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Resumo do workshop
Nos últimos anos tem havido muita discussão sobre a problemática de como aumentar a participação feminina na área de
computação. Várias iniciativas nacionais e internacionais têm sido criadas com o objetivo de discutir esse tema. Assim, o painel
proposto pretende abordar a temática sobre a maior participação das mulheres na área de TIC, tendo como agente transformador da
sociedade a Internet.

Objetivos e conteúdos do workshop
O objetivo geral do workshop é discutir a diferença que há entre a atuação do gênero feminino e masculino atuando na área de TIC,
em especial, com foco na Internet. A proposta é discutir ideias e ações que possam ter apoio da Internet para que o público feminino
potencialize que essa área também pode ter atuação das mulheres, e que um maior número de pessoas do gênero feminino pode
mudar a atuação das instituições, das empresas e da sociedade. Atualmente, a tecnologia fabricada, maioritariamente, por homens é
consumida por homens e mulheres. A proposta é incentivarmos uma maior atuação feminina na área de TIC para que elas possam
fabricar a tecnologia que será consumida por outras mulheres e homens. A necessidade de maior diversidade na área surge devido a
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diversidade de ideias e foco que pessoas de gênero diferentes têm. Assim, quanto mais equilibrada for a atuação de pessoas de
ambos os gêneros, mais chance o produto, o processo e/ou o projeto tem de agradar ao público alvo. Nesse cenário, o workshop
proposto tem como objetivos especíﬁcos:
• Apresentar dados recentes sobre a diferença de atuação que há entre gêneros na área de TIC;
• Divulgar ações nacionais e internacionais que grandes instituições, empresas e órgãos estão realizando;
• Trazer dados de qualidade sobre a atuação feminina na área de TIC;
• Discutir ações que possam contar com o apoio da Internet para a igualdade de gênero na área de TIC.
Assim sendo, o workshop terá como conteúdo dados atuais sobre a diferença de atuação entre os gêneros da área de TIC, algumas
ações nacionais e internacionais realizadas para trabalhar essa temática, e apresentar exemplos concretos de mulheres que
desenvolveram ou desenvolvem um importante papel na área de TIC. Após a apresentação desses conteúdos, o workshop terá
abertura para participação do público por meio de perguntas, sugestões e comentários.

Relevância do tema para a Governança da Internet
Nos últimos anos tem havido muita discussão sobre a problemática de como aumentar a participação feminina na área de
computação. Várias iniciativas nacionais e internacionais têm sido criadas com o objetivo de discutir esse tema. Em particular, o
Institute of Electrical and Electronics Engineers (IEEE) tem uma seção que trata dessa questão: o IEEE Women in Engineering (WIE). O
WIE é a maior organização proﬁssional internacional dedicada a promover as mulheres cientistas e engenheiras. A SBC (Sociedade
Brasileira de Computação) está trabalhando, por meio do Programa Meninas Digitais, com o objetivo de incentivar uma maior
participação de mulheres, na área de tecnologia, no Brasil. Além dessas instituições, grandes empresas da área de tecnologia, tais
como a Google, a Microsoft e a Apple têm trabalhado com o objetivo de diminuir a diferença de gênero entre os seus funcionários,
pois essas empresas conhecem a importância de se ter mais mulheres desenvolvendo tecnologia.
Cabe ressaltar que, no que se refere ao Programa Meninas Digitais, atualmente há mais de 70 projetos parceiros envolvidos na causa,
executando ações com meninas de modo a divulgar a área de tecnologia e incentivá-las a seguirem carreira nesta área. O escopo
destes projetos pode ser visualizado em http://meninas.sbc.org.br/index.php/projetos/. Muitos destes projetos, executados em
distintas regiões do país, fazem ações com uso da Internet e/ou discutem os impactos da Internet para o trabalho e sociedade, em
especial, abordando a necessidade de equidade de gênero. Assim, é oportuno discutir como podemos, via Internet, potencializar essa
causa.

Forma de participação dos(as) palestrantes
A ideia do workshop proposto é que ele seja estruturado em duas partes. Na primeira parte a proposta é que cada convidado faça
uma apresentação direcionada sobre o conteúdo do workshop de, no máximo, 15 minutos. Como são 4 convidados no painel, um
representante de cada setor, serão usados 60 minutos com essa primeira parte. Em seguida, a segunda parte será direcionada para a
interação do público com os painelistas. Para isso, o público terá 30 ,minutos para fazer perguntas, comentários e/ou sugestões. Neste
momento, o moderador do workshop terá um papel fundamental para controlar o tempo, e caso não haja participação imediata do
público, o moderador deve atuar incentivando essa participação.

Engajamento da audiência presencial e remota
O workshop será amplamente divulgado nos setores envolvidos por meio das redes sociais das entidades organizadoras, hashtags
especíﬁcas para o acompanhamento do workshop, ferramentas de chat, etc.

Resultados pretendidos
Com o workshop proposto tem-se a expectativa de alcançar a curto e longo prazo os seguintes resultados:
● Fornecer informação de qualidade sobre a atuação proﬁssional nas áreas de computação;
● Incentivar a reﬂexão sobre a pouca atuação da mulher na área de computação;
● Empoderar as meninas para que elas possam considerar atuação na área de TIC;
● Divulgar dados sobre a baixa atuação das mulheres na área de TIC;
● Coletar propostas de ações e tarefas.

Relação com os princípios do Decálogo do CGI.br
Diversidade

Temas do workshop
Igualdade de gênero
Desaﬁos da Internet e sociedade
Justiça e equidade no tratamento de dados
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mulheres na área de TIC. Ela é diretora-presidente do grupo Phytonladies de Brasília.
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Gerente Geral da Unidade de Operações de Soluções. Santuza Bretas de Almeida é funcionária do Banco desde 1988. Inicialmente,
exerceu cargos em agências e em órgãos regionais de TI do Banco, sendo que, a partir de 1996, passou a trabalhar na Diretoria de
Tecnologia em Brasília. Na Ditec, Santuza Bretas atuou como, Gerente Geral da Unidade de Engenharia e Construção I, Gerente
Executiva da Gerência
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