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Mulheres na Matemática

Nós somos um grupo composto por duas professoras do

Instituto de Matemática e Estatística da Universidade Federal

Fluminense (UFF) e duas alunas de graduação da UFF e duas

alunas graduadas na UFF e cursando mestrado na Puc-RJ.

Nosso Projeto “Mulheres na Matemática” tem por objetivo

atrair estudantes meninas para a carreira de matemática. Uma

das atividades do Projeto é a criação do site

“mulheresnamatematica.sites.uff.br”

Ele promove a disseminação de trabalhos acadêmicos e

científicos de matemáticas; em particular de matemáticas

Brasileiras. Essa ação é uma tentativa de criar modelos para

muitas meninas que se encontram desencorajadas a seguir a

carreira de matemática ou carreiras em áreas relacionadas tais

como a de engenharia ou a de ciência da computação, por falta

de identificação com tais áreas. Outra atividade planejada é

visitar escolas promovendo discussões da participação de

mulheres na Matemática.

Quem somos nós?

Biografias*

Entrevistas

Uma iniciativa do projeto “Mulheres na Matemática” é trazer

exemplos de mulheres trabalhando em diversas sub áreas da

matemática. O objetivo é criar modelos. Nesse contexto, é

apresentado no site, a história e as pesquisas de matemáticas

brasileiras e internacionais. Até o presente momento nós temos

as seguintes entrevistas:

• Profª. Suely Druck

• Profª. Luiza Amalia de Moraes

• As medalhistas de ouro da OBMEP 2016

• Profª. Claudia Werner

• Profª. Paula Murgel

• Profª. Renata Del-Vecchio

• Profª. Ana Patricia Carvalho Gonçalves

• Profª Cecilia Salgado

• Profª. Adriana Neumann de Oliveira

• Profª. Celina Miraglia Herrera de Figueiredo

• Profª. Vera Tomazella

• Profª. Christina Brech.

Eventos promovidos e 

participações em eventos.

• Ciclo de palestras na UFF : A Matemática está em tudo. Em

particular, na alma feminina! OUTUBRO, 2017)

• Meninas na Ciência 2017 (NOVEMBRO, 2017)

• II Semana de Atividades-Mulheres da Praia Vermelha (ABRIL,

2018)

• World Meeting for Women in Mathematics - (WM)² - 2018

• Meninas na Ciência 2018 (AGOSTO, 2018)

• III Seminário Mulher e Ciência do Estado do Rio de Janeiro: 

palestra A minha escolha pela carreira em Matemática: desafios 

e conquistas (agosto de 2018)

• XIII Semana do IME UERJ: oficina Mulheres na Matemática 

(outubro de 2018)

• 23ª Semana de Extensão da UFF: Mulheres na Matemática 

(outubro de 2018)

• Mesa Redonda "Meninas na Matemática", USP-SP: A 

participação feminina na Matemática: uma perspectiva histórica 

(dezembro de 2018)

• II Simpósio da Formação do Professor de Matemática da 

Sudeste, USP-SP: minicurso A história de Hipátia e de muitas 

outras matemáticas (dezembro de 2018)

• Celebrando as Mulheres na Matemática, Celebrando as 

Mulheres no IME UFF: evento participante da iniciativa 

internacional May 12th (maio de 2019)

E-mail: mulheresnamatematica.uff@gmail.com

Facebook: https://www.facebook.com/mulheresnamatematica

Twitter: https://twitter.com/Mulheresnamate1

Instagram: https://www.instagram.com/mulheresnamatematica/
*até o presente momento. As imagens foram retiradas do Wikipedia ou de fontes com autorização.
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