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"Você não pode esperar construir um mundo melhor sem melhorar os indivíduos. Para esse 

fim, cada um de nós deve trabalhar para o seu próprio aperfeiçoamento e, ao mesmo tempo, 

compartilhar uma responsabilidade geral por toda a humanidade." Marie Curie

Cientista é o(a) profissional que faz ciência, ou seja, que

obtém conhecimento a partir do método científico e pode

realizar pesquisas nas mais diversas áreas do

conhecimento. O cientista trabalha intensivamente com

pesquisa e desenvolvimento. Isso vale para todas as

áreas imagináveis: saúde, educação, artes, tecnologia,

comunicação, política, economia, antropologia,

engenharia, direito, dentre outras.

Dedicar a sua vida à pesquisa e buscar soluções para

tornar o dia a dia da sociedade mais prático e

desenvolver estudos que explicam os fenômenos da

natureza e o comportamento de seres vivos é uma das

atividades que os cientistas fazem. Mas quando se

pensa em grandes nomes da ciência, geralmente as

mulheres não são lembradas. Os avanços para que as

mulheres ocupem lugares de destaque nos diversos

setores da sociedade ainda são recentes e incipientes.

Ainda assim, existem mulheres cientistas que se

destacaram por contribuir com estudos e descobertas

muito importantes para toda a humanidade.

Em síntese, este texto apresenta algumas

personalidades importantes na história da ciência que

marcaram o nosso tempo. Muitos são os obstáculos a

serem superados pelas mulheres para ocupar o seu

espaço na ciência. Dentre os maiores desafios, destaca-

se o machismo estrutural, o preconceito, a desigualdade

nas oportunidades oferecidas, o sexismo e a

discriminação. Este texto abordará os desafios como o

casamento e a maternidade enfrentados pelas mulheres.

Logo a seguir, será descrita uma breve apresentação da

evolução de mulheres que iniciam a carreira em ciência.

Desafios das mulheres brasileiras em ciência também

serão descritos neste texto. Ainda, as ações, grupos e

projetos na UFU enfocando as meninas e mulheres na

ciência serão apresentados e ressaltados. Por fim, a

história como cientista da autora, Profa. Yara Cristina de

Paiva Maia, será apresentada a título de ilustração sobre

as importantes decisões que podem fazer diferença ao

longo do processo de construção da própria carreira.
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A participação da mulher na ciência iniciou-se tempos antes de existir o

Dia da Mulher, bem como os movimentos feministas. Apesar dos

desafios de discriminação de gênero e pouco reconhecimento na

comunidade científica, inúmeras mulheres têm feito importantes

contribuições históricas ao longo dos anos. Entretanto, muitas delas não

foram notadas enquanto estavam vivas, mas os trabalhos que elas

desenvolveram têm contribuído com várias gerações de cientistas. A

primeira delas teve início na Idade Média, quando Hildegard de Bingen

(1098-1179), conhecida como santa Hildegard, realizava processos de

cura, frequentemente confundidos como “bruxarias” ou milagres, e

escreveu livros tanto sobre botânica quanto sobre medicina. Os seus

feitos ficaram tão conhecidos que o asteroide 898 Hildegard foi batizado

para homenageá-la. Nesse sentido, é importante destacar histórias

marcantes que ilustram e inspiram a resistência feminina em busca de

um protagonismo e da valorização no campo da ciência. Existem várias

personalidades que poderiam ser retratadas a seguir, mas não é objetivo

listar exaustivamente todas elas, mas alguns exemplos notórios serão

lembrados.

Algumas personalidades importantes na história da ciência

Fonte: Wikiquote
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Anos depois, nasceu Maria Gaetana Agnesi (1718-1799), uma

matemática espanhola que descobriu uma solução para equações que é

utilizada até os dias atuais. Ademais, Maria é autora do primeiro livro de

álgebra escrito por uma mulher e foi a primeira delas a ser chamada para

ser docente de matemática em uma universidade, no ano de 1750, na

Universidade de Bolonha.

Fonte: Wikiquote

Posteriormente, começa a jornada de Marie Curie (1867-1934), a “mãe

da Física Moderna”, conhecida pelo seu pioneirismo em pesquisas

abordando o tema radioatividade e pela descoberta do polônio, bem

como do rádio (elementos químicos). Além disso, a famosa madame

Curie foi a primeira mulher a ganhar um prêmio Nobel e a primeira

pesquisadora a recebê-lo duas vezes.

