
Ano 0 15 de julho de 2008 - Terça-feira Nº 128

 

Sobre Pagina 9

Expediente

Créditos

DirCo: Diretoria de
Comunicação Social

Site da UFU

Busca por Notícia

 ok

página inicial

Lançada edição 2008 do Construindo a Igualdade de Gênero

A ministra da Secretaria Especial de Políticas para as Mulheres
(SPM), Nilcéa Freire, e a representante do presidente do Conselho
Nacional de Desenvolvimento Científico e Tecnológico (CNPq/MCT),
Wrana Panizzi, lançaram, nesta segunda-feira (14/7), durante a
Mesa-Redonda Mulheres nas Ciências nos 60 anos da SBPC, a
quarta edição do Prêmio Construindo a Igualdade de Gênero, cujas
inscrições estão abertas de 4 de agosto a 31 de outubro.

O Prêmio faz parte de um conjunto de iniciativas que a SPM vem
implementando dentro do Programa Mulher e Ciência em parceria
com o MCT, CNPq, MEC e Unifem. O programa abrange, também, o
Encontro Nacional de Núcleos e Grupos de Pesquisa Pensando
Gênero e Ciências e o edital de pesquisa em estudos de gênero e
feminismo, que, em 2008, concederá R$ 4 milhões da SPM, MCT e
CNPq para as propostas.

Conquistas

Na mesa-redonda Mulheres nas Ciências, coordenada pela
professora Wrana Panizzi, a ministra Nilcéa destacou, entre as
conquistas nesses 60 anos, que as mulheres se beneficiaram das
aberturas dos sistemas educacionais e de ciência e tecnologia. “As
mulheres já são hoje a maioria nos cursos de graduação e
pós-graduação das universidades brasileiras, mas há muito ainda a
ser conquistado. Graças a essa maior escolarização, as mulheres,
nos últimos anos, diminuíram em 2% as desigualdades
remuneratórias no mundo do trabalho. Segundo projeções, serão
necessários 87 anos para superação de tais desigualdades”, afirmou
a ministra.

Participaram, também, da mesa-redonda as pesquisadoras Márcia
Cristina Bernardes Barbosa (UFRGS) e Maria Conceição da Costa
(Unicamp).

Fonte: Assessoria de Comunicação Social do CNPq
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 Outras Notícias

- Lançado edital para projetos brasileiros e argentinos

- Festival de Inverno de Ouro Preto e Mariana homenageia
Aleijadinho

- A Câmara dos Deputados deve aprovar a retirada da DRU da
educação ainda este ano

Jornal da UFU

Jornais do Exterior

Jornais do Brasil

Outros Links
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- UFU promove a X Jornada de Engenharia Elétrica e a II Jornada de
Engenharia Biomédica

- Mestrado em Psicologia: inscrições em setembro

- ´Ensinamentos dos antigos maias para uma civilização em crise´

- Câmara lança bolsa de doutorado

- Fapesp e Instituto francês recebem projetos até hoje

- Bolsas para estudantes estrangeiros no Brasil

- Prêmios Santander abrem inscrições

- Abertas as inscrições para o 2º Prêmio UFF de Literatura

- Edital para a criação de Laboratórios Internacionais Associados tem
inscrições até 8 de Agosto

- Pesquisas conjuntas entre Brasil e Itália vão receber financiamento

- Estão abertas as inscrições para o Prêmio Andifes de Jornalismo
2008

- Prêmio Bayer de meio ambiente inscreve até 20 de agosto

- Abertas inscrições para Prêmio Mercosul de Ciência e Tecnologia

- Inscrições abertas para o Prêmio México de Ciência e Tecnologia
2008

- Abertas inscrições para a inovação tecnológica

- Conselho Universitário da UFSJ aprova implantação do sexto
campus da universidade

- UFU na mídia: Machado de Assis ainda vende bem

- UFU na mídia: Cresce o risco de acidentes domésticos no mês de
julho

- UFU na mídia: Produção de leite está 44% mais cara neste ano

- UFU na mídia: Em Uberlândia, homens se acidentam mais do que
as mulheres

- Ministro Sergio Rezende anuncia a ampliação de recursos para
pesquisa

- O que abre e o que fecha em Uberlândia na próxima quarta-feira

- Bolsas para pós-graduação em Economia na Austrália

- Abertas as inscrições para a 3ª edição do Prêmio Mercosul

- Universia divulga programa de bolsas de pós-graduação na
Austrália

- Novo shopping em Uberlândia: Sonae Sierra quer dobrar ativos no
Brasil em três anos

- Bolsas de estudos na Austrália

- Ministério das Relações Exteriores do Reino Unido oferece bolsas
do programa Chevening

- Bolsas para pós-graduação em Economia na Austrália

- Abertas as inscrições para a 3ª edição do Prêmio Mercosul

- Mobilizadores COEP promove oficina online sobre desenvolvimento
sustentável

- 6º Prêmio Destaque do Ano na Iniciação Científica - 2008

- UFU oferece curso de Pós-graduação Lato Sensu em Direito
Processual Civil

- DETER verifica 1.096 km2 desmatados na Amazônia em maio

- Organizações promovem geração de renda e inclusão social pelo
comércio justo

- Projeto proíbe participação de crianças em publicidade
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- Conferência Internacional de Áreas Úmidas discute educação
ambiental

- Inscrições de trabalhos para o I Seminário de Integração de
Práticas Docentes encerram em 16/07

- Custo total de empréstimo
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