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Simpósio Meninas na Ciência 

21 DE AGOSTO, 2018 | RIO DE JANEIRO, BRAZIL 

 

Mesa-Redonda “Mulheres na Ciência” 

ADRIANA MARIA TONINI - Possui graduação em Engenharia Civil pela Universidade Federal de Minas 

Gerais (1992), graduação em Licenciatura Plena pela Fundação de Educação para o trabalho de 

Minas Gerais (1995), Mestrado em Tecnologia (Modelos Matemáticos e Computacionais) pelo Centro 

Federal de Educação Tecnológica de Minas Gerais (1999) e Doutorado em Educação pela 

Universidade Federal de Minas Gerais (2007). Atualmente é Diretora de Engenharias, Ciências 

Exatas, humanas e Sociais do Conselho Nacional de Desenvolvimento Científico e Tecnológico 

(CNPq). Avaliadora institucional Externa do SINAES, para o ato autorizativo de credenciamento do 

BASis/INEP/MEC (Sistema Nacional). Professora associada da Universidade Federal de Ouro Preto 

lotada no Centro de Educação Aberta e a Distância, Departamento de Educação e Tecnologias 

(DEETE). Coordenadora geral do Pacto Nacional pela Alfabetização na Idade Certa (PNAIC) na UFOP. 

Vice-coordenadora geral do Programa Escola de Gestores na UFOP. Coordenadora dos Cursos de 

Especialização em Coordenação Pedagógica e Mídias da Educação na UFOP. Professora do Mestrado 

em Educação Tecnológica do CEFET-MG. Editora da revista de Ensino de Engenharia da Associação 

Brasileira de Educação em Engenharia (ABENGE), membro da comissão técnica de ensino de 

engenharia da Sociedade Mineira de Engenheiros (SME). Tem experiência na área de Ensino, 

Pesquisa, Extensão e Gestão, atuando principalmente nas seguintes áreas: Formação Profissional e 

Tecnológica, Educação a Distância, Formação de Professores, Educação em Engenharia, Mulheres 

na Ciência, tecnologia e Inovação. 

CONCEPTA MARGARET MCMANUS PIMENTEL - Graduação em Bachelor Of Agricultural Science - 

University College Dublin (1987), mestrado em Genetics and Animal Breeding - University of 

Edinburgh (1988) e Doctor In Philosophy - University of Oxford (1991), com pós-doutorado na 

University of Sydney (2002). Professor titular da Universidade de Brasília, com bolsa de 

produtividade 1A do Conselho Nacional de Desenvolvimento Científico e Tecnológico. Tem 

experiência na área de Genética e Melhoramento dos Animais Domésticos bem como a Conservação 

de Recursos Genéticos Animais e Genética de Paisagem. Tem publicada mais que 300 artigos em 
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jornais com corpo editorial, 24 capítulos de livro, mais que 550 resumos em congressos e mais que 

200 orientações de alunos, incluindo 52 mestrados, 23 doutorados, 12 pós-doutorados e 90 de 

iniciação científica e TCC, além de mais que 20 orientações técnicas. Atua como membro do 

conselho do International Institute For Applied Systems Analysis (Austria). Tem atuado como 

consultora para o Food and Agricultural Organization of the United Nations e Basque Center for 

Climate Change no exterior e o Ministério da Agricultura no Brasil bem como o FAPDF, além de 

participar de projetos em conjunto com pesquisadores na USDA (Estados Unidos), Agricultural 

Reserach Council da África do Sul e INRA da França entre outros. Participou como avaliador do 

programa “Mission 2018” do MIT (Massachusetts Institute of Technology), e do Comitê Técnico do 

Macroprograma 2 da EMBRAPA, além dos Programa de Aceleração (PAC) e Monsanto/EMBRAPA. Já 

coordenou 2 cursos de pós-graduação (UnB) e foi vice-coordenadora em mais 2. É revisora de 38 

revistas nacionais e internacionais, e 11 agências de fomento.  Tem uma rede de colaboradores de 

mais de 700 pessoas em publicações nacionais e internacionais.  Ganhou Prêmio Pesquisador do 

Distrito Federal na área de Cerrado, Meio Ambiente e Agrárias, da Fundação de Apoio à Pesquisa 

do Distrito Federal bem como recebeu o título de comendador da Ordem de Mérito de Medicina 

Veterinária da Sociedade Brasileira de Medicina Veterinária. Atualmente é Diretora de Relações 

Internacionais da Capes bem como Membro Titular da Academia Brasileira de Ciências. 