Fonte: Bettmann/Getty Images

Algumas personalidades importantes na história da ciência



Coleção e-books Mês do Respeito 2022 06

As potencialidades e os desafios da mulher na ciência

Em 1871, nasceu Florence Sabin (1871-1953), conhecida como “a

primeira-dama da ciência americana”, a qual estudou tanto o sistema

linfático quanto o imunológico do corpo humano. Florence foi a primeira

mulher a ganhar uma cadeira na Academia Nacional de Ciência dos

Estados Unidos e militava pelo direito das mulheres.

Fonte: delphipages.com

Nos anos 90, Nise da Silveira (1905-1999), renomada psiquiatra

brasileira, aluna de Carl Jung, lutou bravamente contra métodos para

tratamentos agressivos, bastante comuns na época, como as terapias de

choque, o confinamento e a lobotomia.

Fonte: folhapress

Algumas personalidades importantes na história da ciência
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Por último, mas não menos importante, é válido citar a história de Gertrude Bell Elion (1918-1999), estudiosa

americana que desenvolveu medicamentos inovadores para suavizar sintomas de Aids, leucemia e herpes.

O tratamento matava e inibia a produção de patógenos, sem causar danos às células infectadas. Além

disso, ela ganhou o prêmio Nobel da medicina em 1988.

Fonte: Os Incansáveis

Algumas personalidades importantes na história da ciência
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De acordo com a pensadora Simone de Beauvoir, ninguém nasce mulher, é preciso aprender a tornar-se uma

mulher. Nesse sentido, entram os desafios como o machismo, uma vez que muitos indivíduos acreditam que

a única função da vida de uma mulher é a de ser mãe. Entretanto, o poder revolucionário da força feminina

tem mostrado que é possível ultrapassar os paradigmas antigos acerca da maternidade, bem como do

casamento, mediante a inserção no mercado de trabalho, apesar da desvalorização.

Em uma pesquisa realizada pelo IBGE em 2018, a média salarial de uma mulher sem filhos foi de

R$2.115,39, já para as mulheres que são mães, esse valor foi equivalente a R$1.560,50. Logo, é

imprescindível mencionar a injustiça sofrida pelas mães que buscam ter autonomia financeira e

independência. Além disso, outro ponto a ser destacado é a romantização da maternidade, visto que muitos

cônjuges descredibilizam tanto o sofrimento quanto os obstáculos que as mulheres enfrentam diariamente

com os filhos e não compartilham as tarefas domésticas.

Desafios como o casamento e a maternidade

Fonte: www.jornalismocolaborativo.com
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Por isso, inúmeras mulheres que não possuem o apoio na divisão justa das obrigações acabam desistindo de

suas carreiras para se dedicarem integralmente aos filhos e à casa. A porcentagem de mulheres que deixam

o mercado para assumir essa função, segundo pesquisas divulgadas pela Catho, é de 30%. É válido lembrar

que isso ocorre porque os “custos sociais” do cuidado com a prole recaem, na maioria das vezes, somente

sobre as mulheres. O cuidado integral é uma obrigação implícita que as impede de trabalharem/estudarem

caso não tenham o auxílio de um companheiro, parente ou instituição de cuidado. Acerca da carreira

científica especificamente, segundo o escritor Daniel Tabak, é muito mais difícil para a mulher seguir essa

carreira em uma sociedade de caráter patriarcal. Além disso, as instituições sociais capazes de facilitar o

trabalho da mulher ainda são uma aspiração a conquistar.

Desafios como o casamento e a maternidade

Nesse âmbito, a mulher-mãe-cientista, possui uma jornada

excessiva, na qual precisa cumprir as exigências da vida

acadêmica e das responsabilidades familiares, aliadas ao

preconceito intrínseco, bem como à discriminação de gênero.

Segundo o artigo “Women in Science May Suffer Lasting Career

Damage From COVID-19”, escrito por Jillian Kramer, as mulheres

têm uma proporção muito maior de cuidados com os filhos e

responsabilidades domésticas. Logo, é mais difícil para elas

publicarem seu trabalho e progredirem na carreira da ciência.

