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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.  
Informações adicionais sobre os protocolos e cuidados a 
serem tomados estão disponíveis em 
https://retornoseguro.usp.br/. 
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. 

Orçamento do IQSC para 2022 
O orçamento para o IQSC em 2022 é de R$ 2.362.924,00. 
Esse valor não inclui recursos adicionais como projetos 
especiais e receita própria. 
O orçamento é dividido nos seguintes grupos: 

 Básica:     R$      716.857,00 
 Transporte:   R$      120.156,00 
 Manutenção Predial:   R$      279.626,00 
 Equipamentos de segurança:  R$        41.944,00 
 Informática:    R$      108.565,00 
 Treinamento:    R$        16.945,00 
 Contratos terceirizados:   R$  1.078.831,00  

O valor do grupo básico está dividido nos seguintes 
subgrupos: 

 Diretoria:    R$      440.150,20 
 Ensino:     R$      143.371,40 
 DQFM:     R$         50.179,99 
 DFQ:     R$         50.179,99 
 CDCC:     R$         32.975,42 

Esse valor total do orçamento é 14,93% superior ao valor do 
orçamento de 2021. 
Além desse montante, o IQSC deve receber, no decorrer de 
2022, verbas de programas especiais, tais como do programa 
USP Eficiente (em 2021 esse valor foi de R$ 373.592,54), 
Adequação AVCB (o valor para 2022 já está fixado em R$ 
844.894,00) etc. além de valores da receita própria 
decorrentes de prestações de serviço e convênios de 
pesquisa.   

Alterações nos concursos  
para Livre-Docência no IQSC 

Está em discussão no IQSC, por iniciativa da Diretoria, uma 
proposta para reorganização das áreas e programas dos 
editais dos concursos para Livre-Docência.  
Em fevereiro de 2022 a proposta foi encaminhada aos 
Departamentos, que já iniciaram as discussões em seus 
respectivos conselhos departamentais.  

Denominação do edifício  
do IQSC na área 2 do Campus 

A proposta de atribuição do nome do Prof. Douglas Wagner 
Franco ao edifício do IQSC na área 2 do Campus de São Carlos 
foi objeto de pauta da última reunião do Conselho 
Universitário. Após ser defendida pelo Prof. Hamilton Varela 
durante a reunião, a denominação do edifício foi aprovada 
por ampla maioria dos presentes. 
A proposta, que é subscrita pelo Prof. Dr. André Luiz Meleiro 
Porto, partiu da Comissão de Cultura e Extensão 
Universitária do IQSC e já havia sido aprovada pela 
Congregação do Instituto. 
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