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INSTITUIÇÃO PÚBLICA FEDERAL

FUNDADA EM 1927

ENSINO GRATUITO

LOCALIZADA EM BELO HORIZONTE, MINAS GERAIS 

4 CAMPI – PAMPULHA E SAÚDE EM BELO HORIZONTE,  

MONTES CLAROS E TIRADENTES

20 UNIDADES ACADÊMICAS EM TODAS AS ÁREAS 

50.000 ESTUDANTES DE GRADUAÇÃO E PÓS-GRADUAÇÃO

58% DOS ESTUDANTES DE GRADUAÇÃO ENTRAM POR MEIO 

DE COTAS

45% DE DOCENTES SÃO MULHERES

53% DOS ESTUDANTES DE GRADUAÇÃO SÃO MULHERES

58% DOS ESTUDATNES DE PÓS-GRADUAÇÃO SÃO MULHERES

Foto: Foca Lisboa



Sessão II - Objetivo 5: Igualdade 
de gênero - Mulheres e Ciência

“Um espaço todo nosso?”: 
mulheres, ciência, universidade

“Dê-lhe um teto todo seu e 500 
libras por ano e deixe-a abrir sua 
mente”

Virginia Woolf
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• A distância entre nós 
– interseccionalidade

• A falácia da diferença 
sexual – de Lauretis

• A construção cultural 
de gênero – repetição 
e normalização –
Beauvoir e Butler

“Não se nasce uma 
mulher, torna-se uma”

Simone de Beauvoir

I. Mulheres



• Diferença de áreas
• Preconceito e discurso 

de aptidão de gênero 
• Binarismo 
• Essencialismo
• Humanas e biológias x

Exatas 
• Educação para a 

igualdade nas áreas

II. Ciência



5% das matrículas na área de engenharia 
são mulheres

3,7% nas áreas de física, matemática e 
ciências da terra

90% das matrículas dos cursos de serviço 
social, ciências da educação e 
enfermagem é de mulheres.

(Dados 
INEP)

Segregação ocupacional: carreiras 
majoritariamente femininas são mais 
desvalorizadas.



• Espaço de diversidade

• igualdade de gênero

• Respeito à diferença 

• Produção de 

conhecimento

• Instrumento indutor

III. Universidade



A correlação entre a diferença de 
gênero de um país e seu desempenho 
social e econômico: 

“Como as mulheres representam 
metade da base potencial de talentos 
de um país, a competitividade de 
uma nação a longo prazo depende 
significativamente de como se educa 
e se utiliza a mão de obra feminina”

Global Gender Report (Fórum 
Econômico Mundial) 

IV. Igualdade de gênero



• 52% da população mundial é 
feminina.

• Índice de Desigualdade de Gênero 
(GII, Nações Unidas, 2017): 
Espanha 15ª, Portugal 19ª, Brasil 
94ª

Brasil:
• Mulheres ganham 74,5% do salário 

dos homens.- Diferença entre 
salários: 124ª posição 

• Uma das piores representações de 
gênero feminino no Congresso 
Nacional

• Participação feminina em cargos 
de chefia é metade da masculina







• Combater  fatores históricos, culturais 
e sociais: a) visões sexistas arraigadas; 
b) preconceito e discurso das aptidões 
de gênero; c) enfoque nas diferenças 
biológica e nos papeis de gênero; e) 
ênfase na dedicação à família; divisão 
de tarefas domésticas; duplas jornadas 
de trabalho.

• Lutar contra a violência, exploração 
sexual, assédio moral e sexual

• Combater a feminização da pobreza e a 
desigualdade no mercado de trabalho

• Lutar pelo acesso universal à saúde 
sexual e reprodutiva

• Fomentar uma educação inclusiva e 
sensível à igualdade de gênero e a 
paridade de gênero na educação

• Empoderar as mulheres – efeito 
multiplicador

• Fortalecer direitos e recursos 
econômicos iguais para as mulheres

• Fortalecer políticas e legislações
• Encorajar a liderança das mulheres
• Politicas específicas para eliminar 

barreiras (efeito tesoura): licença 
maternidade, creche, assistência 
estudantil para mães provedoras

Agenda ODS 2030



“O problema da questão de gênero é que ela descreve 
como devemos ser em vez de reconhecer como 
somos”.

“uma pessoa que acredita na igualdade social, política 
e econômica entre os sexos ... é o homem ou mulher 
que diz: ‘Sim, existe um problema de gênero ainda 
hoje e temos que resolvê-lo, temos que melhorar’.

Chimamanda Adiche, Sejamos 
todos feministas (2013); Para educar crianças 
feministas (2015)

“the room is your own, but it is still bare. It has to be
furnished; it has to be decorated, it has to be shared” 

Virginia Woolf, Profissões para 
mulheres (1932)



Obrigada!
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