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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 às atividades presenciais. Dessa 
forma, é importante lembrar 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 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. 

Novo especialista atuando junto ao MET da CAQI 
A partir de dezembro de 2021 a CAQI conta com uma pós 
doutoranda para auxiliar na operação do Microscópio 
Eletrônico de Transmissão. A Dra. Mônica Freitas da Silva 
iniciou suas atividades no IQSC em 01 de dezembro, 
financiada com recursos da própria CAQI. 

Enquete sobre a opinião dos usuários da CAQI 
O Comitê Gestor da CAQI está realizando uma enquete com 
o objetivo de conhecer a opinião dos usuários internos a 
respeito do atendimento, agendamento, prazos e parque de 
equipamentos. Espera-se que as respostas ajudem o Comitê 
Gestor a definir as prioridades para suas próximas ações. 
Solicita-se aos docentes do IQSC que respondam e 
incentivem os seus alunos de pós-graduação a responderem 
à enquete, que está disponível em 
https://forms.gle/phUwhdnSu2R4bnR69. O preenchimento 
não deve levar mais de 2 minutos. A opinião de todos os 
usuários dos serviços da CAQI é muito importante. 

Prêmio IQSC de Produtividade em Pesquisa  
A entrega do Prêmio IQSC de Produtividade em Pesquisa, edição 
2020, ocorreu na última reunião da Congregação, realizada no dia 
17 de dezembro, e teve transmissão ao vivo pelo canal do IQSC 
no Youtube. 
Os vencedores nesta edição foram: 
1º colocado: Prof. Dr. Hamilton Varela;   
2º colocado: Prof. Dr. Fernando Mauro Lanças; e  
3º colocado: Prof. Dr. Juarez Lopes Ferreira da Silva. 

Como nos anos recentes, a Diretoria concede aos premiados, 
um estímulo financeiro, alocando recursos junto ao 
orçamento do Instituto para os três premiados, nos valores 
de R$ 5 mil, R$ 3 mil e R$ 1 mil, respectivamente.  

Retirada de bens para baixa patrimonial 
No dia 20 de dezembro ocorreu uma ação, realizada 
conjuntamente pelo Serviço de Materiais e a Seção de Serviços 
Gerais e Manutenção, para a retirada dos bens destinados à 
baixa patrimonial em todas as dependências do IQSC. Foram 
recolhidos diversos itens, especialmente de médio e grande 
porte, previamente documentados para baixa junto ao 
patrimônio, os quais foram encaminhados ao container 
destinado exclusivamente para essa finalidade, proporcionando 
assim a liberação de espaço físico nos setores. 

Novo vídeo institucional do IQSC em 360o 

Em dezembro foi feito o lançamento do novo vídeo 
institucional do IQSC com visualização em 360o. O vídeo, 
patrocinado pela Pró-Reitoria de Cultura e Extensão 
Universitária, tem por objetivo apresentar as atividades do 
Instituto ao público em geral e chamar a atenção de alunos 
do ensino médio para o curso de graduação do IQSC.  
O lançamento oficial para a comunidade externa ocorreu na 
Reunião de Dirigentes da USP, realizada nos dias 20 e 21 
deste mês, na Escola de Engenharia de São Carlos.  
O vídeo pode ser acessado em https://youtu.be/5BDw-
mjS3ps. 

Menção honrosa pelas atividades da Semana 
de Recepção aos Calouros 2021 

O IQSC foi agraciado com a menção honrosa pelas atividades 
realizadas na Semana de Recepção aos Calouros em 2021. O 
prêmio foi entregue durante a reunião do Conselho de 
Graduação, realizada no dia 16 de dezembro. A Profa. Dra. 
Eny Maria Vieira recebeu o prêmio em nome do IQSC. 

Renovação do reconhecimento do curso de 
Bacharelado em Química do IQSC 

No último dia 06 de dezembro o IQSC recebeu a visita dos 
especialistas designados pelo Conselho Estadual de 
Educação para elaborar relatório sobre a renovação do 
reconhecimento do Curso de Bacharelado em Química.  
As especialistas que participaram da visita foram as Profas. 
Daniela Russo Leite, atual diretora da Faculdade de 
Tecnologia de Araraquara, do Centro Estadual de Educação 
Tecnológica Paula Souza, e Wanda Pereira Almeida, docente 
do Instituto de Química da UNICAMP. 
O processo de renovação do reconhecimento do curso é 
realizado a cada 5 anos. 
 
A Diretoria do IQSC deseja a todos um  feliz natal e 

um próspero 2022
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