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MOÇÃO DE PESAR

O CONSELHO UNIVERSITÁRIO (ConsUni) da FUNDAÇÃO UNIVERSIDADE FEDERAL DO ABC (UFABC), no
uso de suas atribuições, em sua III sessão ordinária de 2021, realizada no dia 20 de julho de 2021,
manifesta seu pesar pelas mortes prematuras das(os) integrantes da comunidade UFABC, ocorridas nos
últimos meses.

Lamentamos profundamente as perdas e deixamos o registro de que as pessoas
nominalmente citadas abaixo contribuíram para a história da UFABC e também na história das
pessoas que as acompanharam em suas trajetórias pessoais, profissionais e acadêmicas.

Em nome delas, homenageamos a todas e a todos que cruzaram nossos caminhos na
instituição e que nos deixaram precocemente.

Diante dos impactos que o cenário da situação pandêmica tem acarretado,
reconhecemos nossas limitações em oferecer as condolências adequadas, em função das imposições
sanitárias de distanciamento social, e solidarizamo-nos com familiares, amigos e amigas, discentes da
graduação e pós-graduação, técnicos e técnicas administrativas, docentes, trabalhadores e
trabalhadoras terceirizadas, comunidade da extensão e todo o grande grupo que, direta ou
indiretamente, é afetado pelas perdas.

Como forma de homenagear as pessoas queridas da nossa comunidade e, cientes da
importância de seu papel na construção da Universidade Federal do ABC, nós, conselheiras(os) do
ConsUni, registramos seus nomes abaixo, acompanhados de nosso carinho, votos de conforto às
famílias e também votos de dias melhores ao nosso país e ao mundo:

AMARA TEREZA SANTOS SILVA, funcionária da empresa terceirizada da limpeza,
faleceu em abril de 2021.

BRUNO GONÇALVES DE ARAÚJO, servidor técnico-administrativo do Núcleo de
Tecnologia da Informação (NTI), faleceu em julho de 2021.

CAROLINE DANTAS SILVA, estudante da pós-graduação em ciências da computação,
faleceu em junho de 2021.

IGOR OCASAQUE DE FREITAS BALIEIRO MIRALDO, estudante do Programa de
Pós-graduação em Ciência e Tecnologia / Química, faleceu em dezembro de 2020.



ITAMAR SPIRA, estudante do Bacharelado em Ciência e Tecnologia, faleceu em abril de
2021.

JOÃO PAULO DOS SANTOS, estudante do Mestrado Nacional Profissional em Ensino de
Física, faleceu em junho de 2021.

JOSIAS ADÃO, estudante do Bacharelado de Filosofia, deficiente visual, ativista da
causa PCD, faleceu em julho de 2021.

KÁTIA CANIL, docente, vice-coordenadora do Bacharelado em Planejamento
Territorial, faleceu em junho de 2021.

MARCOS FABRÍCIO DOS SANTOS JÚNIOR, estudante do Bacharelado em Relações
Internacionais, faleceu em abril de 2020.

NAARA CAMPOS DE SOUZA, estudante do Bacharelado em Relações Internacionais,
faleceu em junho de 2020.

SÁVIO MOURÃO HENRIQUE, estudante da pós-graduação em planejamento e gestão
do território, faleceu em fevereiro de 2021.

VALDEMAR GOMES DE SOUSA JUNIOR, estudante de Doutorado em Ciências
Humanas e Sociais, faleceu em abril de 2020.

VALDENOR SANTOS DE JESUS, servidor técnico-administrativo, chefe da Segurança
Comunitária da PROAP, faleceu em julho de 2021.

VALENTIM MARTINELLI DE OLIVEIRA, funcionário terceirizado da Portaria, faleceu em
abril de 2020.
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