HUGO AGUILANIU - Biólogo, se dedicou às bases genéticas dos processos de envelhecimento. É 

doutor pela Universidade de Gothenburg (Suécia) com pós-doutorado no Salk Institute for Biological 

Studies (EUA) e membro do National Scientific Research Council (França). Foi diretor de um 

laboratório na École Normale Supérieure em Lyon e ama muito os Caenorhabditis elegans. Os 

resultados de sua pesquisa científica foram publicados em revistas como Nature, Science, Cell 

Metabolism e PLos Biology e premiados pelo Centre National de la Recherche Scientifique (CNRS) e 

European Research Council (ERC). Antes de assumir a presidência do Serrapilheira, trabalhou como 

Pesquisador Visitante Especial na Universidade de São Paulo (USP) e mediou relações institucionais 

entre universidades francesas e brasileiras. 

SANDRA G. UNBEHAUM - É doutora em Educação: Currículo (2014) pela Pontifícia Universidade 

Católica de São Paulo; mestre em Sociologia pela Universidade de São Paulo (2000) e Cientista 

Social pela Universidade Estadual de Londrina (1991). É pesquisadora da Fundação Carlos Chagas, 

desde 1995, e coordena, desde 2009, o Departamento de Pesquisas Educacionais – DPE. Sua 

trajetória é marcada por ações e projetos no campo das relações de gênero, com particular enfoque 

nas políticas educacionais, das ações afirmativas e dos direitos humanos, visando a superação das 

desigualdades e discriminações. Atualmente, coordena a avaliação das iniciativas aprovadas pelo 

Edital Elas nas Exatas, parceria com o Instituto Unibanco, Fundo ELAS de Desenvolvimento Social e 

Onu Mulheres. 
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KAKÁ VERDADE - Coordenadora Executiva do Fundo ELAS. Cientista política, pesquisadora 

autônoma e professora convidada dedicada aos estudos sobre democracia e participação política 

das mulheres. Formada em Gestão Pública (2007), mestra em Ciências Sociais pela Pontifícia 

Universidade Católica do Rio de Janeiro (2013) com a dissertação ‘As mulheres e a democracia 

representativa no Brasil: Uma análise do Sistema Eleitoral Brasileiro’. Doutoranda no Departamento 

de Ciências Sociais da pela Pontifícia Universidade Católica do Rio de Janeiro (2014-2018). Ativista 

lésbica-feminista (2001) com expertise nas áreas de direitos LGBT+, direitos humanos e direitos das 

mulheres. Co-fundadora da Associação Lésbica Feminista de Brasília Coturno de Vênus (2005) e 

idealizadora da Parada Lésbica do Distrito Federal. Organizadora do livro ‘Legislação e 

Jurisprudência LGBTTT’ (2007). 

Promovendo a Equidade de Gênero na Ciência: Experiências Brasileiras (Parte 1) 

KATEMARI ROSA - Katemari Rosa é professora no Instituto de Física da Universidade Federal da 

Bahia (UFBA), onde coordena o Programa Institucional de Iniciação à Docência (PIBID) do curso de 

Física. Com formação em Física pela Universidade Federal do Rio Grande do Sul, mestrado em 

Ensino, Filosofia e História das Ciências pela UFBA, mestrado em Science Education pelo Teachers 