Foto: Profa. Yara trabalhando com

a sua filha no colo. Acervo pessoal.
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Uma vez feita a opção pela carreira científica, a mulher se depara com o conflito da maternidade, da

atenção e obrigação com a família vis-a-vis as exigências da vida acadêmica. Algumas sucumbem e

optam pela família, outras, pela academia, e um número decide combinar as duas. Sobre essas

últimas, não é necessário dizer quanto têm que se desdobrar para dar conta não apenas das tarefas

múltiplas, mas também para conviver com a consciência duplamente culposa: por não se dedicar

mais aos filhos e por não ser tão produtiva quanto se esperaria ou gostaria. (VELHO, 2006, p. xv)

Desafios como o casamento e a maternidade

Foto: Profa. Yara trabalhando com a sua filha no colo. Acervo pessoal.
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De acordo com o artigo “More women than ever are starting careers in science”, publicado na revista Nature

em 2021, mais mulheres do que nunca estão iniciando a carreira em ciência. Porém, os estudos sugerem que

é menos provável que essas mulheres persistam na carreira acadêmica em comparação com os homens.

Para chegar a essa conclusão, foi realizado um estudo longitudinal dos registros de publicações de milhões

de pesquisadores em todo o mundo. Os autores verificaram que a proporção de mulheres que iniciam uma

carreira em ciência aumentou ao longo do tempo, visto que, em 2000, 33% dos pesquisadores em início de

carreira editorial eram mulheres e esse percentual cresceu para 40% nos últimos anos. Entretanto, em física,

matemática e engenharia, conforme o estudo, os homens ainda possuem uma quantidade muito maior de

autores em relação às mulheres.

Waltman, um pesquisador da área de ciência quantitativa citado no artigo descrito acima, diz que a sua

equipe ficou surpresa, uma vez que há um problema de menos mulheres do que homens progredirem para

cargos seniores em ciências. Eles descobriram que 54% das mulheres que começaram a publicar em 2000

desistiram 15 anos depois, em oposição a 52% dos homens. O pesquisador também afirma que “Embora a

duração das carreiras científicas de homens e mulheres seja bastante semelhante, existem diferenças

importantes entre homens e mulheres na forma como as suas carreiras científicas se desenvolvem”.

Sobre a evolução de mulheres iniciando carreira em ciência
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Em linhas gerais, os homens parecem progredir para cargos mais altos mais rapidamente e eles publicaram

15 a 20% mais artigos do que as mulheres durante o período analisado. Entretanto, uma limitação importante

do estudo foi que os dados da Índia e da China não foram computados, visto que os algoritmos utilizados

pelos autores não conseguiram atribuir o gênero de forma inequívoca aos nomes dessas nações. Flaminio

Squazzoni, sociólogo da Universidade de Milão, na Itália, diz que a ausência de dados da Índia e da China é

uma grande lacuna. “É provável que, se tivéssemos dados sobre esses dois países, a perspectiva sobre as

mulheres acadêmicas poderia ser um pouco pior”, afirma Squazzoni.

Sobre a evolução de mulheres iniciando carreira em ciência

Apesar dessa lacuna, o estudioso aponta que o banco de dados

Scopus é uma rica fonte de informações. Waltman diz que,

embora o quadro geral pareça positivo para mais mulheres

ingressarem na ciência, é importante lembrar que o aumento é

uma média em muitos países e disciplinas científicas e que há

uma enorme variação nos números. Ele também faz questão de

apontar que as carreiras científicas são mais do que números

de publicação. “A lente bibliométrica através da qual muitos

estudos, incluindo o nosso, analisam a diversidade na ciência é

muito estreita”, diz ele.
Fonte: www.freepik.com



13Coleção e-books Mês do Respeito 2022

As potencialidades e os desafios da mulher na ciência

A distribuição do capital científico nunca foi equânime entre os gêneros. Mesmo no Ocidente, as mulheres

permaneceram excluídas do acesso à educação formal por muito tempo, o que foi suficiente para impactar

em sua representatividade até mesmo nos dias atuais.

De acordo com o artigo “Desequilíbrio no sistema” publicado na revista Pesquisa Fapesp, em 2020, Maria

Arminda do Nascimento Arruda, socióloga renomada e coordenadora do Escritório USP Mulheres fez o

seguinte relato. “Ser mulher implicou que eu tivesse uma profissionalização mais tardia. E como mulher e

mãe, minhas experiências internacionais foram limitadas, tornando a minha carreira uspiana e brasileira. Fui

a segunda titular da história da Sociologia, muitos anos depois da primeira, que era a professora Eva Blay,

uma militante feminista. E a pergunta que fica é: por que as mulheres não chegaram lá? Isso tem uma

profunda relação com o gênero. A sociologia, como as carreiras de forma geral nas universidades, são em

sua maioria ocupadas por homens. Quando aparece uma mulher dirigindo uma instituição dominantemente

masculina, aquilo vira um exemplo de celebração. Mas é preciso ver quantas chegaram lá! Temos que ter

consciência de que são exceção, não pode ser usado como um índice de ascensão feminina”.

