
Ata da 1a Reunião do Comitê Temático Mulheres da Matemática Aplicada e Computacional

da SBMAC

Campinas, 20 de setembro de 2018.

Café da Casa do Professor Visitante da UNICAMP.

Presentes:

Claudia Mazza Dias - UFRRJ

Sandra Malta - LNCC

Renata R. Del-Vechio - UFF

Evelise R. C. Góis Freire - UFLA

Zochil González Arenas - UERJ

Gilcilene Sanchez de Paulo - FCT-UNESP

Walcy Santos - UFRJ

Edilaine Martins Soler - UNESP-BAURU

Cintya Wink de Oliveira Benedito - UNESP- São João da Boa Vista

Adriana Cristina Cherri -UNESP-BAURU

Carina Alves -UNESP- Rio Claro

Grasielle Cristiane Jorge - UNIFESP-SJC

Maria do Socorro N. Rangel - UNESP- S.J. Rio Preto

Michelli Maldonado - UFTM-Uberaba -MG

Cristiane O. Faria - UERJ

Resumo dos assuntos tratados:

1. A Profa, Cristiane Faria apresentou resumidamente a proposta de criação do Comitê, como foi 

sua elaboração, apresentação ao conselho da SBMAC e aprovação.

2. A Profa. Claudia Dias apresentou às presentes a pauta da reunião composta de: Possíveis 

Ações Imediatas, CNMAC 2019 e Ações Futuras:

2.1. Possíveis Ações Imediatas:

Foram apontadas as seguintes ações que serão implementadas pelo Comitê:

- Adotar em todos os eventos organizados por membros do Comitê a prática de equilíbrio de 

gêneros tanto nas comissões organizadoras, quanto na escolha de plenaristas e pareceristas

- Sempre que possível sugerir aos colegas organizadores de eventos que a mesma prática seja 

adotada.

-Reportar ao Comitê Temático o sucesso ou insucesso nas iniciativas descritas acima.

-Reportar ao Comitê Temático para divulgação eventos sobre a temática, ações de extensão, 



Editais, etc

-Acompanhamento dos Grupos que estudam a questão feminina em ciências, os grupos que 

estudam o assunto na CAPES, seus avanços, etc.

-Criação de uma lista de emails para facilitar a comunicação entre membros do Comitê.

2.2 CNMAC 2019

Tendo em vista a experiência da criação da Sala Silenciosa no CNMAC 2018, foram sugeridas as 

seguintes melhorias que serão repassadas à organização do evento:

-Criação da Sala Familiar. A sala poderia contar com estrutura semelhante a de 2018, no entanto 

prever ainda a alimentação das crianças através de estrutura adequada (copa, por exemplo).

-Levantar a demanda através da inclusão na ficha de inscrição de campo indicando a intenção de 

levar crianças ao evento, informando a idade da criança em caso afirmativo.

- Avaliar a possibilidade de criação de espaço de atividades infantis no evento (CNMACquinho).

- Avaliar demanda e possibilidade de contratação (por adesão) de serviços de Daycare durante o 

evento;

- Inclusão de espaço infantil no jantar do evento.

Além das sugestões acima, o Comitê fará a indicação de conferencistas e irá submeter para 

apreciação da comissão o Minissimpósio "Mulheres na Matemática Aplicada", composto por 2 

slots. O primeiro composto por 2 palestras e o segundo por mesas temáticas de debate e uma 

discussão geral com os resultados das mesas.

2.3 Ações Futuras

-Levantamento dos Projetos de extensão

-Avaliar durante o CNMAC Uberlândia, a possibilidade de organização de um evento satélite 

paralelo ao CNMAC 2020 em Campo Grande-MT. 

-Procurar integração aos outros comitês de gênero (outras associações).

-Levantamento sobre a situação feminina nos Programas de Pós-graduação na área, número de 

mulheres, mães, etc.


