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MULHERES NA

CIÊNCIA

MENINAS
SUPERCIENTISTAS

Segundo a UNESCO [1], nos próximos 15 anos
a pesquisa científica vai ter um papel
fundamental em diversas áreas como energia,  
saúde, mudanças climáticas, água e
saneamento, e as mulheres serão essenciais
tanto na identificação destes problemas
globais quanto na busca de soluções.
 
Apesar das conquistas notáveis realizadas por
mulheres, apenas 28% dos pesquisadores do
mundo são mulheres. A sub-representação
feminina é maior nas áreas de ciência e
tecnologia, e se agrava ainda mais nos postos
mais altos dos sistemas de pesquisa científica
e nos cargos que envolvem tomadas de
decisões. A falta de reconhecimento da
capacidade feminina contribui para o equívoco
de que as mulheres não podem atuar na
ciência, ou que não fazem isso não tão bem
quanto os homens.
 
Incentivar as meninas a seguirem uma carreira
na área de ciência expande o grupo de
pesquisadores talentosos, promove o aumento
da diversidade e traz novas perspectivas e
pontos de vista, ingredientes essenciais no
campo da pesquisa. Para isso, é crucial
desenvolver ações que permitam as meninas
se verem como cientistas, exploradoras,
inovadoras e inventoras. 
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O projeto Meninas SuperCientistas surgiu com o objetivo de despertar o amor e a curiosidade
pela ciência nas meninas. Temos a esperança de que possamos, a longo prazo, colaborar com a
inserção de mais matemáticas, engenheiras, físicas e cientistas da computação na sociedade,
como mulheres de destaque em suas áreas e, principalmente, produtoras de pesquisa científica
de ponta no Brasil.
 
Pensando nisso, organizamos atividades protagonizadas por cientistas mulheres e mulheres em
posição de destaque em um encontro com alunas do ensino fundamental II, com idades entre 11
e 14 anos. Desta forma, elas podem ter exemplos da atuação de mulheres na ciência e inserir
modelos nos quais elas possam se inspirar e tomar como incentivo. Além disso, as meninas
também recebem seu primeiro certificado científico, que será emitido ao final do curso. O foco
principal das atividades são as áreas de ciência e tecnologia, pois são as que contam com menor  
representatividade feminina.
 
Este projeto foi inspirado no projeto "Meninas com Ciência" [2], realizado por mulheres do
Departamento de Geologia e Paleontologia do Museu Nacional – UFRJ, que teve início em 2016 e
já realizou mais de cinco edições. 
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[1] http://www.unesco.org/new/pt/brasilia/natural-sciences/science-
technology-and-innovation/women-and-girls-in-science/

[2] http://www.museunacional.ufrj.br/dgp/extensao_meninascomciencia.hm



O projeto Meninas SuperCientistas teve sua
primeira edição realizada em 2019, nos dias
01, 08, 15 e 29 do mês de junho, em período
integral.
 
O público-alvo do projeto foi de alunas do
ensino fundamental II, do 6o ao 9o ano, das
redes pública e privada de ensino. Não houve
taxa de inscrição e a edição contou com 50
vagas, das quais 70% foram reservadas para
alunas provenientes de escolas públicas. Para
a inscrição, as meninas preencheram um
formulário com dados pessoais e a seleção das
participantes foi realizada mediante sorteio.
Os resultados da primeira edição foram além
das expectativas das organizadoras. No
primeiro dia de inscrição, mais de 1000
meninas enviaram formulários.

As atividades foram compostas principalmente
por palestras, oficinas práticas para que as
meninas pudessem exercitar o conhecimento
adquirido, além de visitas a museus e
laboratórios. Estiveram na programação uma
oficina de paleontologia, visitas ao Museu de
Exploratório de Ciências da Unicamp e ao
Museu Aberto de Astronomia de Campinas
(MAAS), ao LAPAC (Laboratório de Automação
e Prototipagem para Arquitetura e Construção)
da Unicamp, além de palestras sobre
temáticas como astrofísica, robótica,
matemática aplicada, genética e ecologia. Com
exceção de algumas  visitas, as atividades visit 
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A PRIMEIRA
EDIÇÃO

foram realizadas nas dependências da
Unicamp e são sempre coordenadas por
mulheres cientistas convidadas.