Outros desafios das mulheres em ciência
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Em relação à participação e representativa, um relatório da Elsevier intitulado “A jornada do pesquisador

através de lentes de gênero”, atualizado em 2019, examinou a participação em pesquisas, progressão na

carreira e percepções em 26 áreas temáticas de toda a União Europeia e em 15 países, incluindo o Brasil. De

acordo com o levantamento, embora a participação das mulheres na pesquisa esteja aumentando de forma

geral, a desigualdade permanece entre os países de origem e em áreas temáticas em termos de resultados

de publicações, citações, bolsas concedidas e colaborações.

Outros desafios das mulheres em ciência

Em todos os países, a porcentagem de mulheres que publicam

internacionalmente é menor do que a de homens. Em termos de

citações – que apontam o quanto uma publicação é relevante para os

pares – também há uma diferença de gênero sobre como são

acumuladas: trabalhos de autoria de mulheres são citados com menos

frequência do que de homens. Eles são melhor representados entre os

autores com uma longa história de publicação, enquanto as mulheres

são altamente representadas entre os autores com uma curta história

de publicação. Este fato tem um impacto no chamado “Índice H” do

pesquisador.

Fonte: www.cfq.org.br

https://www.elsevier.com/__data/assets/pdf_file/0011/1083971/Elsevier-gender-report-2020.pdf


15Coleção e-books Mês do Respeito 2022

As potencialidades e os desafios da mulher na ciência

O artigo intitulado “Pesquisadoras revelam os desafios das mulheres para fazer ciência”, publicado em 2021,

apresentou um retrato das mulheres na pandemia. Por trás dos dados da participação delas na ciência, há

um cenário de disparidade de gênero na carreira acentuado pela pandemia. Um levantamento do Parent in

Science mostrou que a pandemia de COVID-19 afeta mais a produtividade acadêmica de mulheres negras

(com ou sem filhos) e mulheres brancas com filhos (principalmente com idade até 12 anos). Além de

passarem mais tempo que os homens cuidando de tarefas domésticas e dos filhos, as mulheres dão rosto e

voz à linha de frente ao combate à COVID-19.

Outros desafios das mulheres em ciência

Fonte: www.depositphotos.com
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Na Universidade Federal de Uberlândia (UFU), existem ações, grupos e projetos que estimulam as mulheres

a participarem de pesquisas científicas e tornarem-se profissionais dessa área.

O primeiro projeto, denominado “QuiMinas”, surgiu para cuidar de ações educativas que estimulem meninas,

mais especificamente do ensino fundamental, a se tornarem cientistas. A fim de despertar esse interesse

nelas, o projeto oferece diversos materiais que relatam trajetórias de mulheres cientistas de forma dinâmica.

O projeto pode ser acessado pelas plataformas Instagram e Youtube e é coordenado pelas professoras

Amanda Danuello, Elaine Kikuti, Raquel Maria Ferreira de Sousa e Tayana Mazin Tsubone, do IQ/UFU.

Ações, grupos e projetos na UFU

Arte: QuiMinas

https://www.instagram.com/quiminasufu/
https://www.youtube.com/channel/UCG-lm5zWwGNfWPHFCrdMCUg
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Outro projeto de extensão é o “Meninas da Física”, formado por oito estudantes, três professores

coordenadores e mais de cem colaboradoras cadastradas de 30 instituições de ensino diferentes, de 17

estados do Brasil.

O projeto trata da diversidade e igualdade de gênero e retrata, mediante palestras, minicursos e das redes

sociais, o papel da mulher na ciência e como o público feminino pode agregar na sociedade por meio do

conhecimento. Há uma apostila digital gratuita que auxilia na aproximação entre a sociedade e a ciência

desenvolvida por eles e o conteúdo do projeto pode ser acessado no site, Instagram e Youtube.

