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Este trabalho tem o objetivo de analisar os números de mulheres que ingressaram
nos cursos de Licenciatura em Matemática, Engenharia de Produção Cultural
e Bacharelado em Sistemas de Informação do Centro de Ciências Exatas e Tec-
nologias da Unirio, junto a isso um comparativo com os dados mundial, nacional
e local sobre as mulheres pesquisadoras. Nesse contexto, averiguar as ações de
acolhimento e incentivo para que sejam justas as condições de conclusão do
curso pretendido a ambos os sexos. Sua realização conta com a colaboração de
duas Matemáticas e com o suporte do Núcleo de Apoio Pedagógico e Estudantil
- NAPE.

1 Desenvolvimento do Trabalho

O Teorema de Pitágoras, Fórmula de Bhaskara, Teorema de Green, Gauss e
Stokes, Laplace, Bayes, entre outros. É surpreendente que nenhum teorema ou
fórmula conhecida seja atribúıda a uma mulher. Será que elas nunca tiveram
importância na Matemática ou em outras ciências?

Infelizmente, as mulheres realmente tiveram pouca contribuição na área das
ciências exatas e, em geral, esse número não está mudando muito, e mesmo
hoje, apesar das evoluções tecnológicas e de comunicação, o perfil da sociedade
muda lentamente e ainda é viśıvel as enormes barreiras impostas ao trabalho
das mulheres em diversas áreas. Apenas 30 por cento dos pesquisadores no
mundo são mulheres, pode-se atribuir como principal motivo desse número o
preconceito.

É importante verificar se a falta de representatividade está vinculada a es-
cassez de incentivo e acolhimento das mulheres nos programas de ensino e de
pesquisa. O que os números de alunos matriculados, evadidos e concluintes rep-
resentam em termos de gênero? Em que essas informações podem contribuir
para a mudança desse quadro? A seguir, são descritos os objetivos das três
escolas que compõem o CCET e revelados os números de docentes em relação
ao gênero. Além disso,são apresentados, também com referência ao gênero, os
números de estudantes que ingressaram nos cursos, tendo como referência o
peŕıodo entre 2010 e 2018 .

• Escola de Matemática: o curso Licenciatura em Matemática tem como
objetivo a formação de professores de matemática que irão atuar nos anos



finais do Ensino Fundamental (60 ao 90 anos) e no Ensino Médio. A
escola conta com 13 professoras mulheres e 20 professores homens. 164
estudantes mulheres ingressaram no curso, de um total de 524.

• Escola de Engenharia de Produção: o curso Bacharelado em Engenharia
de Produção forma engenheiros para atuarem nas áreas clássicas da En-
genharia de Produção, assim como no segmento da Cultura e da Indústria
do Entretenimento. A escola conta com 6 professoras mulheres e 10 pro-
fessores homens. 209 estudantes mulheres ingressaram no curso, de um
total de 531.

• Escola de Informática: o curso de Bacharelado em Sistemas de Informação
visa a formação de profissionais da área de Computação e Informática
para atuação em pesquisa, gestão, desenvolvimento, uso e avaliação de
tecnologias de informação aplicadas nas organizações. A escola conta com
6 professoras mulheres e 15 professores homens. 124 estudantes mulheres
ingressaram no curso, de um total de 678.

1.1 MatUrca - Matemática na Urca

Anualmente, a Escola de Matemática organiza o evento “Matemática na Urca
- MatUrca”, onde ocorrem palestras, oficinas e minicursos destinados a alunos
de graduação, especialmente da Licenciatura em Matemática. É um evento
de grande importância para a Escola de Matemática, pois é uma oportunidade
única de troca de conhecimentos, oferta de acolhimento dos estudantes dentro do
ambiente intelectual universitário, debates sobre temas de pesquisa e a inserção
da Matemática e da Ciência na vida individual e em sociedade. Em 2016,
formou-se uma comissão organizadora concebida por cinco professoras do De-
partamento de Matemática, e assim buscou-se discutir as oportunidades, papéis
de gênero e desigualdade entre homens e mulheres na Matemática. O esforço
conjunto para analisar e questionar as desigualdades e refletir possibilidades de
mudança resultou na mesa-redonda “A presença das mulheres na Matemática”,
que contou com a presença das pesquisadoras Carolina Araújo (IMPA), Maria
Eulália Vares (UFRJ) e Tatiana Roque (UFRJ). Foi apresentado diversos resul-
tados da pesquisa no Brasil e no mundo e as ações pensadas para uma mudança
nos papéis do pesquisador. O debate gerado por esse encontro trouxe boas re-
flexões acerca do papel da mulher na ciência e no mundo acadêmico, e também
reflexões sobre o posicionamento de todos os agentes que se propõem a partic-
ipar dessa mudança. para a comunidade acadêmica da Unirio, especialmente o
Departamento de Matemática

2 Considerações finais

De acordo com o Censo de Educação Superior 2017, realizado pelo Instituto
Nacional de Estudos e Pesquisas Educacionais Ańısio Teixeira –INEP, as mul-
heres foram maioria entre ingressantes, matriculados e concluintes de graduação.
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Elas representam, por exemplo, 57 por cento do total de matŕıculas em cursos
de IES. No entanto, cabe destacar que, no mesmo relatório do Censo 2017,
na amostragem percentual dos 20 maiores cursos em números de matŕıculas,
o maior número de matŕıculas de mulheres são nas áreas de humanas e saúde.
Cursos como Sistemas de Informação, Licenciatura em matemática e Engenharia
Mecânica, por exemplo, só aparecem na amostragem que leva em consideração a
matŕıcula do público masculino. Verifica-se ainda que a presença das mulheres
no meio acadêmico no Brasil é escassa nos ńıveis de pesquisa, especialmente
nas áreas de ciências exatas, segundo um estudo que analisou a distribuição
das Bolsas de Produtividade de Pesquisa do CNPq. Em comparação com os
homens, mulheres têm carreiras mais tardias e passam por dificuldades para
alcançar postos mais avançados no meio cient́ıfico, vários são os motivos e a
maternidade é um ponto importante a ser ressaltado. Atualmente, é posśıvel
observar que várias reivindicações para trazer mais igualdade de acesso e con-
corrência das mulheres às bolsas e financiamentos cient́ıficos no Brasil estão
sendo alcançadas, uma delas é a inclusão do peŕıodo de licença-maternidade no
curŕıculo Lattes, uma forma de sinalizar um posśıvel ”buraco” na produção du-
rante o peŕıodo pós-parto e evitar qualquer comparação injusta com os homens
cientistas em processos seletivos. A busca por ações de mudança é cont́ınua e
felizmente podemos observar vários casos de sucesso ao longo dos anos, graças
ao reconhecimento e o trabalho duro dessas mulheres incŕıveis.
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de licença-maternidade no curŕıculo Lattes, G1 - 11/03/2018
https://g1.globo.com/ciencia-e-saude/noticia/2018/11/13/cientistas-
mulheres-pedem-inclusao-de-periodo-de-licenca-maternidade-no-curriculo-
lattes.ghtml
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