Para garantir um evento totalmente gratuito
para as participantes, incluindo a alimentação,
kit com caneca e camiseta e o transporte
dentro da Universidade necessário entre as
atividades, contamos com apoio e patrocínio
da Universidade Estadual de Campinas e
algumas empresas parceiras.



Com o sucesso absoluto da primeira edição,
não é surpresa que a segunda edição contou
com mais de 2500 inscrições, né? Em 2020,
aumentamos para 65 o número de meninas
contempladas (45 de escola pública e 20 de
escola particular). No primeiro dia de atividade
as participantes tiveram palestras sobre
competições de tecnologia e robótica para
alunas do Ensino médio, Arqueologia Egípcia e
uso de Inteligência Artificial em ferramentas
em prol da sociedade, como nas áreas de
saúde e agricultura. A tarde terminou com
uma visita à sede do iFood em Campinas, onde
as meninas conheceram a Ada, a robô
projetada pela equipe de tecnologia do iFood
para fazer entregas dentro de shopping
centers.

Porém, infelizmente, o evento presencial foi
interrompido logo após o primeiro encontro
por conta da pandemia de Covid-19. Com toda
a empolgação, curiosidade e energia das
meninas no primeiro dia, estava claro que
precisávamos continuar com o evento mesmo
que de maneira online. 

Para isso, precisávamos assegurar que todas
as meninas tivessem acesso à internet e
computadores. Montamos uma força-tarefa,
checamos as condições de acesso das
participantes ao ambiente online e, a partir
desse levantamento, arrecadamos notebooks
e chips de internet por meio de doações! 

E foi iniciada a reorganização do evento, dessa
vez de maneira totalmente online.  
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A SEGUNDA
EDIÇÃO

"O evento MSC foi
como um sanduíche
pequeno e gostoso
demais! Agora dá

vontade de comer um
sanduíche maior!"

Mei Murao, 11 anos

 





E já que todas nós estaríamos longe fisicamente, vimos a possibilidade de convidar cientistas que
estavam longe de terras campineiras e paulistas. Assim, a edição de 2020, que começou de forma
presencial, terminou no formato online em 2021, tudo com direito à transmissão ao vivo pelo Canal do
Meninas superCientistas no YouTube!

A edição online também trouxe oportunidades incríveis para as meninas! Com palestras de assuntos
variados como Ética no uso da tecnologia, Astrobiologia, Robótica e como fazer pesquisa na área da
Matemática. Contou também com um tour ao vivo pelo Centro Nacional de Pesquisas em Energia e
Materias, o CNPEM, e palestras com cientistas brasileiras que atuam no exterior com pesquisas sobre
robôs voadores e na NASA! 

As meninas puderam interagir com as cientistas e a curiosidade das participantes transbordou pela tela
do computador. Elas encheram as palestrantes de perguntas! Ao mesmo tempo, a transmissão ao vivo
pelo YouTube possibilitou o acesso de meninas de fora da região atendida pelo projeto e os vídeos já
somaram cerca de 2000 visualizações! 
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REPERCUSSÃO NA MÍDIA

