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História de vida 

 Nasci em Ivorá – RS (zona rural), em 14 de dezembro de 1976, filha de agricultores. 

 Ivorá – município predominantemente rural com 2.236 habitantes, distante 56 km de Santa 

Maria (300 km de Porto Alegre). 



História de vida 

 Pais: Fiorindo e Terezinha – agricultores e netos de imigrantes italianos. 

 Irmãos: Milton (agricultor); Elaine (professora de História e Filosofia) e Evandro (Dr em agronomia 

e professor universitário em Patos de Minas – MG). Dois sobrinhos: Bianca (15) (quer ser 

biomédica ou física); Emanuel (10) (quer ser paleontólogo) e Alice (1 ano e 6 meses). 

 Casada (há 10 anos): Fábio (militar e atuando em  uma escola de ensino médio militar). 

 Filho: 1 ano e 8 meses – Pedro! Nesse momento alteram-se as prioridades!!! 

 



História de vida 

Por que escolhi ser Física? 
 Curiosidade científica. 

 Apoio da família. 

 Perspectivas  da ascensão social por meio da carreira científica. 

 Incentivo dos professores, destaco em especial, professor de matemática Leônidas 

Belinaso – Ivorá (cidade que possui mais de 12* físicos e matemáticos (em 2236 hab)). 

 Incentivo a pesquisa (bolsas de IC) por meio do Dr. Ronaldo Mota e Dr. Adalberto Fazzio 

como exemplo de pesquisadores no início da minha carreira. 

 

 *Celso da Silva, Roselei Moro, Cristiano Mariotto, 

Solange B. Fagan, Arlei Tonel, Alan Prestes, Mariana 

Tonel, Josemar Alves, Sabrina Zancan, Rosane Binotto, 

Suzana Peripolli, Ana Rita da Rosa, Cristina Quatrin ... 



Inserção Acadêmica e  

Administrativa 

Carreira Científica 

 Graduação em Física – UFSM (1995 a 1999) 

 Mestrado em Física – UFSM (1999 a 2000) – orientação Dr. Ronaldo Mota 

 Doutorado em Física – UFSM e USP (2000 a 2003) – orientação Dr. Ronaldo Mota 

e Dr. Adalberto Fazzio 

 Docente visitante no Departamento de Física-UFC (2003) 

 Professor Adjunto no Centro Universitário Franciscano (2004 – atual) 

 Pesquisadora CNPq (nível 1D) 

 Publicou mais de 76 artigos e 9 capítulos de livro. 



Inserção Acadêmica e  

Administrativa 

Carreira Científica - orientações 

 

 

 

 

 

 

 

PPG-Física/UFC; PPG – Física/UFSM; PPG Nanociências/UNIFRA; 

 PPG – Ensino de Física e de Matemática – UNIFRA 

Nível Orientou 

(alunos) 

Orienta 

(alunos) 

Doutorado 03 (01F/02M) 03 (01F/02M) 

Mestrado 22 (08F/14M) 01 (01F) 

Iniciação Científica e 

Trabalho de Conclusão de 

Curso de Graduação 

32 (10F/22M 05 (03F/02M) 

F= feminino e M= masculino 



Inserção 

Acadêmica e  

Administrativa 

-   
Grupo de Pesquisa  

- 

 Modelagem e 

Simulação de 

Nanomateriais 

Pesquisadoras do grupo  

(com filho menor que 2 anos ou grávida) 

 

 

 

 



Inserção Acadêmica e  

Administrativa 

Carreira Administrativa 

 Coordenadora do Curso de Física Médica (2004 – 2006) 

 Coordenadora da Pós-graduação em Nanociências (Mestrado e Doutorado) – (2006 – 2008) 

 Pró-reitora de Pós-graduação, Pesquisa  

e Extensão (2008-atual)* 

 Coordena projetos nacionais  e internacionais  

como a Rede de Centros de Inovação – SIBRATEC 

 em Nanocosméticos (www.redecin.unifra.br)  

 

*Reitoria do Centro Universitário Franciscano 

http://www.redecin.unifra.br/


Inserção Acadêmica e  

Administrativa 

Prêmio L'Oréal para Mulheres na Ciência (Física) – 2006 (ABC e L'Oréal) 

 



Perspectivas para inserção de 

 jovens nas carreiras científicas 

Visitas às escolas (palestras, minicursos, orientação de alunos), em Santa 

Maria e região, bem como Santa Catarina, Goiás, Minas Gerais, etc 

Mariana Z. Tonel, optou 
 por fazer Física Médica e 
pesquisa em Nano a partir de 
uma palestra em sua escola 

(Ivorá, RS). 

