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Retorno às atividades presenciais no IQSC  
Com o retorno das atividades presenciais, é importante 
relembrar 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 
orientador (no caso pós-graduandos), os quais devem passar 
as informações à Assistência Técnica Administrativa para as 
providências e orientações necessárias.  
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. 

Docentes do IQSC na nova gestão da 
Universidade 

No dia 25 de janeiro ocorreu a posse dos Profs. Carlos 
Gilberto Carlotti Junior e Maria Arminda do Nascimento 
Arruda como Reitor e Vice-Reitora da USP. A nova gestão já 
conta com uma participação forte do IQSC, com as 
designações do Prof. Hamilton Varela para a função de 
Assessor Sênior do Reitor e do Prof. Emanuel Carrilho como 
Vice-Coordenador da Agência USP de Inovação – 
USPInovação. 

Obras no IQSC 
No mês de janeiro tiveram início as providências para a 
realização da licitação visando a contratação de uma 
empresa para realizar as adequações necessárias para a 
renovação do Auto de Vistoria do Corpo de Bombeiros 
(AVCB) do IQSC. O processo licitatório deve ser realizado nos 
próximos dias. O valor estimado para as obras é de R$ 
1.466.781,97, e o tempo estimado é de 12 meses após a 
assinatura do contrato.  
Também em janeiro foram finalizadas as seguintes obras 
realizadas com o acompanhamento da Assistência Técnica 
Administrativa: 
- Pintura externa do edifício Q1, com custo total de R$ 
62.834,06; 
- Reforma do telhado do edifício Q5, com custo total de R$ 
334.589,69; e 
- Reforma dos brises do edifício Q1, no valor total de R$ 
203.660,40. 

Reabertura de concurso para  
Professor Doutor no DFQ 

Em janeiro foi reaberto o prazo para inscrições ao concurso 
público para a contratação de um docente para o cargo de 
Professor Doutor junto ao Departamento de Físico-Química, 

na área de Química Tecnológica. O novo prazo de inscrições 
é de 24 de janeiro até às 17 horas do dia 22 de fevereiro. 
A reaberturua do concurso segue as normas da Universidade 
sobre a retomada de atividades suspensas por conta da 
pandemia de COVID-19.  

Processo seletivo para a Pós-Graduação do IQSC 
No dia 11 de janeiro foi realizada, sob a coordenação da 
Comissão de Pós-Graduação, a prova on-line do processo 
seletivo para ingresso e atribuição de bolsas institucionais do 
Programa de Pós-Graduação em Química do IQSC para o 1o 
semestre de 2022. Para a aplicação da prova foram criadas 
10 salas virtuais, as quais foram rigorosamente 
acompanhadas pelos Profs. Andrei Leitão, Antonio Aprigio 
da Silva Curvelo, Carla Cristina Schmitt Cavalheiro, Éder 
Tadeu Gomes Cavalheiro, Elisabete Moreira Assaf, Fernanda 
Canduri, Juarez Lopes Ferreira da Silva, Marcia Nitschke, 
Rafael Marto Buoro, Ubirajara Pereira Rodrigues Filho e 
Roberto Gomes de Souza Berlinck. 
O processo seletivo teve 62 candidatos inscritos, dos quais 
49 realizaram a prova. Foram aprovados 25 candidatos para 
o mestrado e 22 candidatos para o doutorado. 
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