelli é um dos vencedores da 
edição 2021 do Prêmio “Ciência – Tecnologia de São Carlos” 
concedido pela Prefeitura Municipal de São Carlos através da 
Secretaria Municipal de Meio Ambiente, Ciência, Tecnologia 
e Inovação. 

A cerimônia oficial de premiação ocorrerá no dia 17 de 
novembro. 

A Diretoria do IQSC parabeniza o Prof. Edson pelo prêmio. 

Doutoranda do IQSC é premiada no 2º 
Encontro de Pós-Graduação da USP  

A doutoranda do IQSC Nathalia Oezau Gomes foi premiada 
pelo e-poster apresentado do 2º Encontro de Pós-Graduação 
da USP "Uma sociedade em transformação", relacionado ao 
Objetivo de Desenvolvimento Sustentável “Água Potável e 
Saneamento”.  

A Diretoria do IQSC parabeniza a doutoranda Nathalia pela 
premiação. 
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