PRIMEIRA EDIÇÃO

Revista Galileu RTV Unicamp

G1 Campinas

Folha de São Paulo

Portal R7

Carta Capital

Governo Estado de SP

Agência FAPESP

Guia do Estudante

Secretaria de Educação

Prefeitura de Campinas

Comando Notícia

Quero Bolsa

Lunetas

Grupo Tordesillas

https://revistagalileu.globo.com/Sociedade/noticia/2019/08/projeto-meninas-supercientistas-incentiva-garotas-serem-protagonistas-na-ciencia.html
https://www.unicamp.br/unicamp/index.php/noticias/2019/04/16/meninas-supercientistas-incentiva-carreira-cientifica-entre-jovens
https://g1.globo.com/sp/campinas-regiao/noticia/2019/04/23/unicamp-abre-inscricoes-para-projeto-que-incentiva-meninas-a-serem-cientistas-veja-como-participar.ghtml
https://www1.folha.uol.com.br/ciencia/2019/04/meninas-supercientistas-incentivam-carreira-cientifica-entre-alunas.shtml
https://noticias.r7.com/educacao/unicamp-abre-as-portas-para-as-meninas-super-cientistas-24042019
https://www.cartacapital.com.br/educacao/agenda/unicamp-abre-inscricoes-para-projeto-que-incentiva-meninas-a-serem-cientistas/
http://www.saopaulo.sp.gov.br/ultimas-noticias/alunas-do-ensino-fundamental-participam-de-atividades-na-unicamp/
https://agencia.fapesp.br/meninas-supercientistas-incentiva-carreira-cientifica-entre-jovens/30313/
https://guiadoestudante.abril.com.br/estudo/evento-da-unicamp-voltado-a-meninas-incentiva-carreiras-cientificas/
https://www.educacao.sp.gov.br/evento-meninas-supercientistas-esta-com-inscricoes-abertas/
https://portal.campinas.sp.gov.br/noticia/36260
https://comandonoticia.com.br/abertas-as-inscricoes-para-o-meninas-supercientistas-da-unicamp/
https://querobolsa.com.br/revista/unicamp-abre-inscricoes-para-programa-que-incentiva-mulheres-cientistas
https://lunetas.com.br/meninas-supercientistas/
https://www.grupotordesillas.net/pt/meninas-supercientistas-incentiva-carreira-cientifica-entre-jovens-unicamp/
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Portal Unicamp

REPERCUSSÃO NA MÍDIA

PRIMEIRA EDIÇÃO

Portal R7

https://www.unicamp.br/unicamp/index.php/noticias/2019/07/02/meninas-supercientistas
https://estudio.r7.com/pesquise-como-uma-garota-12072019
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REPERCUSSÃO NA MÍDIA

SEGUNDA EDIÇÃO

Jornal Nacional

https://g1.globo.com/jornal-nacional/noticia/2022/03/08/mulheres-cientistas-sao-decisivas-para-o-avanco-da-humanidade.ghtml
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REPERCUSSÃO NA MÍDIA

SEGUNDA EDIÇÃO

A CidadeON Campinas

G1 Campinas

Portal R7

Portal R7

Rádio CBN Campinas

Revista Galileu

Governo Estado de SP

Portal Unicamp

Agência Brasil

Blogs Unicamp

O Liberal

G1

Quero Bolsa

Diário Campineiro

Jornal TodoDia

Yahoo

Istoé Dinheiro

https://www.acidadeon.com/campinas/cotidiano/Evento-Meninas-SuperCientistas-2021-comeca-neste-sabado-20210528-0039.html
https://g1.globo.com/sp/campinas-regiao/noticia/2020/02/05/unicamp-abre-inscricoes-para-projeto-meninas-supercientistas-veja-como-participar.ghtml
https://noticias.r7.com/educacao/inscricoes-abertas-para-meninas-que-querem-ser-super-cientistas-06022020?fbclid=IwAR2UnUvO5mWbPmKtipbfzjMr9I_cNUq0RnQMbHGg4XepL4SfGnBF_Hm_Ypg
https://noticias.r7.com/educacao/projetos-gratuitos-mostram-que-ciencia-e-assunto-de-meninas-08032022
https://portalcbncampinas.com.br/2021/06/projeto-meninas-supercientistas-doutora-ana-augusta/
https://revistagalileu.globo.com/Ciencia/noticia/2020/02/projeto-da-unicamp-abre-inscricoes-para-incentivar-meninas-na-ciencia.html?fbclid=IwAR0FgXH2HOKEvYSSgkEBZFjPkfGhG4sNeutQTsNJqxhYssQpMSSBOYcXHO4
https://www.saopaulo.sp.gov.br/ultimas-noticias/unicamp-abre-inscricoes-para-meninas-supercientistas/?fbclid=IwAR0iauDVogi8dtPWw56OS7i9A96nMjaEm_ICwE9FpWzmig3AxXajAoZ79e0
https://www.unicamp.br/unicamp/eventos/2020/02/06/unicamp-recebe-inscricoes-para-o-projeto-meninas-supercientistas?fbclid=IwAR2tTKjRX6oZvRPMYWRkgOw6sB-TzouzAUT-wct7E67N8hIi3CneuKod5bY
https://agenciabrasil.ebc.com.br/educacao/noticia/2020-02/meninas-supercientistas-estimula-carreira-cientifica-entre-alunas
https://www.blogs.unicamp.br/incentivandoelasnaciencia/?p=153
https://liberal.com.br/cidades/regiao/projeto-que-incentiva-meninas-na-ciencia-recebe-inscricoes-ate-hoje-1148367/
https://g1.globo.com/sp/campinas-regiao/noticia/2020/02/05/unicamp-abre-inscricoes-para-projeto-meninas-supercientistas-veja-como-participar.ghtml
https://querobolsa.com.br/revista/projeto-meninas-supercientistas-da-unicamp-incentiva-a-presenca-feminina-na-area-da-ciencia
https://diariocampineiro.com.br/chat-das-meninas-supercientistas-bomba-inspiracao-neste-mes/
https://issuu.com/tododia/docs/domingo-09-02-2020
https://br.vida-estilo.yahoo.com/meninas-supercient%C3%ADstas-estimula-carreira-cient%C3%ADfica-000300465.html?guccounter=1&guce_referrer=aHR0cHM6Ly93d3cuZ29vZ2xlLmNvbS8&guce_referrer_sig=AQAAABqdxr73G7kPhw2eRITQcfAvyKZj57uY5RKlWhKJyLXTK5NfiDKRC0Nr1BqGsLvGbDwU6H0YO9-T06ao2ObJBn8CjWYmv6d-0mIzmzyTsM9VbQr_5VC5DRQtgQCz2bobhzcHQo5yKKyAOzd7XdGK5zUt8iE62HgxaXWRxynuD_i8
https://www.istoedinheiro.com.br/meninas-supercientistas-estimula-carreira-cientifica-entre-alunas/
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O QUE DIZEM AS MENINAS

