


SOBRE

CONTEXTO

OBJETIVOS

ONDE E QUANDO? Auditório do Civi-Co
R. Dr. Virgílio de Carvalho Pinto, 445
Pinheiros, São Paulo - SP

13 de agosto

09h30 às 12h30

13 DE AGOSTO DE 2018

As áreas de Ciências, Tecnologia, Engenharia e Matemática (em inglês 
Science, Technology, Engineering, and Mathematics) representam o setor 
mais crescente da economia e do mercado de trabalho. No entanto, ainda 
que as mulheres já sejam a maioria nas Universidades brasileiras, sua 
atuação nessa área ainda é incipiente. Conforme estudo divulgado pela 
ONU Mulheres, 74% das meninas possuem interesse em STEM, mas o 
número daquelas que se tornam pesquisadoras na área ainda é reduzido: 
apenas 30%. Para aquelas que ingressaram no setor, dados apontam que 
27% das mulheres sentem que não estão evoluindo em suas carreiras e 
32% desistem em até um ano. Ao final, apenas 20% dos cargos de 
liderança neste setor são ocupados por mulheres. O fomento à essa 
agenda é fundamental para a uma sociedade com mais equidade e 
representa também ganhos para a economia.

Fomentar o interesse de 
meninas por STEM ainda na 
base, enquanto cursam o 
Ensino Médio

Apoiar o desenvolvimento 
acadêmico e profissional de 
meninas que já cursam STEM 
em nível universitário

Propiciar às executivas a 
possibilidade de coaching 
com estudantes em situação 
de vulnerabilidade 
socioeconômica, mas com 
alta performance acadêmica



PAINELISTASCamila

Achutti
Mastertech

mediação

PAULA

PASChOAL
PayPal POLI USP

roseli

de deus

Embraer

Desuíta

Campelo

Para conduzir as discussões sobre empoderamento feminino relacionadas a importância da 
continuidade das mulheres em carreiras de STEM (sigla em inglês para Ciência, Tecnologia, 
Engenharias e Matemática), a organização convidou quatro painelistas renomadas no mercado de 
trabalho. Camila Achutti (fundadora e diretora chefe de tecnologia da MasterTech), Paula Paschoal 
(diretora geral do PayPal Brasil), Roseli de Deus Lopes (professora e pesquisadora da Escola 
Politécnica da USP) e Desuíta Campelo (digital factory transformation leader na Embraer) 
confirmaram presença nos debates e ações sobre o tema.



PROGRAMAÇÃO

09h00 Coffee e boas vindas
 
09h30 Apresentação +Unidos e Instituto Embraer
 
10h00 Início do painel
   Considerando a mediadora Camila Achutti (Mastertech)
   e as painelistas Paula Paschoal (PayPal), Roseli de Deus
   Lopes (POLI USP) e Desuíta Campelo (Embraer), com
   aprox. 10 min de fala cada.

 
11h00 Diálogos interativos
   dinâmica com estudantes do Instituto Embraer
   acerca do papel das mulheres nas áreas das exatas

 
12h30 Encerramento



REALIZAÇÃO


