
 
 
Ministério da Saúde 
 

FIOCRUZ 
Fundação Oswaldo Cruz 
 

Vice-Presidência de Educação, Informação e Comunicação 
 

  

 

VICE-PRESIDÊNCIA DE EDUCAÇÃO, INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO 

CHAMADA MAIS MENINAS NA CIÊNCIA - 2020 

 

A Fundação Oswaldo Cruz (Fiocruz) está comprometida com a igualdade de gênero 

na ciência, em consonância com as suas diretrizes institucionais e com os Objetivos do 

Desenvolvimento Sustentável (ODS), definidos na Agenda 2030 adotada pela Cúpula das 

Nações Unidas em setembro de 2015. 

O Dia Internacional de Mulheres e Meninas na Ciência, comemorado em 11 de 

fevereiro, foi instituído em 22 de dezembro de 2015 pela Assembleia das Nações Unidas e 

passou a integrar o calendário de eventos da Fiocruz em 2019. Sob a liderança da Unesco e da 

ONU Mulheres, o evento acontece em diversos países, com a colaboração de instituições e 

parceiros da sociedade civil. Com atividades que visam dar visibilidade ao papel e às 

contribuições fundamentais das mulheres nas áreas de pesquisa científica e tecnológica, esse 

dia é importante para lembrarmos que a participação de mulheres e meninas deve ser 

fortalecida.  

Para celebrar esta data e incentivar jovens estudantes a conhecerem e ingressarem nas 

carreiras científicas, a Fiocruz convida estudantes do Ensino Médio a vivenciarem um dia de 

imersão na pesquisa em ciências e tecnologia em saúde. 

 

Dos Objetivos 

Art. 1º: A Fiocruz promove a atividade Mais Meninas na Ciência, cujo objetivo é permitir a 

jovens estudantes a imersão no cotidiano de pesquisa e no trabalho científico em diferentes 

campos, estimulando a inserção de meninas em atividades de pesquisas. 

Art. 2º: São objetivos específicos da Chamada: 

• despertar o interesse pela ciência, pela tecnologia e pela inovação; 

• estimular jovens mulheres a ingressarem em carreiras científicas; 

• apresentar a Fiocruz a jovens do Ensino Médio; 

• garantir que meninas e mulheres tenham pleno acesso à educação de qualidade e aos 
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recursos de ciência e tecnologia; 

• celebrar trajetórias profissionais de mulheres pesquisadoras em uma das mais 

importantes instituições de ensino e pesquisa do Brasil. 

 

Da Participação e da Inscrição 

Art. 3º: A atividade é voltada exclusivamente para estudantes do gênero feminino, 

matriculadas em 2020 no ensino regular de escolas de Ensino Médio da rede pública, 

reconhecidas pelo Ministério da Educação (MEC), incluindo a modalidade de educação 

profissional integrada. 

Parágrafo único: A aluna deverá ser residente no Estado do Rio de Janeiro. 

Art. 4º: A inscrição é individual e deverá ser realizada com a autorização do responsável legal 

da aluna, caso seja menor de idade. Para participar, a aluna deverá obrigatoriamente realizar a 

inscrição no site do Campus Virtual Fiocruz: 

https://campusvirtual.fiocruz.br/gestordecursos/hotsite/mulheresnaciencia 

Art. 5º: O período de inscrições é de 10 de janeiro a 21 de janeiro de 2020 às 23h59. 

Art. 6º: A candidata deverá responder às perguntas: “Qual a importância das mulheres na 

ciência?”; e “Quais são as principais áreas de conhecimento do seu interesse?”. A resposta 

para cada uma das questões deverá conter até 100 palavras.  

 

Da Seleção 

Art. 7º: Uma comissão será formada por especialistas da área para selecionar as alunas de 

acordo com as regras desta Chamada. 

Art. 8º: A decisão da comissão será divulgada on-line no Campus Virtual Fiocruz no dia 27 de 

janeiro de 2020, e não será suscetível de recursos.  

Parágrafo Único: Não serão estabelecidas classificações. 
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Dos documentos exigidos 

Art. 9º: As alunas selecionadas deverão encaminhar os seguintes documentos anexados para o 

e-mail mulheres.ciencia@fiocruz.br: 

• Documento de identificação com foto; 

• Comprovante de escolaridade (matrícula 2020); 

• Autorização do responsável, quando menor de idade (modelo no Anexo I); 

• Autorização de uso da imagem e do som assinada pela aluna e o seu responsável, 

quando menor de idade (modelo no Anexo II). 

