MINISTÉRIO DA EDUCAÇÃO
Fundação Universidade Federal do ABC
Conselho de Ensino, Pesquisa e Extensão

MOÇÃO DE PESAR E RECONHECIMENTO

O CONSELHO DE ENSINO, PESQUISA E EXTENSÃO (ConsEPE) DA
FUNDAÇÃO UNIVERSIDADE FEDERAL DO ABC (UFABC), no uso de suas atribuições
e, CONSIDERANDO as deliberações ocorridas em sua VI sessão ordinária, realizada em 10 de
dezembro de 2019, MANIFESTA seu profundo pesar em face do falecimento da docente
Mirtha Lina Fernández Venero, ocorrido em 8 de novembro de 2019.
Seu trabalho foi de fundamental importância para a UFABC em todas as áreas
em que atuou: como pesquisadora e docente do CMCC, membro dos Colegiados do
Bacharelado e da Pós-graduação em Ciência da Computação e da coordenação de Estágios em
Computação.
Suas contribuições foram particularmente relevantes para a efetivação do
projeto pedagógico da Universidade, ao alavancar propostas que agregam interdisciplinaridade,
excelência e inclusão social, sedimentados na tríade Ensino, Pesquisa e Extensão. Conduziu
com esmero projetos para o aumento da diversidade em Ciência e Tecnologia, tanto em sua
produção como em seu usufruto, com impacto nas comunidades interna e externa à UFABC,
além de projetos de melhoria de ensino, integralização de cursos e pesquisa pura e aplicada em
Ciência da Computação. Para além do âmbito profissional, as barreiras cotidianas comuns à sua
condição de mulher, negra e imigrante só faziam aumentar seu brilho no embate contra o
obscurantismo, em ações de caráter ético que visavam à equidade social, étnica e de gênero.
Sua ausência será sentida em toda a comunidade universitária, pois sua presença
sempre foi garantia de competência, de comprometimento com as atividades acadêmicas e de
solicitude com os colegas e estudantes.

Santo André, 10 de dezembro de 2019.
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