GOVERNO DO ESTADO DE SÃO PAULO
SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO
DIRETORIA DE ENSINO - REGIÃO DE CAPIVARI

COMUNICADO
Solicitado por: NPE
Autorizado: Dirigente Regional de Ensino
Transmitido: NIT
Comunicado: 66/2021
Data: 02/02/2021
Assunto: Evento MasterClass - Feminino
Prezados Gestores e Professores de Física,

A ONU declarou 11 de fevereiro como o Dia Internacional das Mulheres e Meninas
na Ciência, com a finalidade de diminuir a desigualdade de gênero nas áreas STEM
(da sigla em inglês para Science, Technology, Engineering and Mathematics).
Aproveitando essa oportunidade, o São Paulo Research and Analysis Center
(SPRACE), em colaboração com a Organização Europeia para a Pesquisa Nuclear
(CERN), realizará uma edição especial do tradicional evento internacional
MasterClass.
Um dos objetivos desse evento feminino é chamar a atenção para essa acentuada
diferença na escolha e atuação profissional de homens e mulheres em relação às
áreas STEM. Esse evento inclui também mesas redondas com cientistas mulheres
em diferentes estágios de suas carreiras.
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Mais informações sobre o evento feminino de 2020, bem como a agenda que está
sendo elaborada e será divulgada em breve, podem ser obtidas na página do
evento, por meio do link.
Data: 08 a 12/02/2021 (atividades diárias com duração de 1h30, aproximadamente)
Horário: a ser definido
Público-alvo: Professoras do componente curricular Física e suas alunas
interessadas em Física de Partículas. Na ausência de uma professora de Física, o
professor da turma poderá acompanhar as alunas.
Pré-Inscrição: as pré-inscrições poderão ser feitas até a semana que antecede o
evento, por meio do e-mail: sandra.s.padula@unesp.br , oportunidade na qual
deverá ser indicada a unidade escolar, nome da professora e um e-mail para
contato. Posteriormente, será encaminhado o link de acesso ao formulário para
inscrição das alunas participantes.

Informamos que o evento será realizado on-line.

Responsável:

Cláudio Moretto
PCNP Física/Química
De acordo:

Selma Alconche de Oliveria
PCNP Responsável pelo NPE
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