Para Beatriz Fernandes de Lima Sá, 14
anos, que cursava o 9º ano na Escola Estadual
Doutor Telemaco Paioli Melges, participar do
evento trouxe novas perspectivas e muita
inspiração. “Esse evento está sendo muito
importante para mim. Aqui dentro, eu posso
ver as oportunidades. Eu pretendo estudar na
Unicamp um dia, tenho vontade de fazer
Astronomia. Para mim está sendo maravilhoso
ver a representatividade das mulheres na
ciência e como a Unicamp se posiciona sobre
essa questão”, pontuou. “A principal coisa que
o evento me trouxe é saber que a gente pode.
Pode estar dentro da ciência, pode escolher a
área que a gente quer, pode realizar pesquisa,
pode fazer tudo que a gente quiser”, afirmou.
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O QUE DIZEM AS MENINAS

“Foi uma experiência incrível na minha vida”,
declarou Maya Fernandes Homsi, 11 anos,
que cursava o 6º ano na escola Projeto Vida, em
São Paulo, quando participou do projeto.
Maya destacou o formato do evento, que fugiu
do padrão meramente expositivo. “Eu imaginei
que seriam palestras e mais palestras. Mas não,
foi bem interativo. A gente fez as coisas, o que
deixou o evento duas vezes mais incrível”,
ressaltou. Maya  contou que está começando
um blog sobre Marte e que quer fazer diferença
no mundo estudando astronomia.
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TERCEIRA EDIÇÃO -  2022

Estamos programando um evento ainda mais incrível em 2022! 
Com o mesmo formato de palestras, oficinas interativas, e visitas a espaços de
ciência e tecnologia, estamos dispostas a levar as meninas para explorar outros
ambientes que as façam se apaixonar ainda mais pela ciência. E como vai ser?

SERÃO 5  SÁBADOS EM
PERÍODO INTEGRAL

12 de novembro
19 de novembro
26 de novembro
03 de dezembro
10 de dezembro*

65 MENINAS PART IC IPANTES !*

45 de escola pública
20 de escola particular

*As  vagas  serão  d is t r ibu ídas
proporc iona lmente  de  forma a  representar  a
d ivers idade da  população bras i le i ra ,  u t i l i zando
a autodec laração de  cor  ou  raça  fe i ta  pe las
meninas  no  momento  da  inscr ição .

