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++C&TpM: Desmistificando a Ciência da Computação e as 
Tecnologias da Informação por e para Mulheres
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Objetivo: Desenvolver iniciativas que contribuam para o 
aumento da representatividade feminina no Bacharelado em 
Ciência da Computação e em cursos e disciplinas afins na 

UFABC. 



Sobre a UFABC
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▹ A UFABC possui 2 cursos de ingresso: Bacharelado 
em Ciência e Tecnologia (BC&T) e Bacharelado em 
Ciências e Humanidades (BC&H), com duração de 3 
anos.

▹ Após 2 anos cursando o BC&T, as(os) alunas(os) 
podem optar pelo Bacharelado em Ciência da 
Computação (BCC) como curso específico, que tem 
duração de 4 anos.



4

Alunas(os) registradas(os) no CMCC

53,9%

11,3%

19,3%

15,5%

Fonte: Secretaria Acadêmica CMCC 2018

Bacharelado em ciência da Computação

Licenciatura em Matemática

Bacharelado em Neurociência

Bacharelado em Matemática

BCC

LM

BN

51,8%
BM

24%

Total



Participação por gênero nas colações de grau do BCC
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Fonte: Secretaria acadêmica CMCC. 
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++C&TpM: Desmistificando a Ciência da 
Computação e as Tecnologias da Informação 

por e para Mulheres
1. Frente de pesquisa

2. Frente de divulgação (site e facebook)

3. Frente de ensino para a comunidade interna 
(UFABC) e externa (escolas da região)



PESQUISA
o baixo desempenho das meninas 
nas matérias da computação as 

afastam do curso? 



Desempenho em disciplinas de programação do BC&T
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Fonte: PROGRAD 2018

Processamento da Informação



DIVULGAÇÃO
Como alcançar as meninas?
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130 usuários
213 seções 

839 page views106 meninas 155 curtidas

Alguns números...

WORKSHOP MULHERES NA COMPUTAÇÃO: DESAFIOS 
DA CARREIRA



ENSINO
Como engajar as meninas na 

área da computação?



Minicurso de lógica de 
programação e soluções 

criativas de problemas em 
Python
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▹ Início com a comunidade interna (alunas 
da UFABC)

▹ Atualmente está sendo ministrado para 
alunas da comunidade externa (escolas 
públicas da região)

▹ Por alunas e para alunas

Minicurso
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Minicurso
▹ Lógica de programação (Pseudocódigo) e 

introdução a conceitos básicos de Python
▹ Dentre as 71 meninas inscritas, 50 foram 

selecionadas e 28 confirmaram a 
participação.

▹ Visual G e Repl.it
▹ Das 28 meninas que iniciaram o minicurso, 

26 chegaram ao fim.
▹ Foram 18 horas de aula divididas em 9 

encontros.
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Pesquisa para a seleção de alunas

42,3%

40,8%

16,9%

Nenhum conhecimento 
sobre programação

Sabe o que é lógica de 
programação, mas não 
como aplicá-la

Sabe o que é lógica de 
programação, sabe com 
aplicá-la.

Antes do minicurso
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Pesquisa para a seleção de alunas

42,3%

40,8%

16,9%

Nenhum conhecimento 
sobre programação

Sabe o que é lógica de 
programação, mas não 
como aplicá-la

Sabe o que é lógica de 
programação, sabe com 
aplicá-la.

92,3%

7,7%

Antes do minicurso Depois do minicurso
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Como você se sente em relação a área da 
computação?

Confiante e gostaria de 
aprender mais

Neutra

Pouco confiante, mas 
gostaria de aprender mais

Pouco confiante e não me 
interesso mais pela área

Confiante mas não me 
interesso mais pela área

76,9%

23,1%

Fonte: pesquisa realizada por Google Forms
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Fez diferença o minicurso ser só para mulheres?
Não senti nenhuma 
diferença

Sinto que faz diferença

Não sei ou não consigo 
avaliar

92,3%

7,7%

Fonte: pesquisa realizada por Google Forms



2020

▹ Ações voltadas para mulheres e por mulheres
▹ Falar sobre mulheres na área em canais de 

divulgação
▹ Estimular mulheres

CONCLUSÃO: COMO ESTIMULAR O PENSAMENTO 
COMPUTACIONAL EM MULHERES?
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▹ Ações voltadas para mulheres e por mulheres
▹ Falar sobre mulheres na área em canais de 

divulgação
▹ Estimular mulheres

CONCLUSÃO: COMO ESTIMULAR O PENSAMENTO 
COMPUTACIONAL EM MULHERES?

O QUE FIZEMOS

Workshop de mulheres 
na computação

Minicurso para 
comunidade interna
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▹ Ações voltadas para mulheres e por mulheres
▹ Falar sobre mulheres na área em canais de 

divulgação
▹ Estimular mulheres

CONCLUSÃO: COMO ESTIMULAR O PENSAMENTO 
COMPUTACIONAL EM MULHERES?

O QUE FIZEMOS O QUE ESTAMOS 
FAZENDO

O QUE AINDA 
VAMOS FAZER

Workshop de mulheres 
na computação

Minicurso para 
comunidade interna

Minicurso para 
comunidade externa

Programa de mentoria

Workshop sobre linux

Reuniões periódicas 
com alunas

Palestras
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▹ Trazer referências femininas para aulas e discussões

▹ Incentivar a aproximação de professoras e alunas

▹ Insistir na quebra de estereótipos

E ainda...
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E-mail: projeto.ctpm@gmail.com
Página no facebook: Mulheres na computação UFABC
Grupo no facebook: Mulheres na computação UFABC
Site: http://pesquisa.ufabc.edu.br/lirte/ctpm/

OBRIGADA!


