Princípios norteadores do Movimento Parent in Science
Acreditamos em princípios baseados em inclusão, diversidade, trabalhos em colaboração e
construção de redes na academia, na ciência e na sociedade como um todo. Os princípios
norteadores das nossas ações e projetos são:
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Defendemos que a parentalidade é uma atividade humana essencial que não é apenas
individual, mas também coletiva. Assim sendo, responsabilidades relacionadas à
parentalidade devem ser compartilhadas com a comunidade, com a sociedade em geral e
com o poder público, como previsto pela nossa Constituição Federal e o Estatuto da Criança e
do Adolescente.
A paternidade ativa deve ser estimulada e atividades de cuidado devem ser igualmente
compartilhadas. A licença-paternidade deve ser aumentada na mesma proporção de tempo
ofertada às mulheres.
Na ausência de equidade de gênero, as políticas de apoio devem ser centradas na
maternidade, uma vez que evidências convergentes no Brasil e no Mundo demonstram que
as mulheres são as principais responsáveis pelos cuidados domésticos e com filhas e filhos.
Conforme dados levantados pelo nosso movimento, cientistas mães são mais impactadas
pela chegada dos filhos do que cientistas pais. Este impacto foi ampliado com a pandemia da
COVID-19. Portanto, políticas institucionais de apoio à maternidade são urgentes e
altamente necessárias.
Mulheres devem estar em espaços de decisão na mesma proporção dos homens. Políticas
efetivas devem ser ativamente implementadas neste sentido.
Mulheres negras têm a menor representação na ciência e foram as mais impactadas pela
pandemia (independente de serem mães). Políticas institucionais voltadas a estas mulheres
são mandatórias.
Acreditamos que é preciso mudar a maneira de avaliação de cientistas. Análises mais
qualitativas e que valorizem as diversas atividades realizadas, tais como as de divulgação
científica e extensão, devem ser implementadas. As métricas atuais precisam ser discutidas
e repensadas. Princípios baseados no individualismo e na competição são desestimulados em
nosso movimento.
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