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Eventos recentes

junho 2018: Piauí lança podcast sobre mulher e mercado de trabalho

novembro 2018: Rodas de conversa no Instituto de Matemática da UFRJ

fevereiro 2019: Mulheres na Ciência na Casa Firjan

março 2019: Mulheres na Ciência no Museu do Amanhã



Podcast sobre mulher e mercado de trabalho

 
Piauí, jornalista Branca Vianna

#2 – Mulheres na Ciência

Ana Carolina Carnaval
bióloga, biodiversidade, CUNY

Luize D'Urso
aluna da PUC-Rio, medalhista, olimpíada matemática

Por que é importante trazer mulheres para a Ciência?

Diversidade e Visibilidade 

piaui.folha.uol.com.br/radio-piaui/maria-vai-com-as-outras/



Diversidade na Ciência no Instituto de Matemática

 

novembro 2018

Rodas de conversa
Diversidade na Ciência

Marcia Barbosa, física da UFRGS



Mulheres na Ciência na Casa Firjan

 

11 de fevereiro: dia das mulheres e 
meninas em STEM

ONU Mulheres, Unesco, White Martins

Mais Meninas nas STEM: desafios e 
oportunidades

O papel das universidades em atrair e reter 
as mulheres nas áreas de STEM do ensino 
superior

Caminhos para a superação dos desafios 
encontrados pelas mulheres nas STEM



Mulheres na Ciência no Museu do Amanhã

 

8 de março: dia internacional da mulher

SBPC, British Council

Conquistando espaços e
inspirando transformação

Jess Wade
Uma cientista por dia na Wikipédia



Primeiras mulheres em 2018

 

Eliete Bouskela
a primeira diretora científica da FAPERJ

Cláudia Morgado
a primeira diretora da Poli-UFRJ



Academia Brasileira de Ciências

Até 2018:
1 mulher na Engenharia, tomou posse em 2009
3 mulheres na Matemática, a mais recente tomou posse em 2008

Em maio de 2019:
Tomaram posse 1 mulher na Engenharia e 2 mulheres na Matemática



"Mulheres nas ciências exatas?"

Mini-simpósio no CNMAC 2019, setembro

A colaboração científica entre mulheres

Num ano especial quando comemoramos a posse na Academia 
Brasileira de Ciências de duas matemáticas e uma engenheira, 
proponho uma reflexão sobre como a colaboração entre 
mulheres pode fomentar a carreira científica


