EPISÓDIO 2:
“Rosa decide seguir car reira acad êmica”

“Mulheres entraram na ciência pela cozinha”
A cozinha franqueou a entrada das mulheres no
laboratório científico – o marco da ciência moderna
que se transformou em um espaço eminentemente
masculino, onde algumas delas se destacaram a duras
penas em áreas que até então não atraiam a atenção
dos homens. [1]

“Se um número significativo de mulheres são bem
sucedidas na obtenção de diplomas em áreas de C&T,
porque tão poucas mulheres são encontradas em
posições acadêmicas permanentes? “
“Entre outras estatísticas, o relatório mostrou que para
obter suporte financeiro, pesquisadoras devem ser em
média 2,2 vezes mais produtivas do que seus colegas do
sexo masculino” [2]

“ Os homens tendem mais a estar entre a elite
acadêmica, aqueles que detêm cadeiras, financiamentos
generosos, laboratórios espaçosos e modernos,
colaboradores através do mundo, são membros de
academias nacionais e estrangeiras e ganham prêmios
prestigiosos. As mulheres, em contraste, tendem a ter
mais dificuldades para se vincular a esse mundo; elas
sofrem de “desvantagem cumulativa”, ou discriminação
sutil, inquantificável “ [3]

“Dentre tantas dúvidas possíveis, uma coisa é certa: a
necessidade de cada vez mais mulheres saírem do não
lugar na Ciência e na Tecnologia. Para tanto, políticas
públicas de combate à desigualdade de gênero têm que
ser elaboradas e implementadas, reelaboradas e
novamente implementadas. Porém, isso somente torna
se possível por meio do esforço de pesquisadoras e
pesquisadores na realização de estudos que situem a
real condição feminina neste campo.” [3]

“Se a periferia tivesse sexo, certamente seria feminino.
Como coração de mãe, ela abraça os seus filhos sem
distinção, sem ver se é belo ou feio, dentro ou fora dos
padrões.”[4]
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Inciativas interessantes para discuss ão
http://sites.google.com/site/gwitweb/
“Google Women In Technology (GWIT) is an initiative by Googlers pledged to the
cause of connecting women in the Middle East and Africa in the field of web
technologies, share their success stories to inspire new talent, providing students and
professionals alike with a platform to get guidance from women who’ve made their mark ,
share their ideas, suggestions, success stories, and spread the cheer far and wide.
Inspired yet? Great! Shoot a mail to gwit4emerging@gmail.com”

http://www.etsy.com/hackergrants
We are announcing a new scholarship and sponsorship program in collaboration with
Hacker School, focused on bringing more women into Engineering jobs at Etsy and
across our industry.

http://wiki.debian.org/pt_BR/DebianWomen/BuildItEvent
“Estamos convencidos de que existem muitas pessoas que desejam se envolver com projetos
de software Livre mas não sabem por onde começar. Para o Debian, a tarefa mais comum
entre os contribuidores é a reconstrução de um pacote.
O projeto Debian Women em colaboração com o OpenHatch promoverá um evento no
IRC para ajudar pessoas interessadas em compilar seu primeiro pacote Debian a partir do
pacote fonte e aplicar seu primeiro patch.
Públicoalvo: Este evento é dirigido a qualquer pessoa interessada em recompilar um
pacote Debian pela primeira vez. Esta é uma tarefa simples e não exige nenhum
conhecimento anterior, apenas uma instalação funcional do Debian (ou Ubuntu, ou outro
sistema derivado do Debian). Desejamos particularmente encorajar mulheres que queriam
se envolver a dar seus primeiros passos na colaboração com um projeto de Software Livre,
porém todos são bemvindos.

–

http://iom.edu/Activities/Global/ViolenceForum/EndViolenceHome.aspx
“The Avon Foundation for Women and the Institute of Medicine are
challenging teams of individuals from the fields of domestic violence prevention and
communications technologies to come together to raise awareness about and to help
prevent domestic violence against women and children. This is a global challenge, and
teams from both the US and abroad are encouraged to register.
The Prizes: 1st Prize – US$10,000
2nd Prize – US$7,500
3rd Prize – US$5,000
4th Prize – US$2,500
Registration and Submission: Registration will be open until May 31, 2012. After you
register, the IOM will contact you to let you know if your team meets the eligibility
requirements. If so, you will receive a submission link. If not, the IOM will give you an
opportunity to revise your team composition and register before the deadline. See
eligibility and terms for more information.”

