Ata da 2a Reunião do Comitê Temático Mulheres da Matemática Aplicada e Computacional
da SBMAC
Uberlândia, 17 de setembro de 2019.
Restaurante Coco Bambu.
Presentes:
Celina de Figueiredo - UFRJ
Cintya Wink de Oliveira Benedito - UNESP- São João da Boa Vista
Cláudia Linhares Sales – UFC
Claudia Mazza Dias - UFRRJ
Dayse Haime Pastore - CEFET-RJ
Evelise R. C. Góis Freire - UFLA
Grasiele Cristiane Jorge - UNIFESP-SJC
Júlia Wotzasek Pereira - UNIFESP
Lucia Catabriga – UFES
Maria do Socorro N. Rangel - UNESP- S.J. Rio Preto
Maria Soledad Arona – FGV
Michelli Maldonado - UFTM-Uberaba -MG
Priscilla Souza Silva – UNESP
Rosana Maria Luvezute Kripka- UPF
Sandra Malta – LNCC
Resumo dos assuntos tratados:
1. Regimento do Comitê
Será organizada pela coordenação do comitê uma proposta de Regimento que será levada ao grupo
para discussões e posterior aprovação.
2. Atualização dos Números
Precisamos atualizar os dados do comitê solicitando à SBMAC os números atuais de membros
adimplentes da sociedade e atualizando a lista de membros do comitê. Foi sugerido o levantamento
de dados sobre a atuação dos membros da SBMAC. O levantamento incluiria quem somos, onde
estamos e onde atuamos, além do levantamento da porcentagem de mulheres e homens. Também
incluiria as possíveis atuações em STEM.
3. Ações para 2020
Como uma ação do comitê a ser realizada através das Regionais da SBMAC foi sugerido que cada
Regional organize uma comemoração no dia 12 de maio, Dia da Mulher na Matemática (“Women in
Mathematics Day”).
Também será organizado um modelo de evento a ser replicado em cada Regional. Esta ação visa o
incentivo a participação de meninas em ciências, particularmente em matemática. Foi criada uma
comissão que elaborará a proposta, formada por: Michelli Maldonado, Priscilla Souza e Cintya Wink.
4. Ações no CNMAC 2020
A principal crítica as ações implementadas no CNMAC 2019 foi a pouca divulgação da Sala da
Família. Vamos pedir aos organizadores do CNMAC 2020 que seja mantida a Sala e que esta seja
melhor divulgada. Foi sugerido inclusive que fotos ou filmes da sala e demais atividades para as
crianças sejam divulgadas previamente. Foi reiterada a importância de manter a oferta de atividades
para crianças mesmo que este ano a demanda tenha sido pequena. Na avaliação das mães a estrutura
do espaço foi muito boa.
Sobre a possibilidade de se realizar novo MS em 2020, decidiu-se que enviaremos nova proposta mas
em formato diferente, usando grupos de discussão. Manteremos também a estratégia de indicação de

Plenarista, que também participará do MS. As propostas de MS's para 2020 devem ocorrer de outubro
a dezembro de 2019.
Foi sugerido que busquemos pessoas que possam trabalhar conosco em uma atividade satélite de
estímulo à atuação de mulheres em cargos de liderança.
5. Atualização do site
Foi sugerido que as ações do Comitê sejam divulgadas através do site da SBMAC. E que o comitê se
utilize mais das mídias sociais.
6. Outros assuntos
Sobre o papel da comissão mista SBM/SBMAC, foi discutida a importância da pareceria e que esta
é uma ação dentre outras que podemos apontar como resultados do comitê.
Foi lembrado aos membros do comitê que o mandato desta coordenação se encerra no próximo
CNMAC, quando será eleita nova coordenação.

