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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 foi 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.
Cabe ressaltar que a ocorrência de sintomas respiratórios
que caracterizem suspeita de COVID-19 (calafrios, dor de
garganta, falta de ar, tosse, febre alta, coriza, nariz
congestionado, perda de olfato, perda de paladar) deve ser
comunicada imediatamente ao superior imediato ou
professor (no caso de alunos), os quais devem passar as
informações à Assistência Técnica Administrativa para as
providências necessárias. O servidor ou aluno com sintomas
deve fazer o isolamento e a procurar por atendimento
médico e testagem. O resultado da testagem deve ser
apresentado com a maior brevidade possível para que sejam
tomadas as providências cabíveis.
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.

Discussão sobre a estrutura
departamental do IQSC
No dia 29 de novembro foi realizada uma reunião, para a
qual foram convidados todos os docentes, para discussão
sobre a estrutura departamental do IQSC. Essa ação visa o
cumprimento do Projeto Acadêmico do IQSC.
A reunião foi iniciada com a apresentação do resultado da
enquete realizada em julho, na qual todos os docentes
puderam opinar sobre a estrutura departamental. Também
houve ampla discussão sobre a possibilidade de extinção dos
departamentos, a exemplo do modelo atualmente existente
no IAU e na EACH, e a manutenção dos dois departamentos
com um eventual rearranjo dos docentes de acordo com a
área de atuação e consequente alteração dos nomes dos
departamentos.

Esse espaço é parte do projeto de reestruturação da
Biblioteca visando a revitalização do ambiente com a
finalidade de atender às diferentes demandas da
comunidade acadêmica. Dentro desse projeto, os três
andares do edifício foram classificados por nível de ruído:
troca de ideias, moderado e silêncio, possibilitando aos
usuários a opção de sua preferência para o estudo.
Também foi realizado um estudo da coleção de periódicos e
livros com o objetivo de oferecer um acervo racionalizado e
otimizado e assim atender às reais necessidades da
Comunidade do IQSC. Com isso foi possível transferir o
acervo e o balcão de atendimento do piso térreo para o
primeiro piso e o piso térreo atualmente disponibiliza um
espaço de convivência e recepção para atividades
acadêmicas, científicas, de extensão, social e cultural,
tornando a Biblioteca um local central de encontros.
Brevemente poderão ser realizados na Biblioteca palestras,
workshops, eventos, exposições, etc.
O novo espaço inaugurado em novembro é destinado à
socialização e descanso e também atende ao Projeto BemEstar do IQSC.

Obras no IQSC
No mês de novembro teve início o serviço de pintura externa
do edifício Q1. A obra tem um custo de R$ 62.834,06 e está
prevista para ser finalizada em janeiro de 2022.
Em dezembro terão início as obras de reforma do telhado do
edifício Q5. O custo desta obra é de R$ 334.589,69, com a
previsão para conclusão em fevereiro de 2022.
Também já está em execução as obras de reforma dos brises do
edifício Q1, no valor de R$ 203.660,40 e previsão de conclusão
para janeiro de 2022.
Em dezembro será assinado o contrato para elaboração do
projeto para obras de acessibilidade abrangendo a instalação de
elevadores nos edifícios Q1 e Q10 (Eletroquímica) e adequações
nos sanitários dos edifícios Q11 (Oficinas) e Q13 (Centrinho).

A reunião foi muito proveitosa e foram levantados pontos
bastante relevantes. Uma nova reunião para a continuidade
das discussões será agendada para breve.

Inaugurado novo espaço na Biblioteca do IQSC
Em novembro foi inaugurado o novo espaço da Biblioteca do
IQSC, anexa ao piso térreo.
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