College e doutorado em Science Education pela Columbia University de Nova York, a professora 

trabalha com pesquisa em ensino de física e formação docente. Katemari parte de referenciais 

teóricos feministas, pós críticos e decoloniais para investigar questões que envolvem as 

interseccionalidades de gênero, sexualidades, raça, etnia e status socioeconômico na construção e 

no ensino das ciências. A pesquisadora é integrante da Sociedade Brasileira de Física, onde atua 

como membro do Grupo de Trabalho de Minorias na Física e representante da região Nordeste na 

Comissão de Ensino de Física. Também é sócia da American Physical Society, atuando como membro 

do Comitê Executivo do Forum on the History of Physics. Katemari faz parte da American Association 

of Physics Teachers, na qual integra o Committee for International Physics Education. Além disso, 

a pesquisadora é membro da National Organization of Gay and Lesbian Scientists and Technical 

Professionals (NOGLSTP) e da Associação Brasileira de Pesquisadoras/es Negras/os (ABPN). 

Resumo da Apresentação: O projeto “Contando nossa história: Negras e Negros nas Ciências, 

Tecnologias e Engenharias no Brasil” é um trabalho que, com o apoio de CNPq, busca identificar e 

coletar histórias de personagens negros e personagens negras nas ciências exatas, da Terra e 

Engenharias no Brasil. O reconhecimento da contribuição de afrodescendentes na constituição da 

sociedade brasileira continua a crescer e tem se tornado objeto de pesquisas em diversas áreas, 

como história, literatura e educação. Com a promulgação da Lei 10.639/2003, que alterou o texto 

da Lei de Diretrizes e Bases da Educação (LDB) para incluir a obrigatoriedade do ensino sobre 

história e cultura Afro-Brasileira na Educação Básica, vários estudos passaram a ser desenvolvidos 

na área de educação para dar conta da lei. Nesse contexto, a área de Ensino de Ciências começa a 
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“despertar” para a necessidade de pensar sobre questões raciais em seu âmbito. Assim, o projeto 

pretende contribuir com a educação e popularização das ciências através da produção de material 

didático e de divulgação científica para levar histórias de cientistas negras e negros para o público 

em geral, mídia, pesquisadoras e pesquisadores com interesse na temática. Os materiais 

produzidos estarão disponíveis para uso livre e gratuito através do portal negraSTEM – 

http://bit.lo/negrastem. 

MILENA MARINHO ARRUDA - Possui graduação (2015), mestrado (2018) e atualmente é doutoranda 

em Engenharia Elétrica no Instituto de Estudos em Computação e Informação Quânticas pela 

Universidade Federal de Campina Grande (UFCG). Desde 2013 colabora como voluntária do Instituto 

de Engenheiros Eletricistas e Eletrônicos (IEEE) no qual, foi presidente do grupo de afinidade 

Mulheres na Engenharia (Women in Engineering) da UFCG (2017), é representante de atividades 

educacionais da Seção Bahia (2018) e coordena o Projeto Engenheiras da Borborema (2018). 

Resumo da Apresentação: Em seu terceiro ano, o projeto Engenheiras da Borborema visa inspirar, 

motivar e empoderar meninas e mulheres a seguirem carreiras nas áreas de Exatas. Estudantes, 

pesquisadores, pesquisadoras, Professores e Professoras da UFCG, vinculadas ao grupo IEEE 

Mulheres na Engenharia (Women in Engineering), trabalham conjuntamente para planejar e 

conduzir oficinas e debates em escolas da rede pública. Desta forma, os resultados do projeto são 

obtidos em duas vias: 1) demonstrando e incentivando meninas a optarem por carreiras nas áreas 

de Exatas; 2) capacitando, fortalecendo e incentivando a conclusão do curso de graduação e pós-

graduação das envolvidas no projeto. 

TATIANA RAPPOPORT - Tatiana Gabriela Rappoport é doutora em Física pela Universidade Federal 

Fluminense (UFF). Realizou pós-doutorado na University of Notre Dame nos EUA e na Universidade 

Federal do Rio de Janeiro (UFRJ), onde é professora desde 2007.  Sua pesquisa é focada nas 

propriedades quânticas de novos materiais. Para tal, trabalha com modelos teóricos e simulações 

computacionais.  Atualmente é bolsista de produtividade nível 2 do CNPq e Newton Advanced 

Fellow da Royal Society/UK em projeto para desenvolvimento de um software open-source para 

cálculos de transporte quântico em materiais bidimensionais. Desde a criação do Tem Menina no 

Circuito, vem se dedicado cada vez mais à extensão e divulgação científica. 

