
Prof. Cristiano Maciel

Diversidade e Gênero nas 
TICs: uma agenda para 

inclusão e 
representatividade





DIVERSIDADE NA TI!

A tecnologia pode contribuir?
Totalmente. 
Não somos só ferramentas, é sabido. Somos conceitos,  
técnicas, métodos, modelos… 
que dependem de pessoas e de instituições - diversas! 

A comunidade de TI precisa lutar junta nessa causa!
É um problema social e nosso!



Atuar com e para a Diversidade:
Faixa-etária

Gênero
Raça e etnia
Perfil escolar
Grupo social

E para reduzir as desigualdades!
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Interdisciplinar, intersetorial, inter...

• Mas quem financia, quem apoia? Temos aliados!

• Falando um pouco de onde tenho aprendido e atuado... 

KARIN BREITMAN 



Instagram.com/meninasdigitaissbc



Iniciativas em curso...

Estratégias “conectadas”, em STE(A)M e 
Educação:
- Projeto de extensão tecnológica com escolas
- Projeto de Pesquisa com Inovação
- Estudantes de Graduação
- Estudantes de Pós-Graduação Stricto Sensu 
- Bolsa Produtividade
- Alguma burocracia e muito trabalho em equipe!



Instituições:
• Universidade Federal de Mato Grosso (Brazil)
• Universidad de Lima (Peru)
• Universidade Tecnológica Federal do Paraná (Brazil)
• Universidade Federal Fluminense (Brazil)
• Universidade Federal Santa Catarina (Brazil)
• Universidad Mayor de San Andrés (Bolivia)
• Universidad Católica Boliviana San Pablo (Bolivia)

Projeto: Latin American Open Data for gender 
equality policies focusing on leadership in STEM

Liderança em Foco!
Instagram.com/ellas.network



Diversidade na Liderança nas instituições

“Claramente, algumas empresas
encontraram maneiras de recrutar
maior diversidade de gênero e raça
em suas posições de liderança, e
isso aponta para fatores internos
às organizações, bem como
contextos sociais que podem ser
identificados e aproveitados para
aumentar a diversidade de
executivos.”



Diversidade na Liderança nas instituições

“A representação das mulheres nos 
departamentos STEM, especialmente 
aquelas em posições de poder, têm 
implicações potencialmente grandes na 
obtenção de maior diversidade de 
gênero.”



Levar a discussão à sala de aula...



Representatividade

Avançamos ou retrocedemos? 

É importante...
🤜 - seguir lutando, em rede. 
🤜 - ter também os homens nesta luta!
🤜 - ter as mulheres na liderança!
🤜 - promover o valor da diversidade! 
🤜 - ser diferente, ser diverso, ser humano.



E seguir os desafiadores caminhos...

👉 da Educação...para libertação: como Freire nos ensinou!
👉 da construção de políticas públicas
👉 com o mercado de trabalho
👉 buscando apoios institucionais e financiamentos
👉 usando as TICs para combate/promoção da pauta
👉 criando oportunidades de debate: como essa! 

É um aprendizado constante... 
Precisamos do envolvimento de todo mundo! 



“Todo mundo tem lugar de fala, 
não é desculpa para não agir.”

#djamilaribeiro



Obrigado! 
crismac@gmail.com
meninasdigitaismt@ic.ufmt.br

https://meninasdigitaismt.ic.ufmt.br
Facebook.com/MeninasDigitaisMT
Instagram.com/meninasdigitaismt
Linktr.ee/meninasdigitaismt

mailto:meninasdigitaismt@ic.ufmt.br