*Meio período



Astrobiologia: Explorando a vida
nos confins da Terra e do
universo.
Dra. Amanda Bendia - Instituto
Oceanográfico/USP

Inteligência artificial é
inteligente?
Dra. Sandra Avila - Instituto de
Computação/UNICAMP

Luz pra quê?
Dra. Ingrid Barcelos -
Laboratório Nacional de Luz
Síncrotron/CNPEM

Competições de ciência
Dra. Virginia Mota e Ma.
Camila da Silva - Canal Peixe
Babel

Atualmente, além do projeto convencional a
combustão, o Triunfo, também desenvolvem o
Jupiter, o primeiro e único baja elétrico movido a
hidrogênio do mundo.

TERCEIRA EDIÇÃO -  2023 
PROGRAMAÇÃO

ATIVIDADES CONFIRMADAS

PALESTRAS VISITAS

UNICAMP BAJA 
Equipe que projeta e
constrói protótipos de
carros Off-Road para
competições promovidas
pela Fórmula SAE Brasil.
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Astrofísica 
Ma. Danelise Franco - Instituto
de Física Gleb
Wataghin/Unicamp

UNICAMP E-RACING
Equipe que projeta anualmente um novo
protótipo, desenvolvido e manufaturado para a
competição Fórmula SAE, buscando sempre
inovar com soluções criativas e de grande
interesse para as empresas do ramo.

Desde a fundação
em 2011, se
consagrou como a
equipe brasileira
mais vitoriosa em
território nacional e
internacional: foram
7 títulos dos 8
disputados no Brasil
e 2 títulos mundiais.



SIRIUS

ATIVIDADES CONFIRMADAS

TERCEIRA EDIÇÃO -  2023 
PROGRAMAÇÃO
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VISITAS

Essa luz é utilizada para investigar a composição e a estrutura da matéria em suas
mais variadas formas, com aplicações em praticamente todas as áreas do
conhecimento. O Sirius é uma infraestrutura aberta, à disposição da comunidade
científica brasileira e internacional, desenvolvida no Centro Nacional de Pesquisa em
Energia e Materiais (CNPEM),  Organização Social supervisionada pelo Ministério da
Ciência, Tecnologia e Inovações (MCTI).

É a maior e mais complexa
infraestrutura científica já
construída no Brasil. Este
equipamento de grande
porte usa aceleradores de
partículas para produzir um
tipo especial de luz,
chamada luz síncrotron. 
                                                          

ESPAÇO PLASMA
É a sede do Programa de Projetos Estudantis
Espontâneos (PE²), e possui ambientes de coworking,
studio de gravação e espaço maker com
equipamentos para viabilizar o desenvolvimento de
ideias e criações dos alunos da Unicamp. Foi criado
para que os estudantes desenvolvam ideias também
fora da sala de aula e para suscitar a integração
interdisciplinar e colaborativa em torno dos projetos.



Organizada pela Dra. Taícia Fill,
professora do Instituto de
Química da Unicamp e
ganhadora do Prêmio L'Oréal-
Unesco para Mulheres na
Ciência, esta oficina oferecerá às
participantes um  mergulho no
universo microscópico através de
experimentos simples realizados
em laboratório. Em placas de
petri, serão criadas culturas de
bactérias e fungos à base de
gelatina, onde as alunas poderão
observar características dos
organismos e verificar a
influência de propriedades como
temperatura e nutrientes no
crescimento dos mesmos. As
participantes também vão
aprender sobre a importância
das moléculas produzidas por
estes organismos (por exemplo, a
penicilina) e como tais moléculas
revolucionaram a medicina e a
agricultura.

Uma viagem ao universo
microscópico

OFICINAS

ATIVIDADES CONFIRMADAS

TERCEIRA EDIÇÃO -  2023 
PROGRAMAÇÃO
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Biomecânica: Engenharia
e Biologia juntas na

Medicina

A oficina organizada pela Liga de
Anatomia do Instituto de Biologia
da Unicamp tem como objetivo
apresentar para as estudantes a
técnica de modelagem e
impressão 3D para criação de
próteses e auxílio médico no
planejamento cirúrgico. Elas
participarão de uma dinâmica
para a interação com a
modelagem e de uma visita ao
laboratório de anatomia humana
para conhecer crânios reais. 