Laura Vendrame, optou 
 por fazer Física Médica e 
pesquisa em Nano a partir de 
uma palestra em sua escola 
(Faxinal do Soturno, RS). 



Perspectivas para inserção de 

 jovens nas carreiras científicas 

Orientação de alunos com temáticas voltadas para o Ensino Médio e 

Nanociências (Mestrado Profissionalizante em Ensino de Física e de 

Matemática – UNIFRA) 

 

 Anderson Luiz Ellwanger. Tópicos de Nanociências em Conteúdos de Física no 

Ensino Básico. 2010, Dissertação. 

 Mateus de Almeida Granada. Propriedades Ópticas de Materiais no Ensino 

Médio por meio da Nanociência. 2011, Dissertação. 

 Ícaro Ilo da Silva. Tópicos de Física Moderna no Ensino sob Perspectiva do 

Nanomagnetismo. 2011, Dissertação. 



Perspectivas para inserção de 

 jovens nas carreiras científicas 

Projetos de Pesquisa em Parceria com Escolas 

  Mais UNIFRA (maisunifra.com.br) 
 INCT - Nanomateriais de Carbono 

 



Perspectivas para inserção de 

 jovens nas carreiras científicas 

Projetos de Pesquisa em Parceria com Escolas 

 CNPq (aprovado) Chamada Pública 
MCTI/CNPq/SPM-PR/Petrobras nº 18/2013 

 

Título: Nanociência e Nanotecnologia: a inserção 
destas áreas nas profissões de Física, Engenharias 
e Computação como meio de estímulo para 
formação de jovens pesquisadoras (Unifra e 
Escola de Ivorá) 

 

Objetivo: Estimular e potencializar a vocação de 
meninas para seguirem carreiras profissionais e/ou 
científicas nas áreas de Física, Engenharias e 
Computação por meio da produção de 
conteúdo digital e impresso, discussões, palestras 
e a criação de um plano de negócios (uma 
empresa, a nível de simulação), focados na 
temática de Nanociências/Nanotecnologia. 

 

 Fapergs (submetido) EDITAL Fapergs/Capes 15/2013 - 
PROGRAMA DE INICIAÇÃO EM CIÊNCIAS, 

MATEMÁTICA, ENGENHARIAS, TECNOLOGIAS 
CRIATIVAS E LETRAS – PICMEL  

 

Título: Nanociência e Nanotecnologia: a inserção destas 
áreas nas profissões de Física, Engenharias e Computação 
como meio de estímulo para formação de jovens 
pesquisadores (Unifra e Colégio Tiradentes) 

 

Objetivo: Estimular e potencializar a vocação de 
estudantes para seguirem carreiras profissionais e/ou 
científicas nas áreas de Física, Engenharias e 
Computação por meio da produção de conteúdo digital 
e impresso, discussões, palestras e a criação de um plano 
de negócios (uma empresa, a nível de simulação), 
focados na temática de Nanociências/Nanotecnologia. 



Perspectivas para inserção de 

 jovens nas carreiras científicas 

Como podemos avançar nestas perspectivas? 

 Incentivo não somente para a inserção de novas pesquisadoras nas carreiras 
científicas, mas também para a continuidade pós formadas. 

Como conciliar: 

 Maternidade 

 Família e afetividade 

 Pesquisa 

 Docência 

 Gestão administrativa 

 Ufa ... e a vida social 

(e qual a ordem de prioridade nestes itens citados?) 

 

 



Perspectivas para inserção de 

 jovens nas carreiras científicas 

Como podemos avançar nestas perspectivas? 

 Atuar mais fortemente em projetos com as escolas, principalmente em 

áreas instigantes e atuais. 

 Os professores no Ensino Básico têm um papel fundamental de estímulo a 

carreiras científicas, é essencial inseri-los no processo. 

 Usar exemplos de cientistas bem sucedidas em diferentes áreas. 

  

Devemos nos aproximar do dia-a-dia destas meninas para que se tornem 

cientistas em potencial e protagonistas de suas carreiras. 

 

 



Mas certos detalhes  

continuam iguais ... 

Obrigada! 

Dr. Solange Binotto Fagan (solange.fagan@gmail.com) 


