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Objetivo

 Incentivar as mulheres a seguirem carreiras ligadas a 
Computação;

 Dispertar o interesse nas mulheres para aumentar sua 
participação;

 Apresentar o importante papel das mulheres nas 
áreas da tecnologia.

 Quem somos, quantas somos, no que trabalhamos.



  

Porque mais mulheres?

• Razões Econômicas
– Estudos comprovam que equipes mistas( mulheres e 

homens) desenvolvem trabalho mais eficiente em 
Computação.

– Mulheres e homens se preocupam com aspectos diferentes 
de um produto.

– O mercado consumidor é no mínimo 50% de mulheres, 
portanto as equipes que desenvolvem precisam saber com 
elas pensam.

– Nos EUA, 70% das compras por produtos de informática são 
feitos por mulheres.



  

Porque mais mulheres?

• Razões Sociais
– Se mulheres não acham interessante cursos em 

Tecnologia da Informação, por exemplo,  vão educar 
seus(as) filhos(as) com a mesma idéia.

– O resultado será a diminuição constante de 
profissionais na área. 

– E para o progresso tecnológico de um país precisamos 
de mais  gente qualificada. 



  

Não é "História da Luluzinha", não!

• Tratar questões de genêro em Computação;

• Faltam mulheres, falta gente qualificada;

• A demanda aumenta e os candidatos 
diminuem;

• No Brasil, há uma demanda de aprox. 20 mil 
profissionais;

• Qualquer carreira exige conhecimento em 
tecnologia.



  

 Contexto Histórico

 Babbage, Boole, Turing, Von Neumann...
 Ada Lovelace {Ling. Programação}
 Cientista Charles Babbage {}
 Livro : "100 mulheres que mudaram a História 

do Mundo"



  

Ada Lovelace – Tudo começou com ela

 Criou o algoritmo de cálculo da 
sequência de Bernoulli  usando a 
máquina analítica de Charles 
Babbage.

 Uma das poucas pessoas que 
entendeu os conceitos envolvidos 
no projeto de Babbage.

 Em 1980, o Departamento de 
Defesa dos EUA  registrou a 
linguagem de programação ADA.

 Linguagem de programação, deu 
origem ao Pascal e outras 
linguagens.

1815-1852
Londres



  

As mulheres que programavam o 
ENIAC

 ENIAC  é considerado o 
primeiro computador da história.
{18.000 válvulas e  27 
toneladas}

 O exército  financiou um projeto 
experimental para a construção 
do Eniac, seis  mulheres foram 
selecionadas.

 Atuaram desenvolvendo 
programas durante a guerra, 
treinando novos programadores 
e criando rotinas para melhorar 
a eficiência.

1947
Para ver alguns 
depoimentos ( aqui)

http://www.witi.com/center/aboutwiti/eniac_video.php


  

Grace Hooper – A mãe do Cobol

 Graduada em Matemática e Física.

 Ela programou a Mark I e Mark II, 
descreveu os princípios     
fundamentais de funcionamento da 
computação das máquinas. 

 Ela sabia que a chave para a  
computação, era o         
aperfeiçoamento de linguagens de 
programação.

 A sua mais conhecida contribuição 
para a computação foi a invenção 
do compilador.

1906 - 1992



  

Marissa Ann Mayer – A mulher mais poderosa do mundo

 Cientista da computação.

 Vice presidente da Google de 
Produtos de Pesquisa e 
experiência com o usuário.

 Sua tarefa é determinar se um 
determinado produto está pronto 
para ser liberado para uso.

 Coordena o gerenciamento de 
produtos de busca do Google - 
pesquisa na web, imagens, 
grupos, notícias, Froogle, Barra 
de Ferramentas Google, Google 
Desktop, Google Labs...

1975



  

Cláudia Medeiros - provando que a mulher pode e deve 
colaborar com a ciência e a engenharia.

• Recebeu do Google o prêmio Women in 
Technology Award, por incentivar a 
atuação de mulheres na Computação, no 
Brasil.

• Uma das embaixadoras da ACM – 
Associação Americana de Computação.

• Professora do Instituto de Computação da 
UNICAMP, com graduação em Engenharia 
Elétrica pela PUC-Rio.

"A carência de mulheres nessa
profissão está prejudicando 
o mercado e muitas delas 
nem têm noção disso”



  

Barbie - Os tempos mudam e a boneca mais famosa do 
mundo tem que se adaptar!

