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A inserção do campo de licença-maternidade no Currículo Lattes
foi uma importante conquista da ciência brasileira neste ano e
deve abrir as portas para que mais instituições de pesquisa e
ensino superior no Brasil passem a considerar a maternidade em
seus processos seletivos. Nos anos de 2019 e 2020, diversos
editais de financiamentos e bolsas de pesquisa no Brasil incluíram
a maternidade em suas cláusulas, permitindo um ou mais anos de
análise do currículo para cientistas que tiveram filhos. Uma
importante pauta a partir de agora é que os editais de Programas
de Pós-Graduação (PPG) passem a também incluir a maternidade
em suas avaliações, tanto para o credenciamento de docentes
quanto para a seleção de discentes.
Conversamos com duas pesquisadoras de PPGs que já assumiram o
compromisso da inclusão da maternidade: Dra. Pâmela Billig de
Mello Carpes, orientadora nos PPGs de Ciências Fisiológicas e de
Bioquímica da Universidade Federal do Pampa (Unipampa) e chefe
da Divisão de Pós-Graduação da PROPPI/Unipampa, e Dra. Letícia
de Oliveira, orientadora do PPG de Ciências Biomédicas da
Universidade Federal Fluminense e coordenadora da área biológica
da FAPERJ.
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Qual foi a motivação para que os PPGs em que vocês atuam
passassem a incluir a maternidade em seus processos seletivos?
Pâmela Carpes - A motivação partiu da sugestão trazida por mim
aos cursos, com apoio de 100% dos colegas, assim como da
representação discente. A temática maternidade e ciência já vem
sendo trazida para debate nas comissões de curso e em eventos
institucionais pelo GT Mulheres na Ciência da Unipampa e por
integrantes do Parent in Science servidoras e discentes da nossa
instituição.
Leticia de Oliveira – Sabemos que há dois principais problemas
relacionados a gênero na ciência: (1) baixa representação de
mulheres em áreas exatas e tecnológicas já na graduação
(segregação horizontal) (2) baixa representação em espaços de
prestígio e decisão, algo comum a todas as áreas do conhecimento
(segregação vertical ou efeito tesoura). Vários fatores explicam a
dificuldade das mulheres em alcançar o topo. A maternidade é um
destes fatores. Na verdade, como sempre comentamos, a
maternidade não é um problema, mas sim a falta de políticas de
apoio às mães na academia. Portanto, a motivação para inclusão
de políticas de apoio à maternidade veio dos levantamentos de
dados do movimento Parent in Science, mostrando uma queda de
produtividade para as cientistas mães após o nascimento dos
filhos. Entendemos que esta queda é esperada e natural, uma vez
que a mãe se mantém afastada de suas funções por pelo menos 6
meses. Considerando este fato, é preciso implantar políticas
compensatórias para uma avaliação justa de produtividade. Um
fator de grande preocupação é o afastamento das docentes e
discentes dos PPGs por conta do impacto da maternidade. A
CAPES deveria estabelecer políticas para evitar a penalização dos
PPGs que apoiam as mães, mantendo-as vinculadas, mesmo com
queda de produtividade.
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Como foi a mobilização dos docentes ou discentes e o processo de
discussão interno para a aprovação destas normativas?
Pâmela Carpes: No PPG Multicêntrico em Ciências Fisiológicas
(PPGMCF) propusemos a inclusão da licença maternidade no
Lattes, considerando a adoção de um fator de correção para a
pontuação atribuída ao currículo daquelas candidatas que são
mães. A partir da proposição, justificativa da importância e
demonstração de como poderia ser implementado, houve apoio de
todo grupo. A medida foi incluída no último edital de ingresso e
houve uma candidata mãe beneficiada. Uma vez implementado no
PPGMCF, a Divisão de Pós-Graduação da Pró-Reitoria de Pesquisa,
Pós-Graduação e Inovação da Unipampa incluiu a informação na
minuta do edital para ingresso 2021/02 enviada a todos os cursos
de pós-graduação stricto sensu da instituição, recomendando a
consideração da licença maternidade das candidatas que são mães
na análise do currículo durante o processo seletivo dos cursos.
Já o PPG Bioquímica, onde também atuo, recentemente revisou as
normativas para credenciamento de docentes. Na oportunidade
sugerimos que na avaliação do currículo das professoras que são
mães e candidatas ao credenciamento ou recredenciamento como
orientadoras junto ao PPG, fosse considerado um fator de
correção. A sugestão foi debatida e acolhida pelo grupo – ainda
não tivemos edital de credenciamento docente aberto após estas
discussões.
Leticia de Oliveira – Nosso PPG conta com mulheres atuantes na
questão de equidade de gênero. Por exemplo, a professora Dra.
Karin Calaza, que é do PPG, coordena o GT de Mulheres na Ciência
da UFF em conjunto comigo. Além disso, temos muitas mulheres
mães no Programa, tanto docentes como discentes. Naturalmente,
sempre discutimos nas reuniões a importância da inclusão de
políticas de apoio à maternidade. Quando a coordenadora do
programa, professora Dra. Mirtes Pereira, colocou este tema como
ponto de pauta, foi aprovado por unanimidade.
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Quais recomendações vocês dariam a discentes, docentes e outros
coordenadores que queiram se inspirar nas suas experiências
positivas de inclusão da maternidade na Pós-Graduação?
Pâmela Carpes: acredito que em muitos casos a consideração da
maternidade nos processos seletivos de ingresso na pósgraduação e no credenciamento de docentes não esteja ocorrendo
porque não houve nenhuma proposição neste sentido. Desta forma,
é importante que docentes, representantes discentes e gestores
de Pós-Graduação levem o tema e as proposições ao grupo,
comissão de curso, ou comissão coordenadora. Acredito que a
partir da apresentação de dados que demonstram o impacto da
maternidade na carreira das cientistas, bem como de exemplos de
experiências de sucesso na inclusão da maternidade na PósGraduação, podemos ampliar os números de PPGs que adotam
estas medidas tão importantes, contribuindo para tornar a pósgraduação um ambiente mais diverso.
Leticia de Oliveira – É preciso sensibilizar o corpo docente e
discente sobre a temática. Apresentar os dados do PiS e outros da
literatura, além de apresentar relatos pessoais. Realização de
discussões e palestras podem ser uma estratégia importante.
Fazer um levantamento do problema entre os docentes e discentes
também é uma boa ideia. Aqui na UFF a administração central tem
bastante sensibilidade à temática de equidade de gênero. Criamos
um Grupo de Trabalho “Mulheres na Ciência” vinculado à Próreitoria de Pesquisa, Pós-Graduação e Inovação. Este GT tem dois
anos e tem contribuído para avanços na nossa Universidade. A
criação destes grupos institucionais ligados à administração das
Universidades e Instituições de pesquisa é fundamental para
implementação destas medidas.