Resumo da Apresentação: Por que o número de mulheres na Física é tão pequeno? Em muitas de 

nossas universidades este número não chega a 20%. Incomodadas por esses números, um grupo de 

professoras do Instituto de Física da UFRJ criou o projeto Tem Menina no Circuito, que tem por 

objetivo incentivar meninas a gostar de ciências exatas. O projeto teve início em 2014 e é 

desenvolvido no Colégio Estadual Alfredo Neves, em Nova Iguaçu, no Rio de Janeiro e ganhou um 

projeto irmão, o "Tem Criança no Circuito", que realiza oficinas em museus e outros espaços 

públicos. Nesta palestra, serão apresentadas as motivações e atividades dos projetos, assim como 
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a experiência com nossas ações, erros e acertos, além de alguns números sobre meninas e mulheres 

em Física. 

 

Promovendo a Equidade de Gênero na Ciência: Experiências Brasileiras (Parte 2) 

DANIELA PAVANI - Professora do Departamento de Astronomia do Instituto de Física da 

Universidade Federal do Rio Grande do Sul (UFRGS), é graduada em Física - Bacharelado - pelo 

Instituto de Física - UFRGS (1998), Mestre em Física (2001) e Doutora em Ciências (2005), títulos 

obtidos junto ao IF/UFRGS. Realizou 4 pós-doutoramentos, sendo um do IAG/USP e três no Instituto 

de Física da UFRGS. Desenvolve atividades de ensino, pesquisa, extensão e gestão. Tem experiência 

na área de Evolução de Aglomerados Abertos de Estrelas nos tópicos de fotometria, espectroscopia, 

evolução estelar, algoritmos, simulações e métodos estatísticos aplicados à análise de dados e 

diagramas cor-magnitude. Na área de ensino sua pesquisa está relacionada ao estudo da 

transposição didática dos conceitos de astronomia para a educação básica, a formação docente e 

a relação entre Universidade e Escola através da Extensão e Divulgação Científica. Coordenou, 

entre 2016 e 2018 o subprojeto Interdisciplinar Campus do Vale do Programa Institucional de Bolsas 

à Iniciação a Docência/PIBID - UFRGS. Atualmente é Diretora do Planetário da UFRGS Prof. José 

Baptista Pereira, coordenadora do Programa de Extensão do IF/UFRGS Observatório Educativo 

Itinerante, primeiro projeto de ciência itinerante universitário brasileiro e que está em atividade 

há 19 anos. É também vice coordenadora do Aventureiros do Universo: Universidade+Escola 

trilhando juntas novos caminhos e Meninas na Ciência, tendo criado estes dois últimos programas 

de extensão. Integra a direção da Sociedade Astronômica Brasileira no biênio 2016-2018. É madrasta 

do Thiago, de 10 anos, e mãe da Ana Luiza, de 3 anos. 

Resumo da Apresentação: O “Meninas na Ciência” é Programa de Extensão do Instituto de Física 

da UFRGS em atividade desde 2014, criado a partir da Chamada Pública MCTI/CNPq/SPM-

PR/Petrobras nº 18/2013 Meninas e Jovens Fazendo Ciências Exatas, Engenharias e Computação. 