• Acompanhada com um 
notebook rosa e roupa com 
desenhos de computadores 
e códigos

• Eleita pela Sociedade das 
Mulheres Engenheiras  e 
da Academia Nacional de 
Engenharia. 



  

Sulamita Garcia

• Gerente de Estratégia Linux e 
Open Source da América Latina 
da Intel.

• Responsável por criar e manter 
estratégias Open Source, 
incluindo comunidades, 
governos, padrões e 
distribuições comerciais.

• Faz parte da comunidade 
Linuxchix Brasil.

• Expert em integração de 
ambientes Linux, segurança e 
desenvolvimento.

•  Autora de diversos artigos 
técnicos sobre alta 
disponibilidade, balanceamento 
de carga e Slackware, etc.



  

Fernanda - Brasileira no script: 
feministas do software livre

• Google em Zurich

• Uma das fundadoras 
do Projeto Software 
Livre Mulheres (2001)

• Ativista do Software 
Livre

• Coordenação do FISL



  

Fabianne Balvedi

• Feminista midiativista:)

• Especialista em Computação 
Gráfica.

• Uma das fundadoras do 
Programa SL Paraná, da 
Blender Foundation e da rede 
de Estúdios Livres.

• Trabalha com cinema de 
animação, videodesign e 
webdesign.

• Professora de Design na PUC 
Paraná.

• Blog: G2G = tics & tags

http://www.interfaceg2g.org/fabs


  

Paloma Costa

• Graduada em Ciência da 
Computação, Pós em Informática na 
Educação;

• Java Tester Developer;

• Integrante da coordenação de 
Software Livre RS e coordenadora 
dos Gus no FISL;

• Usuária GNU/Linux desde 2001 e 
uma das fundadoras do PSL 
Mulheres;

• Trabalha com treinamentos na 
Unisinus-RS



  

SBC Horizontes

• Evento SBC existe desde 2007;

• Apresentar iniciativas nacionais e 
internacionais com questões de genêro;

• Trata vários assuntos ligados a presença 
feminina na Tecnologia da Informação;

• Bits, Bytes e Batom!



  

Women in Information Technology -
WIT

• Girls In Technology (GIT)  é um programa de 
extensão que fornece bolsas de estudo, 
tutoria e outros programas escolares para 
meninas da escola. 

• Especialmente meninas carentes. Saiba mais 
ou registre-se para ser voluntária em 
http://www.girlsintechnology.org/ . 



  

ACM-W
• ACM-W tem como objetivo apoiar as mulheres na 

computação.

• Isto inclui a promoção de atividades que resultem em mais 
representação igualitária das mulheres.

• Através de atividades locais e internacionais, a cooperação 
com outras organizações.

• Divulgação de informações através de blogs e relatórios, 
promove o crescimento e desenvolvimento das mulheres 
que procuram atingir carreiras em informática.

– http://women.acm.org 



  

Estatísticas

Censo do Conselho Nacional de Desenvolvimento Científico e Tecnológico (CNPq)

• 2004 - 2.974 pesquisadores em grupos de pesquisa – 759 mulheres

• Pesquisas revelam uma maior participação das mulheres no mercado de trabalho.

IBGE 

• (10 a 14 anos de estudos)

• Mulheres – 77.530.633 – 22,9%   

• Homens – 72.194.164  - 20%

MEC/INEP

• 2006 - 13.606 formandos – 3.049 Mulheres que concluíram a graduação de 
Ciência da Computação

• Uma queda comparada a década de 90

veja http://women.acm.org/cis-newsletter.html.  



  

Comunidades



  

Mentoring
M (Meet new people) Faça novas amizades!

E (Energize yourself and other WIT members) Integre-se, voluntarie-se!

N Network, network, network! Network!

T (Teach others about your career & life experiences) Ensine aos outros e fale sobre sua carreira 
e experiências de vida!

O (Open yourself to new perspectives; Offer new perspectives) Arrisque-se, se abra para novas 
perspectivas.

R (Reap the benefits of other women's experiences) Colha os benefícios de outras mulheres!

Artigo sobre Mentor-Protege  relacionamento desafios. http://www.womenintechnology.org/files/Mentorshipchallenges.pdf



  

Perguntas

Muito Obrigada!

paloma-costa@softwarelivre.org
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