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Representação Discente de Pós-Graduação no ConsUni 

 

Matheus Lopes Silva e Ana Carolina Ribeiro Oliveira e Silva 

Prezados colegas da pós-graduação, 

É com imenso prazer que os convidamos para conhecer a nossa chapa e nossas 

propostas.  

A pandemia de COVID-19 tem se mostrado um imenso desafio à pós-graduação 

da UFABC. Em face às interrupções de atividades de pesquisa, reconhecemos que um 

grande número de colegas foi prejudicado. Frente a isso, nossa chapa buscará trabalhar 

na direção de articular soluções que auxiliem os alunos de pós-graduação a retomarem 

suas pesquisas com excelência e segurança.  

Dado o avanço da cobertura vacinal no Estado de São Paulo e, 

consequentemente, da Região do Grande ABC, um retorno seguro das atividades 

presenciais de pesquisa se torna possível. Como cientistas da Química e da Biologia, nós 

entendemos as particularidades e demandas que são exigidas do trabalho de pesquisa 

experimental – trabalho este que só pode ser feito presencialmente nas dependências 

da universidade.  

Dessa forma, nosso trabalho se alinha principalmente a um retorno progressivo, 

gradual e seguro às instalações da universidade que se mostram indispensáveis ao 

trabalho de pesquisa experimental.  

Trabalharemos junto ao Conselho Universitário pelo fornecimento de 

equipamentos de proteção individual (máscaras PFF2/N95) aos alunos, técnicos-

administrativos, docentes e terceirizados que precisarem ir aos campi. Lutaremos pela 

manutenção das bolsas institucionais de pós-graduação para que nenhum aluno seja 

prejudicado em virtude da pandemia. Exigiremos o retorno do funcionamento seguro 

do Restaurante Universitário, para que os alunos de pós-graduação que precisarem ir 

aos campi realizar suas pesquisas possam ter uma alimentação nutritiva e balanceada; 

bem como do Transporte Interunidades, para que todos possam chegar aos seus 

laboratórios com segurança. Buscaremos a ampliação do uso das centrais multiusuários 

e acesso a equipamentos dos laboratórios didáticos. Zelaremos pelo retorno da 

realização de bancas presenciais de qualificação e defesa. Estudaremos a criação de um 

canal de comunicação entre os representantes da pós-graduação e nossos colegas de 

pesquisa. E buscaremos o retorno da realização de simpósios e eventos presenciais da 

pós-graduação da UFABC. 

Nossa chapa está atenta aos indicadores epidemiológicos e ao avanço do 

conhecimento científico sobre a transmissão do SARS-Cov-2 e evolução da COVID-19. 



Nossas pautas sempre caminharão ao encontro do consenso científico sobre a 

realização segura de atividades presenciais na universidade. 

Por fim, nos colocamos à disposição para ouvir e levar ao Conselho Universitário 

as preocupações e demandas de todos os nossos colegas da pós-graduação. 

Contamos com vocês para que possamos iniciar um 2022 seguro e cheio de 

descobertas! 

Abraços 

Matheus e Ana 
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