Temos como objetivo atrair meninas para as carreiras de ciência e tecnologia (C&T) e estimular 

mulheres que já escolheram estas carreiras a persistirem e se tornarem agentes no 

desenvolvimento científico e tecnológico do Brasil. Este objetivo é trilhado a partir da formação 

de graduandas(os) para difundirem a C&T por meio da astronomia, da física e da robótica em 

escolas públicas. Buscamos também sensibilizar a comunidade acadêmica e as comunidades mais 

carentes sobre o papel da mulher na sociedade, contribuindo para a eliminação de estereótipos de 

gênero. Em linhas gerais, nossas ações incluem: (1) formação continuada de graduandas(os) e de 

professoras(es) da Educação Básica, (2) oficinas de ciências e debates sobre questões de gênero em 

escolas públicas da capital e região metropolitana, priorizando aquelas em situação de 

vulnerabilidade social, (3) curso de robótica em escolas públicas, (4) produção de filmes para 
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difundir a presença de mulheres em carreira de C&T, (5) campanhas nas redes sociais como 

#esseémeuprofessor, #esseémeucolega, (6) pesquisas e levantamentos estatísticos sobre a 

presença/situação da mulher no campo profissional, em especial, o acadêmico. Neste simpósio 

contaremos um pouco sobre nossas experiências e o impacto de nossas ações. 

ELIADE LIMA - Professora do curso Licenciatura em Ciências da Universidade Federal do Pampa 

(UNIPAMPA), campus Uruguaiana. Doutora em Ciências pela Universidade Federal do Rio Grande do 

Sul (UFRGS), pós-doutorado em Astrofísica Estelar pela Universidade Federal de Santa Maria (UFSM), 

mestre em Física pela Universidade Federal do ABC (UFABC) e graduada em Licenciatura em Física 

pela Universidade Estadual do Sudoeste da Bahia. Desenvolve pesquisa em Astrofísica Estelar, atua 

na popularização da Astronomia e como coordenadora do grupo Cientistas do Pampa atua na 

promoção da participação de mulheres nas ciências exatas. Membro da colaboração internacional 

VISTA Variables in the Via Lactea (VVV) - ESO, da Sociedade Astronômica Brasileira (SAB), da 

International Astronomical Union (IAU) e do Committee on Space Research (COSPAR). 

Resumo da Apresentação: Proposto pelo grupo Cientistas do Pampa da Universidade Federal do 

Pampa, o projeto Energéticas é desenvolvido no Instituto Estadual de Educação Elisa Valls em 

Uruguaiana-RS beneficiando alunas do 3º ano do Ensino Médio. Selecionado pelo edital Elas nas 

Exatas, este projeto visa a inserção de mulheres nas ciências exatas promovendo rodas de conversa 

com cientistas, encontros com os familiares das beneficiadas, participação delas na feira de 

ciências da cidade, visitas a laboratórios científicos e oficinas de construção de protótipos de 

geração de energia elétrica a partir do aproveitamento das energia solar, eólica e de 

biocombustíveis. 

JÉSSICA AMORIM - Graduanda em Engenharia de Computação pelo Centro Universitário do Estado 

do Pará, fundadora e coordenadora da comunidade PyLadies Belém e instrutora do projeto 

ProgrAmazonas. 

Resumo da Apresentação: Objetiva-se apresentar o projeto ProgrAmazonas, que tem como 

principal foco incentivar meninas do Ensino Médio de escolas públicas da região Amazônica a 

seguirem carreiras em tecnologia por meio de cursos de programação e robótica. Introdução a 

conceitos básicos de programação de computadores com Python. 

 

Promovendo a Equidade de Gênero na Ciência: Experiências Brasileiras (Parte 3) 

PATRICIA FIGUEIRÓ SPINELLI - Patrícia Figueiró Spinelli é graduada e mestre em Física pela 

Universidade Federal do Rio Grande do Sul (UFRGS) e doutora em Astrofísica pela Ludwig-

Maximilians-Universität e International Max Planck Research School on Astrophysics, de Munique na 

Alemanha. Realizou estágio de pós-doutorado no Instituto de Astronomia, Geofísica e Ciências 



7 

 

Atmosféricas da Universidade de São Paulo (USP). Atualmente, é pesquisadora do Museu de 

Astronomia e Ciências Afins e professora do curso de Pós-graduação e Mestrado em Divulgação da 

Ciência, da Tecnologia e da Saúde da Fiocruz. Trabalha, sobretudo, com divulgação da Astronomia, 

e pretende usar a ciência para a inclusão social de grupos tradicionalmente excluídos do processo 

"fazer ciência". Neste sentido, coordena trabalhos de gênero e participa de grupos de estudo de 

astronomia nas culturas. É membro fundador do Programa GalileoMobile, embaixadora do programa 

de formação de professores Galileo Teacher Training Program, e coordenadora brasileira do 

Portuguese Language Expertise Centre of Astronomy for Development da União Internacional de 

Astronomia. 