Nesta oficina oferecida pelo
Museu Exploratório de Ciências
da Unicamp, as participantes vão
construir seu próprio foguete,
coletar dados dos lançamentos, e
estudar a influência de cada
variável no sistema. Além disso,
vão explorar conceitos de Física
usados na construção de
foguetes, experimentar técnicas
de aperfeiçoamento de vôo,
aprender métodos de
comparação de distâncias e
escolher os melhores ajustes
para melhorar seu projeto.
Experimentar, na prática, a forma
de pensar dos cientistas e como
eles encaram os mais diversos
desafios.

Lançamento de foguetes



       Entendendo a importância dos pais e responsáveis na formação das meninas,
reservamos o último dia da Terceira Edição para um espaço com palestras,
exposições e orientações para toda a família. O objetivo da atividade é também
incentivá-los a despertar o interesse científico, entender a importância da ciência e
explicar como as meninas podem ingressar na Universidade e serem cientistas -
sempre enfatizando a importância do fazer ciência em prol da população e do 
 planeta. Esta interação permite sensibilizar os responsáveis pelas meninas e
mostrar que elas podem ter carreiras acadêmicas e científicas, principalmente nas
ciências exatas. Haverá também a exposição das atividades realizadas durante o
evento e apresentaremos meios de manter as meninas motivadas com os estudos,
com a ciência e com a Universidade. 
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TERCEIRA EDIÇÃO -  2022 
PROGRAMAÇÃO

PROGRAMAÇÃO PARA PAIS  E  RESPONSÁVEIS

NOVO!



TERCEIRA EDIÇÃO 2022
ORÇAMENTO

O evento Meninas SuperCientistas é totalmente gratuito para as participantes e também
para as organizadoras, colaboradoras e monitoras, que trabalham voluntariamente. Todo o
nosso orçamento é voltado para garantir alimentação, transporte, material para as oficinas,
camiseta e um kit para as participantes. 

ALIMENTAÇÃO

Coffee-break no período da manhã;
Almoço com bebida e sobremesa;
Coffee-break no período da tarde.

Como se trata de um evento em período
integral, oferecemos às meninas:

TRANSPORTE
Oferecemos gratuitamente o transporte
das meninas para os locais dentro e fora da
Universidade onde são realizadas as
atividades do evento.
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TERCEIRA EDIÇÃO -  2022 
ORÇAMENTO

KIT  PART IC IPANTE

Camiseta do evento, que auxilia na
identificação e segurança das participantes;
Caneca para uso durante o evento,
evitando o uso de material plástico;
Crachá para identificação;
Livreto com a programação;
Material de papelaria (caderno, lápis,
caneta...);
Adesivos para identificação;
Material de patrocinadores.

O kit é composto por:

MATERIAL  PARA
OFIC INAS
Como todas as oficinas são oferecidas por
parceiros de forma gratuita, nós assumimos os
gastos com o material necessário para a
realização das mesmas. São exemplos de
materiais adquiridos: materiais de laboratório
(placas descartáveis, jalecos descartáveis),
material de papelaria, massa de modelar,
papelão, etc.
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PATROCÍNIO

VAMOS FAZER 
O MSC 2022
ACONTECER

JUNTOS?

VENHA SER NOSSO
PATROCINADOR
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TERCEIRA EDIÇÃO -  2022 
PATROCÍNIO

PROGRAMAS DE PATROCÍNIO

OURO
Patrocínio a partir de 15 mil reais;
Logo em destaque maior nas camisetas, nas mídias sociais, faixas e cartazes de
divulgação do evento como patrocinador ouro;
Logo em destaque no vídeo institucional do evento;
Período de 50 minutos durante a programação para oferecer oficina ou palestra
para as participantes (deve estar de acordo com a proposta do evento e passar
pela avaliação do comitê de organização);
Logo da empresa no certificado de participação das meninas ;
Brinde com logo da empresa no "kit brinde" entregue às participantes;
Direito ao uso da marca (Meninas SuperCientistas) e imagem do evento,
Cota limite: 2 patrocinadores ouro.

PRATA
Patrocínio a partir de 8 mil reais;
Logo em destaque nas camisetas, nas mídias sociais, faixas e cartazes de divulgação
do evento como patrocinador prata;
Período de 15 minutos durante a programação para conversa com as participantes
(deve estar de acordo com a proposta do evento e passar pela avaliação do comitê
de organização);
Brinde com logo da empresa no "kit brinde" entregue às participantes.