WWW.PARENTINSCIENCE.COM/ENTREVISTAS

PARENT IN SCIENCE
ENTREVISTA

Letícia de Oliveira
Maternidade e os Programas de
Pós-graduação

Sobre nossa entrevistada
Realizou mestrado na Faculdade de Medicina da
USP/RP e doutorado pela Universidade Federal
do Rio de Janeiro, ambos na área de
Neurofisiologia. Realizou seu pós-doutoramento
no Kings College London (Inglaterra) na área de
Neuroimagem Funcional e Machine learning
(sub-área da Inteligência Artificial). Atualmente
é Professora Titular da Universidade Federal
Fluminense e Honorary Senior Research
Associate na University College London. É
Cientista do Nosso Estado pela FAPERJ e foi
coordenadora do Programa de Pós-graduação
em Ciências Biomédicas (Fisiologia e
Farmacologia) no período de 2014-2018.
Atualmente é coordenadora da área biológicas
da FAPERJ. Desenvolve trabalhos na interface
entre ciência básica e clínica, especialmente no
estudo de transtornos de ansiedade e humor
com neuroimagem e inteligência artificial. É
mãe de uma menina nascida em 2005. Coordena
o Grupo de Trabalho Mulheres na Ciência da
UFF e é membro do movimento Parent in
Science. Vencedora do Prêmio Mercosul em
Ciência e Tecnologia 2020 e do Prêmio 25
Mulheres na Ciência - América Latina pela 3M 2021.
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Sobre nossa entrevistada
Bolsista de produtividade em pesquisa do
CNPq/BF nível 1D. Senior fellow IBRO/IBEUNESCO Science of Learning 2018. Ganhou o
Prêmio Para Mulheres na Ciência
L'Oreal/UNESCO/Academia Brasileira de
Ciências em 2017, e o Prêmio Espírito Público
em 2019. Finalista do Prêmio Donna/ZH
Mulheres que Inspiram 2019. Professora
Associada na Universidade Federal do Pampa
(UNIPAMPA), onde lidera o Grupo de Pesquisa
em Fisiologia da UNIPAMPA, coordena o Programa POPNEURO: Ações
para divulgação e popularização da Neurociência e participa do
grupo Cientistas do Pampa. É docente orientadora do Programa de
Pós-graduação Multicêntrico em Ciências Fisiológicas/Unipampa, do
PPG Bioquímica da UNIPAMPA, e do PPG Fisiologia da UFRGS. Foi
coordenadora do Programa de Pós-graduação Multicêntrico em
Ciências Fisiológicas/Unipampa entre 2016 e 2020, e coordenadora
da primeira turma do curso de especialização em Neurociência
Aplicada à Educação (2017-2018), participando da implementação de
ambos os cursos na Unipampa. É membro da Comissão de Ensino, da
Comissão Mulheres na Fisiologia e do Conselho Deliberativo da
Sociedade Brasileira de Fisiologia (SBFis). Além da SBFis, é sócia
efetiva da Sociedade Brasileira de Neurociência e Comportamento e
membro regular da American Physiological Society. Tem experiência
em pesquisa na área de neurofisiologia da memória e ensino de
fisiologia e divulgação da (neuro)ciência. É pesquisadora associada
da Rede Ciência para a Educação (CpE) e consultora do Escritório da
Educação da UNESCO para assuntos relacionados à neurociência
aplicada à educação. Foi professora visitante da Universidade de
Valência/Espanha, em 2018. Atualmente é coordenadora de PósGraduação da Pró-reitoria de Pesquisa, Pós-Graduação e Inovação
da Unipampa. Mãe de um filho de 16 anos, é atuante na causa das
mulheres na ciência, integra a equipe do Parent in Science, e é
membro do Women in Physiology Committe da American
Physiological Society.
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