Resumo da Apresentação: O projeto Meninas no Museu de Astronomia e Ciências Afins (MAST) é 

uma ação continuada de divulgação da ciência voltada para meninas do Ensino Médio com o intuito 

de motivá-las a se interessarem pela ciência e prepará-las para serem mediadoras em museus de 

ciência. O projeto faz uso da Astronomia como ferramenta inspiradora, visando envolver as 

estudantes em atividades de pesquisa e divulgação do MAST. Da mesma forma, o projeto pretende 

facilitar o acesso a modelos de referência, colocando as jovens em contato com pesquisadoras de 

várias áreas científicas, com o intuito de desconstruir a noção estereotipada do cientista. A 

primeira versão do projeto iniciou-se em julho de 2016 e encerrou-se em dezembro de 2017, e 

contemplou a participação de sete meninas. O projeto culminou com a apresentação de 

experimentos e atividades de ciências elaboradas pelas próprias meninas na Semana Nacional de 

Ciência e Tecnologia em outubro de 2017. Concomitantemente com esta ação de longa duração, o 

MAST vem realizando, desde 2015, o Dia das Meninas no Museu, momento em que meninas 

interessadas passem um dia no MAST conversando com cientistas e realizando oficinas de ciências. 

Em quatro edições, o Dia das Meninas já atendeu mais de 500 jovens. Meninas no Museu discute 

temas relacionados a gênero, educação em museus e a prática de mediação em exposições e 

atividades de divulgação da ciência. 

IDA VANESSA DOEDERLEIN SCHWARTZ - Pesquisadora 1C do CNPq, professora, médica e mãe da 

Rosa, nascida de parto prematuro após fertilização in-vitro. Possui graduação em Medicina pela 

Universidade Federal do Rio Grande do Sul/UFRGS, mestrado em Genética e Biologia 

Molecular/UFRGS , doutorado em Ciências: Genética/UFRGS, além de ter realizado Doutorado-

Sanduíche no Royal Manchester Childrens Hospital na Inglaterra, e pós-doutorado na Universidade 

de Freiburg, e na Universidade de Yale (2016). É professora associada do Departamento de Genética 

da UFRGS; e professora dos cursos de Pós-Graduação em Genética e Biologia Molecular e de Ciências 

Médicas da UFRGS. Em 2007, obteve o Prêmio Programa de Bolsa-Auxílio Grant para Mulheres na 

Ciência da LÓREAL - UNESCO- Academia Brasileira de Ciências. É Membro Afiliado da Academia 

Brasileira de Ciências. 
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Resumo da Apresentação: O Parent in Science surgiu com o intuito de levantar a discussão sobre 

a maternidade (e paternidade!) dentro do universo da ciência do Brasil.  As ações têm intenção de 

preencher um vazio, de dados e de conhecimento, sobre uma questão fundamental: o impacto dos 

filhos na carreira científica de mulheres e homens. 

VALÉRIA CRISTINA FERREIRA BARBOSA - Graduada em Geologia pela Universidade Federal Rural 

do Rio de Janeiro, 1986. Mestre em Geofísica pela Universidade Federal do Pará (UFPA), 1991. 

