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DESTAQUES EAI

Mulheres e Meninas na Ciência

REABERTURA DA GALERIA
FAYGA OSTROWER

Marie Curie, Grace Hopper, Sônia Guimarães, Nise da
Silveira e, mais recentemente, Jaqueline de Jesus e Ester
Sabino são exemplos de mulheres cientistas que
revolucionaram suas áreas de atuação. Ainda assim,
segundo a UNESCO, as mulheres representam somente
um terço entre os cientistas e menos de 30% dos
pesquisadores no mundo.

Promovida pela Embaixada
mexicana no Brasil, com apoio da
Secretaria de Cultura e Economia
Criativa (SECEC) e do Escritório de
Assuntos Internacionais (EAI), a
Galeria Fayga Ostrower, no Eixo
Cultural Ibero-americano, foi
reaberta com a exposição
"Maravilhas do México". A mostra
abre a programação do projeto
Brasília – Capital Ibero-americana
das Culturas (CIC) 2022.

Para reduzir a baixa representatividade nesse campo, a
ONU estabeleceu o Dia Internacional das Mulheres e
Meninas na Ciência (11/02) e criou a Coalizão para a Ação
sobre Tecnologia e Inovação para a Igualdade de Gênero.
A meta é duplicar a proporção de mulheres e proporcionar
seu engajamento na busca por soluções inovadoras.
É nesse contexto que o GDF tem fomentado a atuação de
mulheres e meninas na ciência. Em 2019, alunas de escolas
públicas participaram do Festival Tekla, um evento de
robótica para meninas criado na Suécia. Há, também, o
programa "Meninas nas Exatas", parceria entre a Fundação
de Amparo à Pesquisa do DF (FAPDF), o Conselho de
Desenvolvimento Científico e Tecnológico (CNPq) e o
Governo Federal.
Espera-se que medidas de incentivo desse tipo não sejam
mais necessárias em um futuro próximo. Até lá, ações
direcionadas, como as que elencamos, ajudarão a garantir
a representatividade feminina na ciência.

TROCA DE EXPERIÊNCIAS: DF
E REPÚBLICA DOMINICANA
A Polícia Militar do DF (PMDF)
agendou uma visita técnica à
Polícia Nacional da República
Dominicana com o objetivo de
compartilhar conhecimentos
técnicos de segurança do país. O
EAI e a Secretaria de Segurança
Pública do Governo do Distrito
Federal (SSP/DF) articularam a
ação.
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BOAS PRÁTICAS
11/02 | Educacional - Ecossistema de Tecnologia e Inovação
|
Programa
que incentiva meninas na ciência promove

educação em tecnologia com lives
Pelo meio virtual, o programa "EstroGênias: Meninas na Ciência", da
Educacional - Ecossistema de Tecnologia e Inovação, com apoio da
Disney, Unesco, Lego Education e Micro:bit, promove a educação em
tecnologia, engenharia e matemática, e debate como as meninas podem
ser incentivadas a se desenvolverem nessas áreas.

11/02 | Distrito Federal

Projeto inspira meninas da rede pública do DF a ingressarem
em cursos da área científica
O projeto Meninas.comp, da Universidade de Brasília (UnB), realiza
oficinas em escolas públicas do DF, com o objetivo de promover a
inclusão das mulheres e meninas em áreas como ciências exatas,
engenharia e tecnologia. A iniciativa abrange meninas do ensino
fundamental e médio.

15/02 | Barcelona

Implantação da rede Gender Equality Tech Hub (GETHub)
promove equidade de gênero em empresas de tecnologia
O GETHub, promovido pela Câmara Municipal e coordenado pela
allWomen.tech, é uma iniciativa público-privada que visa reunir
empresas de Barcelona comprometidas com a igualdade de gênero no
campo tecnológico, a fim de promover e implantar medidas específicas
para reduzir a disparidade de gênero no setor.

22/02 | ONU

Evento on-line destaca o papel feminino na criação de
soluções eficazes para as mudanças climáticas
Um evento promovido pela ONU destacou que as mudanças climáticas
afetam mulheres e homens de maneira desigual, já que muitas mulheres
são responsáveis pela coleta, produção de alimentos e abastecimento. O
debate reconheceu a importância da participação de mulheres na ciência
para oportunizar a criação de soluções eficazes para o meio ambiente.
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#FALEAI

ISRAEL: PLANTIO CELEBRA
ACORDOS DE ABRAÃO

DIA INTERNACIONAL DAS MULHERES E
MENINAS NA CIÊNCIA

A Embaixada de Israel realizou um
plantio de oliveiras no Jardim
Botânico de Brasília para celebrar
os Acordos de Abraão. O Tratado
de Paz entre Israel, Bahrein,
Emirados Árabes e Marrocos
marca as relações diplomáticas
entre países do Oriente Médio. A
chefe do Escritório de Assuntos
Internacionais do Governo do
Distrito Federal (EAI/GDF), Renata
Zuquim, participou do plantio e
celebrou a iniciativa. “É importante
que os países cooperem em busca
de paz e desenvolvimento", afirma.

De 11 de fevereiro a 16 de março ocorrem diversas
atividades virtuais que envolvem diferentes unidades da
Fundação Oswaldo Cruz (Fiocruz). A programação celebra
o Dia Internacional das Mulheres e Meninas na Ciência, e
inclui lives, debates, rodas de conversa, lançamentos de
livros, mesas redondas, exibição de filmes etc. Os meios
de participar vão desde canais do youtube a encontros
presenciais.

GDF E ESPANHA DEBATEM
AÇÕES CULTURAIS
O EAI e a SECEC se reuniram com
o diretor do Espanhol no Mundo,
do Ministério de Relações
Exteriores da Espanha, Guillermo
Escribano, e com representantes
da Embaixada espanhola no Brasil.
Entre outros assuntos, o encontro
tratou de ações relacionadas ao
título de Brasília como Capital
Ibero-americana das Culturas (CIC)
2022.

SEMANA DE 22 E DESDOBRAMENTOS
O Museu de Arte de Brasilia (MAB) expõe peças
modernistas, incluindo dois protagonistas da Semana de
22, Victor Brecheret e Oswald de Andrade, até o dia 14
de março. A escultura em bronze de Brecheret “Nu
feminino”, de 1930, poderá ser tocada por pessoas com
deficiência visual. Ao lado das peças, o MAB vai exibir
três obras de seu acervo: “Comitê de solidariedade” e
“Afoxé dos Filhos de Congo”, de Pierre Verger, e
“Casarão”, uma aquarela de Pedro Henrique de Orleans e
Bragança.

“As mulheres são metade da
população. Não podemos deixálas para trás, ainda que eu deva
enfatizar que a tarefa de criar um
mundo mais justo e inclusivo não
seja apenas das mulheres — os
homens devem assumir a
responsabilidade, também"
Dra. Anna Paolini - Diretora do Escritório da
UNESCO em Doha.

Clique aqui para visualizar todas as boas práticas divulgadas em nosso site de acordo com nossa curadoria diária.

EAI nas mídias:

