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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. 

Novos Diretor e Vice-Diretor do IQSC 
No mês de abril ocorreu a eleição para os novos Diretor e 
Vice-Diretor do IQSC, tendo sido eleita a chapa única 
composta pelos Profs. Hamilton Varela e Carlos Alberto 
Montanari, candidatos a Diretor e Vice-Diretor, 
respectivamente. 
A indicação os novos Diretor e Vice-Diretor foi publicada no 
Diário Oficial do Estado no dia 28 de abril e os seus mandatos 
se iniciam em 17 de maio de 2022 e tem duração de 4 anos. 
A cerimônia de posse está agendada para ocorrer no dia 26 
de maio, com a presença de diversas autoridades da USP. 

Denominação de edifício na área 2 do campus 
em homenagem ao Prof. Douglas Wagner Franco 
No dia 28 de abril foi realizada a cerimônia do 
descerramento da placa de identificação do edifício do IQSC 
na área 2 do Campus USP de São Carlos, que passa a ser 
denominado “Edifício Prof. Douglas Wagner Franco”. 
A cerimônia contou com a presença de diversas autoridades 
da Universidade externas ao IQSC dentre as quais a Profa. 
Marli Quadros Leite, Pró-Reitora de Cultura e Extensão 
Universitária da USP; o Prof. Osvaldo Novais de Oliveira 
Junior, Diretor do Instituto de Física de São Carlos; a Profa. 
Maria Cristina Ferreira de Oliveira, Diretora do Instituto de 
Ciências Matemáticas e de Computação; a Profa. Maria 
Bernadete Amanco Varesche Silva, Chefe do Departamento 
de Hidráulica e Saneamento representando o Diretor da 
Escola de Engenharia de São Carlos; o Prof. Luís Fernando 
Costa Alberto, Prefeito do Campus USP São Carlos; e o Prof. 
Paulo Sergio Lopes de Souza, Vice-Prefeito do Campus USP 
São Carlos. Também registrou-se a presença de outras 

autoridades do município, incluindo o Prof. José Galízia 
Tundisi, Secretário Municipal de Meio Ambiente, Ciência, 
Tecnologia e Inovação representando o Prefeito Municipal; 
o vereador André Rebello, representando o Presidente da 
Câmara Municipal de São Carlos; o Dr. Marco Aurélio C. M. 
Bergamaschi, Chefe-Geral em Exercício da Embrapa Pecuária 
Sudeste; e o Dr. Daniel Souza Correa, Chefe Adjunto de 
Pesquisa e Desenvolvimento representando a Chefia Geral 
da Embrapa CNPDIA. Estiveram presentes também 
familiares do Prof. Douglas. Após palavras dos Profs. 
Emanuel Carrilho, Diretor do IQSC; Benedito dos Santos Lima 
Neto e Daniel Rodrigues Cardoso, orientados do Prof. 
Douglas; André Luiz Meleiro Porto, propositor da 
homenagem; Maria Olímpia de Oliveira Rezende, Presidente 
da Comissão de Cultura e Extensão Universitária; e do Sr. 
Herich Montanar Franco, filho do Prof. Douglas que falou em 
nome da família, seguiu-se uma homenagem musical 
realizada pelo Prof. Milton Capelato da UFSCar.    

Abertura de concurso para Professor Doutor 
junto ao DQFM 

A reunião da Congregação do IQSC, realizada em 28 de abril, 
aprovou a abertura do concurso para provimento de cargo 
de Professor Doutor junto ao Departamento de Química e 
Física Molecular, na área de Química Analítica com ênfase 
em Bioanalítica.  
O edital contendo os detalhes do concurso deve ser 
publicado no Diário Oficial do Estado nos próximos dias.   

Novos cargos de Professor Doutor 
Em abril o IQSC foi informado que receberá dois novos claros 
permanentes para a contratação de Professor Doutor, para 
a reposição de docentes que se desligaram do quadro do 
IQSC, e um novo cargo permanente decorrente do edital da 
Pró-Reitoria de Pesquisa de 2019, vinculado à grandes 
projetos de pesquisa. 
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