Arte: Meninas da Física

Ações, grupos e projetos na UFU

http://comunica.ufu.br/node/19806
http://www.meninasdafisica.com.br/
https://www.instagram.com/meninasdafisica/
https://www.youtube.com/channel/UCUG4KMGteEvxU1l2To7G4Dg
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O projeto de extensão Acelerar e Suportar, conhecido por AS, é composto por professoras e alunas dos

cursos de engenharia da UFU. O objetivo é capacitar as mulheres a atingirem o protagonismo e a liderança

nas carreiras de engenharia e tecnologia, além de empoderar estudantes e profissionais dessas áreas.

Os materiais são publicados nas redes sociais Instagram, Youtube e Linkedin, além de um ebook gratuito

que auxilia futuras engenheiras a entrarem no mercado de trabalho. O projeto também produziu um podcast

ImpulsionAS, que fala sobre estudos da engenharia de modo lúdico com o auxílio de especialistas, além de

cadernos de revisão para ajudar as estudantes.

Arte: Acelerar e Suportar

Ações, grupos e projetos na UFU

https://www.instagram.com/as.ufu/
https://www.youtube.com/channel/UCHpMUk64EeHlKueJLGtEIOg/featured
https://www.linkedin.com/pulse/toda-hist%C3%B3ria-inspira-adriele-rocha-as-acelerar-e-suportar/?published=t
https://drive.google.com/file/d/1Dmlrb3W8OZegNB0Hesr8zdWS9Y-iO8ey/view
https://open.spotify.com/show/7GpdfwWvUPaKnGNP3PHPcy
https://drive.google.com/file/d/14vGtlMOH_Th3iyJib8zYwwUnRislfwnQ/view
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O projeto denominado “#include <girls>”, na linguagem de programação C, significa “Incluir meninas”. O

grupo é coordenado por oito professoras da Facom/UFU: Maria Camila Nardini Barioni, Maria Adriana Vidigal,

Mirella Junqueira, Gina Oliveira, Fabíola Pereira, Alessandra Aparecida Paulino e Elaine Ribeiro de Faria.

O objetivo delas é trabalhar para a inclusão de mulheres nos âmbitos de tecnologia e computação, uma vez

que o grupo oferece eventos de capacitação para estimular o ingresso delas nessas carreiras, principalmente

em Uberlândia. A divulgação ocorre no Instagram.

Arte: #include<girls>

Ações, grupos e projetos na UFU

https://www.instagram.com/include.girls/
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Por último, a Equipe de Propulsão e Tecnologia Aeroespacial (Epta), em conjunto com a Faculdade de

Engenharia Mecânica (Femec), produziu um podcast que conta histórias de mulheres astronautas cujo papel

foi fundamental na conquista do mundo aeroespacial : “Mulheres no Espaço”.

O projeto possui 30 integrantes dos cursos de graduação em Engenharia Aeronáutica, Engenharia

Mecatrônica, Biomedicina, Biotecnologia, Engenharia Mecânica, Engenharia de Computação, Engenharia de

Controle e Automação, Engenharia Eletrônica e de Telecomunicações, Física (Licenciatura) e Matemática

(Bacharelado).

Arte:EPTA

Ações, grupos e projetos na UFU

https://open.spotify.com/show/5GIBpZkqXCK7HVoOgUjSN9
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Yara é nutricionista com graduação pela Universidade Federal de Ouro Preto em 2000. Logo que se formou

iniciou o trabalho como gerente da Unidade de Alimentação de uma mineradora onde a maioria dos

trabalhadores eram homens.

Depois de 5 anos no trabalho na área de produção de refeições coletivas, tomou uma decisão de mudar o

foco da sua carreira profissional, optando por uma carreira de cientista. Essa decisão implicou na

necessidade de se qualificar cursando mestrado e doutorado. Ingressou no Programa de Pós-graduação em

Ciências Biológicas da Universidade Federal de Ouro Preto (2005).

A construção da própria carreira em ciência

Foto: Banca de defesa de mestrado. Acervo pessoal. Foto: Banca defesa de doutorado. Acervo pessoal.

Foto: Profa. Yara trabalhando em sua pesquisa de doutorado.
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Na defesa de tese a sua filha estava com 5 meses. Oito

anos depois, Yara encontrou com uma pesquisadora,

membro da banca de tese, a qual comentou que jamais se

esqueceria daquela defesa pois ela se recordava que durante

a defesa ter havido uma pausa para a amamentação do

bebê, e que aquela foi uma cena que marcou a vida dela

profundamente, pois era uma demonstração de coragem

para conciliar a maternidade com a vida profissional. Yara

ressalta que um dos grandes incentivos para a participação

da mulher na ciência é um ambiente familiar propício e uma

cultura no trabalho que tenha uma rede de apoio.

