
Edital de Seleção das Mentorandas
Programa de Mentorias para Mulheres

Parceria Sociedade Brasileira de Física & Sociedade Brasileira de Matemática

I - Dos Objetivos

A Sociedade Brasileira de Matemática e a Sociedade Brasileira de Física lançam a
Primeira Edição do Programa de Mentorias para Mulheres da área de STEM. O
objetivo do programa é fornecer treinamento e orientação para mulheres jovens que
estão no começo de suas carreiras e têm que lidar com vários desafios da carreira
acadêmica. Este programa visa ainda estimular que as mulheres continuem seus
estudos, diminuindo a evasão e permitindo sua permanência nos cursos, de modo a
aumentar a representatividade de mulheres nos cursos de graduação e
pós-graduação na área de STEM do país. O público-alvo é formado por mulheres
que estão na graduação e pós-graduação, na área de STEM no Brasil.

Este Programa de Mentorias tem um aspecto inovador, uma vez que foi feito sob
medida para a realidade acadêmica vivida no Brasil, com todos os seus aspectos,
respeitando a história, a vivência brasileira e o seu desenvolvimento científico e
tecnológico, de modo a ter uma resposta efetiva para as que participarem do
treinamento

I - Das Inscrições e Dos Prazos:

1. Podem se inscrever neste edital estudantes mulheres de doutorado e pesquisadoras
de pós-doutorado de universidades brasileiras, públicas ou privadas na área de
matemática, de física ou em áreas afins.

2. Serão oferecidas 20 vagas, sendo 10 vagas para a área de matemática e/ou áreas
afins e 10 vagas para a área de física e/ou áreas afins.

3. O período de inscrição é de: 08 a 31 de março de 2023.

4. Não serão recebidas inscrições fora do prazo. É importante fazer a inscrição com
antecedência. Não nos responsabilizamos por inscrições não recebidas devido a
problema técnico.

5. A divulgação das selecionadas será feita no dia 20 de abril de 2023 pelo site das
respectivas Sociedades (Sociedade Brasileira de Matemática e Sociedade Brasileira
de Física).

6. As inscrições serão feitas por meio do formulário online:
https://forms.gle/YFU4VrGiyTJb6M3u9

II - Da Seleção

https://forms.gle/YFU4VrGiyTJb6M3u9


1. A seleção será feita por uma comissão julgadora formada por 6 membros, 3 da área
da matemática e 3 da área da física:

● Professora Helena Lopes Nussenzveig, Universidade Federal do Rio de
Janeiro

● Professora Maria Aparecida Ruas, Universidade de São Paulo
● Professora Maria José Pacífico, Universidade Federal do Rio de Janeiro
● Professora Julia Esteves Parreira, PUC-MG
● Professora Flora Souza Bacelar, Universidade Federal da Bahia
● Professora Janaína Dutra Silvestre Mendes, Instituto Nacional de Câncer José

Alencar Gomes da Silva

2. Serão priorizadas as candidaturas de forma a ter a maior diversidade possível, em
termos regionais, raciais, entre outros.

III - Dos Compromissos:

1. As selecionadas se comprometem a:
● Disponibilizar 04 horas semanais para as atividades do Programa de

Mentorias;
● Participarem do Encontro com as Mentoras, que acontecerá online no dia 27

de abril de 2023;
● Participarem dos encontros mensais com as Mentoras
● Participarem do Encontro Final no dia 06 de dezembro de 2023, que poderá

ser online ou presencial, a depender do orçamento.
● Enviar um relatório no final do Programa para as Sociedades.

IV- Da Contrapartida

1. As selecionadas receberão ao final do Programa de Mentoria emitido pela
Sociedade Brasileira de Matemática e pela Sociedade Brasileira de Física.


