
UMA SESSÃO   
SOBRE MULHERES EM 

CARREIRAS FOCADAS EM 

CTEM (CIÊNCIA,TECNOLOGIA, 
ENGENHARIA E MATEMÁTICA)  

O SEU GUIA PARA FACILITAR 



Partilhe o que aprendeu da #Africa4Her com os membros da sua comunidade! Usando 
o curso online YALI, “Compreender os Direitos das Mulheres e Raparigas” e este
guia, poderá facilitar uma discussão sobre a importância da participação das mulheres
em carreiras em CTEM na sua comunidade.

O que é CTEM?  
CTEM é o acrónimo para ciência, tecnologia, engenharia e matemática. Estas quatro disciplinas 
académicas e suas respectivas áreas de carreira requerem uma abordagem inovadora, disciplina a 
atenção aos detalhes. As profissões em CTEM incluem, entre outras, biologia, programação informática, 
medicina, veterinária, engenharia eléctrica e estatística. Pessoas formadas em CTEM são hoje muito 
procuradas no mercado de trabalho, mas as mulheres estão altamente sub-representadas nestas áreas. 

Por que é importante que as mulheres participem nas áreas de carreira CTEM? 
Segundo os dados da UIS-UNESCO, apenas 30% das investigadoras científicas do mundo são mulheres1 
apesar das mulheres constituírem metade da população mundial. Na África Subsariana, é de apenas 
entre 18% a 31% o número de mulheres na investigação científica.2 Este acentuado desequilíbrio de 
género é prejudicial para os direitos humanos, para a prosperidade económica das mulheres e para a 
diversidade nas instituições educacionais e no local de trabalho. Tal como dito na Lição 1: Ao apoiar o 
Direito de uma Rapariga ao ensino, a sociedade prospera quando as mulheres e raparigas são educadas. 
As mulheres com habilitações literárias vivem amiúde vidas saudáveis, ganham salários mais elevados 
e tiram as suas famílias da pobreza. Estes benefícios são transmitidos para os seus filhos e para as 
gerações futuras.  

Organize uma Discussão sobre Mulheres em Carreiras focadas em CTEM 
Você pode inspirar e educar outras pessoas sobre as possibilidades nas carreiras em CTEM, facilitando 
uma discussão on-line ou presencial com uma mulher profissional numa carreira focada na área de 
CTEM.  
Eis alguns pontos a considerar:

• Decida se pretende organizar uma discussão presencial ou virtual: Se de forma presencial, confirme um
local e considere todas as directrizes locais de saúde. Se virtual, decida qual a plataforma a usar.

• Confirme o seu orador: Quem você conhece na sua comunidade que trabalhe na área de CTEM? Você
pode entrar em contato com os ex-alunos da Mandela Washington Fellowship, jovens profissionais,
professores primários ou  universitários na sua escola ou universidade, líderes que você siga online ou
membros da Rede YALI do grupo LinkedIn.

• Convide participantes a aderirem: Convide de dois a oito participantes adicionais para aderirem à sua
discussão. Há alguns indivíduos que poderiam efetivamente se beneficiar desta discussão? Por
exemplo, raparigas de uma escola local, professores de ciências ou matemática, um grupo de pais?
Mantenha a lista de participantes com um número suficientemente baixo para permitir que todos
possam fazer perguntas aos peritos e contribuir para a discussão.

• Prepare uma agenda: Tenha um programa preparado para seguir e defina as expectativas para a
discussão logo de início. Organize o tempo para que cada um se apresente ou uma actividade quebra-
gelo, permita que o orador faça a apresentação e deixe tempo suficiente para perguntas. Encerre a
discussão dando a cada participante a oportunidade de mencionar qual foi a coisa mais importante que
aprendeu.

https://yali.state.gov/4her/
https://yali.state.gov/pt/course-3021-pt/#/
https://yali.state.gov/pt/course-3021-pt/#/lesson/apoiando-o-direito-das-meninas-ao-ensino
https://yali.state.gov/pt/course-3021-pt/#/lesson/apoiando-o-direito-das-meninas-ao-ensino
https://www.mandelawashingtonfellowship.org/directory/
https://www.linkedin.com/groups/7425359/


• Faça uma revisão do guia do facilitador “Compreender os Direitos das Mulheres e Raparigas” para as actividades de 
quebra-gelo e perguntas para discussão que possam ser relevantes para o seu evento focado em CTEM. 

• Não se esqueça de enviar a sua agenda para o perito, antes do evento. 

• Prepare perguntas adicionais para discussão caso a conversa termine mais rapidamente do que o planeado ou os 
participantes não tenham perguntas. 

• Esteja consciente do tempo. Cinja-se ao tempo determinado no programa para não ter de manter os participantes 
para além da hora marcada. 

• Agradeça aos participantes por participarem na discussão e envie uma nota de agradecimento ao seu perito da 
área de CTEM. 
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Lembre-se: 

https://uploads.mwp.mprod.getusinfo.com/uploads/sites/29/2022/02/PT-Rights-of-Women-and-Girls-Facilitation-Guide.pdf