BRONZE
Patrocínio a partir de 3 mil reais;
Logo nas camisetas, nas mídias sociais, faixas e cartazes de divulgação do evento
como patrocinador bronze;
Brinde com logo da empresa no "kit brinde" entregue às participantes.
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COM A GENTE!
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TERCEIRA EDIÇÃO -  2022
COMISSÃO ORGANIZADORA

COORDENAÇÃO

MARCELA MEDIC INA
É  estudante do curso de Matemática Aplicada na UNICAMP. Quando criança,
seu maior sonho era ser cientista da NASA. Ao ingressar na graduação,
percebeu que havia uma grande subrepresentação feminina em seu curso, o
que a gerou um enorme incômodo.
 Decidida a reverter esse cenário, idealizou o Meninas SuperCientistas e é
uma grande entusiasta de iniciativas que promovam a inserção de minorias
em STEM, pois acredita que na importância da diversidade e da
democratização do acesso a tecnologia e ciência.

ANA AUGUSTA ODORISS I  XAV IER
É pesquisadora na Faculdade de Engenharia de Alimentos da UNICAMP.
Graduada em Farmácia-Tecnologia de Alimentos pela UFSM, mestre em
Ciência de Alimentos pela UEL, especialista em Jornalismo Científico e
doutora em Ciência de Alimentos pela UNICAMP, com pós-doutorado no
CSIC (Sevilha, Espanha) e na UNICAMP. Foi uma criança inquieta e curiosa,
cria da escola pública, que só virou cientista porque teve apoio da família e
das professoras. Feminista, "mãe" de gatos e divulgadora de ciência, acredita
e trabalha para que a ciência e a universidade pública sejam espaços
diversos e democráticos. 

SANDRA AVILA    
Sandra Avila é professora no Instituto de Computação da UNICAMP. É bacharel
em Ciência da Computação pela UFS, mestre em Ciência da Computação pela
UFMG, doutora em Ciência da Computação, com duplo diploma, pela UFMG e
pela Sorbonne Université (França), com pós-doutorado na FEEC/UNICAMP. Foi
agraciada 4 vezes com o prêmio Google Latin America Research Awards (2018-
2021). Suas pesquisas estão voltadas para Inteligência Artificial com ênfase na
Saúde e Análise de conteúdo sensível. Em 2020, foi selecionada pela Academia
Brasileira de Ciências para representar o Brasil no Fórum de Jovens Cientistas
do BRICS, na área de Inteligência Artificial. Sua paixão é incentivar meninas e
mulheres a apostarem em carreiras nas áreas de STEM.



Professora do Instituto de Computação
UNICAMP
Curadoria

Mestranda em Divulgação Científica e Cultural
UNICAMP

Comunicação e Mídias
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EQUIPE

BÁRBARA PARO GIOVANI ELANE DUARTE DE ARAÚJO
Pós-graduanda em Jornalismo Científico

UNICAMP
Gestão de Pessoas

ESTHER COLOMBINI

Graduanda em Engenharia Civil
UNICAMP

Gestão Financeira

FERNANDA CAPUVILLA

HELENA GUIMARÃES V IANA
Graduada em Estatística

UNICAMP
Gestão Financeira
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TERCEIRA EDIÇÃO -  2022 

EQUIPE

JUL IAN FURTADO MARIANA ALBUQUERQUE
Mestranda em Ciências Médicas

UNICAMP
Curadoria e Patrocínios

Graduanda em Pedagogia
 UNICAMP

Comunicação e Mídias

MARIA  EDUARDA FARIA
Graduanda em Matemática - Licenciatura

UNICAMP
Gestão financeira

TAIS  TOMAZ TORRES

VIV IAN FURTADO

Graduanda em Geografia
UNICAMP

Gestão de pessoas

Graduada em Audiovisual 
Centro Universitário Senac

Foto e vídeo



meninassuperc ient i s tas@gmai l . com

www. facebook .com/meninassuperc ient i s tas

@meninassuperc ient i s tas

@superc ient i s tas

www. ime.un icamp.br /meninassuperc ient i s tas /
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