Foto: Profa. Yara amamentando a sua filha.

A construção da própria carreira em ciência

A esta época já estava casada há 4 anos, e sonhava em ser mãe. Quando foi realizar o doutorado, em uma

conversa muito aberta com os orientadores, perguntando se haveria algum impeditivo de uma gravidez durante o

doutorado, a ideia foi bastante respeitada e com humanidade. Quando estava finalizando a tese, teve a notícia

de sua gestação. Concluiu o doutorado estando grávida e tendo inclusive dado à luz meses antes.

Foto: Profa. Yara gestante realizando experimentos.
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A construção da própria carreira em ciência

Em 2013, teve seu segundo filho e durante todo este período

recebeu apoio dos seus colegas de trabalho, alunos, técnicos

e de toda a Universidade.

Em 2015, realizou estágio pós-doutoral no Departamento de

Imunologia e Microbiologia Médica na Universidade da

Califórnia-Davis, EUA, e seus filhos tinham 2 e 4 anos. Foi

uma experiência desafiadora, mas que marcou positivamente

a vida da família e permitiu alavancar a sua carreira

acadêmica na UFU. Ela ressalta que o apoio e incentivo da

família por terem ido para Davis foi fundamental para que ela

continuasse exercendo bem de perto o seu papel como mãe

e esposa durante todo o ano fora do Brasil.

Foto: Profa. Yara trabalhando em seu pós doutorado na

Universidade da Califórnia-Davis, em 2015.

Quando estava gestante em 2010 foi aberto um concurso na UFU no Curso de Nutrição. Foi um concurso

bastante concorrido. Ela fez a prova do concurso com 32 semanas de gestação, tendo sido aprovada e

ingressado na Universidade Federal de Uberlândia. O direito à licença maternidade permitiu a dedicação para

os cuidados com a criança.

Foto: Profa. Yara e família na Universidade da Califórnia-Davis, em

2015.
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A construção da própria carreira em ciência

Atualmente é professora Associada II e cientista na Universidade Federal de Uberlândia-MG, com participação

e desenvolvimento de projetos de pesquisa aplicados à nutrição com ênfase na biologia molecular e oncologia.

É coordenadora do Grupo de Pesquisa em Biologia Molecular e Nutrição (BioNut) formado por uma equipe

multiprofissional (Nutricionistas, enfermeiros, biomédicos, médicos, fisioterapeutas) e Pesquisadora do INCT em

Teranóstica e Nanobiotecnologia (INCT-TeraNano). Ela está na segunda gestão da Coordenação do Programa

de Pós-graduação em Ciências da Saúde (PPCSA) e do Mestrado Profissional em Ciências da Saúde (MPCS)

da UFU desde 2019. Conseguiu pela primeira vez a Bolsa Produtividade em Pesquisa CNPq para 2022.

Foto: Profa. Yara ministrando a palestra Genética, obesidade e cronobiologia em 2019.
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A construção da própria carreira em ciência

Uma das suas maiores realizações é observar as vidas que ajudou a transformar, os novos cientistas,

professores, profissionais em diferentes áreas de atuação formados por ela. Hoje em dia, mais de 90% dos

alunos que estão sob a sua orientação/supervisão são mulheres.

Foto: Integrantes do Grupo de Pesquisa em Biologia Molecular e Nutrição.
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A construção da própria carreira em ciência

Ela é grata pelas oportunidades que teve na UFU de trabalhar com incríveis alunos e colegas que a

ajudaram a crescer como pesquisadora. O apoio e a criatividade que as mulheres têm em seu convívio

tornam o trabalho agradável a cada dia. Compartilhar esses interesses e ideias com o crescente número de

mulheres cientistas no seu campo e além, deixou a jornada ainda mais incrível.

"Não há limite para o que nós, como mulheres, 

podemos realizar." – Michelle Obama

Foto: Profa. Yara e Profa. Cibele em evento internacional, 2019.

Foto: Profa. Eloísa, Profa. Ana Elisa e Profa. Yara no Workshop: Novos Paradigmas da CAPES em

2019.
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