Doutorada em Geofísica pela UFPA financiada pelo CNPq. Trabalhou como Pesquisadora do 

Laboratório Nacional de Computação Científica até 2006. Desde 2007, trabalha como pesquisadora 

do Observatório Nacional na área de Geofísica. Atuou também como coordenadora do Programa de 

Pós-Graduação em Geofísica do Observatório Nacional nos períodos de 2010-2011 e 2014-2017.  E 

como chefe dos Programas de Pós-Graduação do Observatório Nacional de 2014 a 2017. Editora 

assistente da revista GEOPHYSICS da Society of Explotation Geophysicists e foi Editora Assistente 

da revista Pure and Applied Geophysics de 2013 a 2017. Atualmente é Cientista do Nosso Estado da 

FAPERJ e bolsista de Produtividade em Pesquisa do CNPq nível 1B. 

Resumo da Apresentação: Segundo os dados dos currículos do CNPq de 2016, há um razoável 

equilíbrio na porcentagem de mulheres e homens com nível de doutorado. Considerando o total 

de 134.420 currículos com nível de doutorado, 47,5% são de mulheres e 52,5% são de homens.  No 

entanto, há uma clara desigualdade de doutores e doutoras nas Ciências Exatas e da Terra. Em 

2016, do total de 19.600 currículos com doutorado nas Ciências Exatas e da Terra 32,2% são de 

mulheres e 67,8% são de homens.  A participação feminina na carreira piora drasticamente à 

medida que o nível hierárquico do poder aumenta.  No período de 2001 a 2015, no topo da carreira 

da pesquisa científica do CNPq, as mulheres representavam em média 23,5% enquanto que os 

homens 76,5% do total de bolsistas de Produtividade em Pesquisa do CNPq nível 1A.  Estas 

porcentagens são ainda mais dispares nas áreas da ciência que tradicionalmente são consideradas 

masculinas. Dados do CNPq de 2018 mostram que do total de bolsistas de  Produtividade em 

Pesquisa do CNPq nível 1A na área de Geociências,  88,4% são homens e apenas 11,6% são mulheres. 

A disparidade de gênero também é notória no setor produtivo nas áreas das Engenharias e das 

Ciências Exatas e da Terra.  Em 2018, dos aproximadamente  47 mil empregados da PETROBRAS 

Controladora, 83,8% são homens e 16,2% mulheres. O grande desequilíbrio de gênero tanto na 

ciência como no setor produtivo reforça a importância de projetos tal como o SAGA (STEM and 

Gender Advancement Project) da UNESCO que visa reduzir o hiato de gênero nos campos da Ciência, 

Tecnologia, Engenharia e Matemática (science, technology, engineering and mathematics – STEM). 

SIMONY CÉSAR RAMOS DE MOURA - Em 2016, fundou a Nina, StartUp que desenvolve tecnologia 

para rastreio e monitoramento de assédio e áreas de risco na mobilidade urbana. Com o apoio da 

Toyota Mobility Foundation e WRI Brasil, coordena a implementação e expansão da tecnologia Nina 
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em 3 cidades do Nordeste: Recife, Natal e Fortaleza. É fellow da Red Bull Amaphiko, rede que apoia 

projetos de impacto e inovação social ao redor do mundo. Estudou Design no IFPB, atualmente é 

aluna do 6º período de Publicidade e Propaganda na UFPE. 

Resumo da Apresentação: A mobilidade urbana não é neutra em relação ao gênero. 52 milhões 

de mulheres foram assediadas em transportes públicos no Brasil em 2016, segundo o Fórum 

Brasileiro de Segurança Pública. As questões de raça e classe evidenciam desigualdades no acesso 

às oportunidades oferecidas nas cidades. O Instituto de Políticas de Transporte e Desenvolvimento 

- ITDP, em pesquisa divulgada em janeiro de 2018, aponta a caminhada e o transporte público 

como os modos mais importantes para o deslocamento das mulheres nos grandes centros urbanos, 

sobretudo para as mais pobres. O Nina é uma tecnologia que rastreia casos de assédio na 

mobilidade urbana. O projeto surgiu de uma motivação pessoal, minha mãe foi cobradora de 

ônibus. O simples fato de ser mulher e usuária de transporte público nos coloca em risco e reprime 

nossas possibilidades de ascensão e desenvolvimento social nos negando um direito básico: o de ir 

e vir. 

 

  

  

 

 

 

 


