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MOÇÃO DE PESAR E RECONHECIMENTO 

 

 O CONSELHO DO CENTRO DE MATEMÁTICA, COMPUTAÇÃO E COGNIÇÃO 

(ConCMCC) da FUNDAÇÃO UNIVERSIDADE FEDERAL DO ABC (UFABC) manifesta 

seu profundo pesar em face do falecimento da docente Mirtha Lina Fernández Venero, ocorrido 

em 08 de novembro de 2019. 

 

Seu trabalho foi de fundamental importância para a UFABC e, em especial, para o Centro de 

Matemática, Computação e Cognição, onde atuou como pesquisadora e professora doutora desde 

junho de 2014. Contribuiu ativamente para a efetivação do projeto pedagógico da UFABC 

dentro do Centro, 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, 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. 

 

De grande competência profissional e de personalidade muito ética, a professora Mirtha inspirou 

admiração em seus alunos, alunas, colegas e parceiros de pesquisas, por sua objetividade e 

capacidade ímpar de provocar reflexões e questionamentos. Deixa-nos como legado a nobre 

missão de darmos seguimento a seus projetos e ideais de computação inclusiva, equidade de 

gênero em C&T, em particular em Ciência da Computação, e de desenvolvimento de estratégias 

metacognitivas e jogos para o aprendizado de programação. Ideais esses de assegurar a educação 

inclusiva, equitativa e de qualidade, e promover oportunidades de aprendizagem ao longo da 

vida para todos. 

 

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. Não há reconforto para a tristeza que sua partida prematura nos causa, a 

não ser a lição que ela nos passava de que a vida não precisa ser perfeita para ser maravilhosa. 

 

XI sessão ordinária, 11 de dezembro de 2019. 

 

Marcelo Bussotti Reyes 
Presidente 

 


