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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 coronavirus, 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. 

Eleição para Diretor e Vice-Diretor do IQSC 
Durante o mês de março correu o prazo para inscrição de 
chapas candidatas Diretoria do IQSC, tendo sido registrada 
uma chapa única composta pelos Profs. Hamilton Varela e 
Carlos Alberto Montanari, candidatos a Diretor e Vice-
Diretor, respectivamente. 
A eleição ocorrerá pelo sistema eletrônico de votação da 
USP, no dia 11 de abril. Poderão votar os membros da 
Congregação e dos Conselhos dos Departamentos do IQSC. 
A chapa eleita tomará posse no dia 17 de maio de 2022, com 
mandato de 4 anos. 

Discussão sobre a estrutura  
departamental do IQSC 

No dia 09 de março ocorreu mais uma reunião para 
discussão sobre a estrutura departamental do IQSC, aberta a 
todos os docentes do IQSC. 
Participou da reunião o Prof. Miguel Antonio Buzzar, do 
Instituto de Arquitetura e Urbanismo da USP, que falou 
sobre a dinâmica administrativa de sua Unidade que não 
possui departamentos. 
Uma próxima reunião para continuidade das discussões será 
agendada em breve. 

Obtenção do Alvará de Vistoria do Corpo de 
Bombeiros 

Em março foi realizado o processo licitatório para 
contratação de uma empresa realizar a execução de obras e 
serviços para instalação de equipamentos de segurança, 
prevenção e combate a incêndio nos prédios do IQSC na área 
1 do Campus, visando a obtenção do Alvará de Vistoria do 
Corpo de Bombeiros (AVCB). 

A empresa vencedora apresentou uma proposta no valor de 
R$ 1.154.633,66. O procedimento licitatório já foi 
homologado e o contrato deverá ser assinado na primeira 
quinzena de abril, com duração de 01 (um) ano. 
As intervenções a serem efetuadas pela empresa contratada 
incluem adequações em todas as dependências do complexo 
de prédios do IQSC, incluindo vários laboratórios de pesquisa 
do Instituto.  

Lançamento do selo comemorativo dos 50 anos 
da pós-graduação do IQSC 

A pós-graduação do IQSC completou 50 anos de sua 
implantação em 2021. Em comemoração, a Comissão de 
Pós-Graduação lançou um selo alusivo a este marco. 
O lançamento do selo ocorreu no dia 25 de março de 2022, 
em cerimônia em frente ao edifício Q5 do IQSC, com o 
descerramento da placa contendo a ilustração do selo, e 
contou com a participação do Diretor do IQSC, Prof. Emanuel 
Carrilho, da Vice-Presidente da Comissão de Pós-Graduação, 
Profa. Elisabete Frollini, e outras autoridades institucionais.  
A ilustração do selo, que foi escolhida através de um 
concurso promovido pela Comissão de Pós-Graduação, é de 
autoria do Henrique Alves Bacco Fonseca. 

XXVI Semana de Recepção aos Calouros do IQSC  
No mês de março foi realizada a XXVI Semana de Recepção 
aos Calouros do IQSC, com diversas palestras e atividades 
preparadas para receber os alunos de forma motivadora e 
calorosa. 
Dentre as atividades, destaca-se a aula magna, proferida 
pelo Prof. Luiz Carlos Dias da UNICAMP, com o tema “A 
Química na pandemia, as vacinas que nos salvam o combate 
às fake news”. 
A Diretoria do IQSC parabeniza a Comissão Organizadora do 
evento, contando sempre com a participação ativa dos 
discentes.  
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