Art. 10: As alunas selecionadas que não encaminharem os documentos exigidos no Art. 9º até 

o dia 07 de fevereiro de 2020 às 23h59, não poderão participar das atividades previstas nesta 

Chamada. 

Art. 11: Entende-se por comprovante de escolaridade documento expedido por um órgão 

público oficial. 

Parágrafo Único: As Autorizações exigidas nessa Chamada poderão ser redigidas à mão e 

encaminhadas por e-mail em formato imagem, PDF, Jpeg, BMP ou GIF. 

 

Da Celebração 

Art. 12: As alunas selecionadas serão convidadas pela Fiocruz a vivenciarem um dia inteiro de 

pesquisas e a interagirem com pesquisadoras mulheres, em diferentes laboratórios e/ou espaços 

de pesquisa da instituição, localizados na cidade do Rio de Janeiro. 

Parágrafo Único: O deslocamento/transporte até a Fiocruz é de inteira responsabilidade das 

participantes. 

Art. 13: Para o primeiro dia de atividades, as alunas selecionadas deverão comparecer ao 

Centro de Recepção do Museu da Vida, localizado no campus Manguinhos da Fiocruz: 

Avenida Brasil, 4365, Manguinhos, Rio de Janeiro-RJ, CEP 21040-900, às 8h do dia 10 de 

fevereiro de 2020. As atividades do dia 10 de fevereiro estão previstas para ocorrerem até 17h. 

Art. 14: Para o segundo dia de atividades, as participantes deverão comparecer ao Centro de 

Recepção do Museu da Vida, no Campus Manguinhos (endereço no Art. anterior), às 8h do dia 
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11 de fevereiro de 2020. As atividades do dia 11 de fevereiro acontecerão entre 9h e 13h, na 

Tenda da Ciência Virgínia Schall. As alunas poderão relatar as experiências e vivências para o 

público, reunido para celebrar Dia Internacional de Mulheres e Meninas na Ciência. 

Parágrafo Único: A Fiocruz se responsabilizará pela alimentação das alunas selecionadas, 

durante as atividades, nos dias 10 e 11 de fevereiro de 2020.  

 

Das disposições gerais 

Art. 15: A Fiocruz se reserva ao direito de cancelar, suspender ou alterar, a qualquer momento 

e sem motivo declarado, o processo a que se refere essa Chamada. 

Art. 16: Os casos omissos serão resolvidos pela Comissão Organizadora do Dia Internacional 

das Meninas e Mulheres na Ciência na Fiocruz. 

 

Rio de Janeiro, 10 de janeiro de 2020. 
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ANEXO I 

 

 

AUTORIZAÇÃO DO RESPONSÁVEL 

(MODELO) 

 

Eu, [nome completo], [nacionalidade], portador(a) do RG [número] e CPF [número], 

domiciliado(a) e residente na [endereço], Nº [completar], no bairro [completar], em 

[Cidade/Estado], autorizo [nome completo da menor de idade], meu/minha [grau de 

parentesco], nascido(a) em [Cidade/Estado] no dia [dd/mm/aaaa], a se inscrever na atividade 

Mais Meninas na Ciência e participar das atividades de celebração do Dia Internacional 

Mulheres e Meninas da Ciência da Fundação Oswaldo Cruz, nos dias 10 e 11 de fevereiro de 

2020. 

 

____________________, _____ de ______________ de 2020. 

(Local e data) 

 

_________________________________ 

(Assinatura do Responsável) 
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ANEXO II 

 

AUTORIZAÇÃO DE USO DA IMAGEM E DO SOM DE MENOR DE IDADE 

(MODELO) 

 

O representante legal do(a) menor __________________________________________, 

Sr.(a)________________________________________________________________, RG  

nº_____________________, CPF nº __________________________, abaixo assinado(a),  

AUTORIZA a Fundação Oswaldo Cruz (Fiocruz), com sede na Avenida Brasil, 4365 - 

Manguinhos, Rio de Janeiro - RJ, a utilizar imagem e voz do menor acima nominado, em 

caráter gratuito, para reprodução em páginas e veículos institucionais, bem como eventos da 

Fundação e em redes sociais oficiais da instituição (YouTube, Facebook, Instagram, Twitter e 

Whatsapp).   

Por esta ser a expressão da minha vontade, declaro que autorizo o uso acima descrito sem que 

nada haja a ser reclamado a título de direitos conexos à imagem ou a qualquer outro, e  

assino a presente autorização. 

 

____________________, _____ de ______________ de 2020. 

(Local e data) 

 

_________________________________ 

(Assinatura da Aluna) 

 

_________________________________ 

(Assinatura do Responsável) 


