
Programação AFROSTEM 

 
 

❖ DIA 1 (05/08/2020) 

● Mesa de abertura  

Horário: 9:30h AM 

duração: 25 min  

Componentes da mesa: Beatriz Santos - Coordenadora Geral do AFROSTEM 

e Larissa Bião- Coordenadora Adjunta 

Intérprete: 

 

● Palestra 1 

Horário: 10h  

Duração: 45 min + 15 min  para perguntas 

Tema: “Relato de experiência enquanto primeira mulher negra brasileira 

doutora em Física e primeira mulher negra brasileira a lecionar no ITA  

Convidada: Sônia Guimarães 

Mediador:  

Intérprete: 

Resumo: Nascida em Brotas – SP  em 1957,  É a primeira negra brasileira 

Doutora em Física, graduou-se na Universidade Federal de São Carlos (1979), 

mestrado em Física Aplicada pelo Instituto de Física e Química de São Carlos 

– Universidade de São Paulo (1983) e doutorado em Materiais Eletrônicos – 

The University Of Manchester Institute Of Science and Technology (1989) e 

atualmente é professora do Instituto Tecnológico da Aeronáutica (ITA). 

 

● Minicurso 

Horário: 14h 

Duração: 1:15 +  15 min de perguntas 



Tema: Como incentivar jovens meninas a participar das áreas do STEM?1 

Convidada: Georgina Serres 

Mediador: 

Intérprete: 

Resumo: Engenheira Eletricista, com mestrado e doutorado concluídos na 

Universidade Federal de Campina Grande, que tem como foco atuar na área 

acadêmica e desta forma contribuir com a formação de novos profissionais de 

Engenharia Elétrica e cursos afins. Possui experiência em ministrar aulas 

teóricas e práticas, para alunos do ensino médio, técnico e superior. Atuou e 

atua em projetos de pesquisa voltados para as áreas de Instrumentação 

Eletrônica, Modelagem eletromagnética e projetos de circuitos de alta 

frequência. Desenvolveu projetos de extensão que tiveram como foco estimular 

o interesse de alunos, principalmente de alunas, do ensino médio pelos assuntos 

ligados as ciências exatas 

 

 

● Palestra 2 

Horário/duração: 16h 

Tema: Mulheres negras no STEM: desafios e estratégias para consolidação de 

carreira 

Convidada: Simone Moraes 

Mediador: 

Intérprete: 

Resumo: Bacharel em Matemática pela PUC-SP, mestre em Matemática pela 

USP (1995), doutora em Matemática pela UNICAMP (2002) e pós-doutorado 

na Universidad de Valencia (2008). Os trabalhos de pesquisa publicados 

tratam de aplicações de Teoria de Singularidades em Geometria Diferencial. 

As pesquisas atuais são sobre o estudo de invariantes topológicos de curvas, 

geometria afim de curvas e de superfícies e singularidades relacionadas a 

superfícies obtidas por curvas espaciais especiais.  

 

 

❖ DIA 2 (06/08/2020) 

● Mesa de abertura 

Horário: 10h AM 

Tema: Soluções criativas em meio a crise 

Convidadas: Adriana Barbosa - Feira Preta 

Mediador: 

Intérprete: 

Resumo: É a mulher por trás de toda a plataforma Feira Preta. Formada em 

gestão de eventos, a atuação profissional começou em 1995, na área de 

                                                
1 Título sujeito a alteração pelo palestrante 
 



comunicação, com trabalhos em emissoras de rádio, produtoras de TV e 

gravadoras. Percebeu que, enquanto a economia brasileira se desenvolve, 

também se desenvolve o poder de compra dos afro-descendentes. Com isso em 

mente, há 18 anos, com pouco mais de 20 anos de idade, a maior feira negra 

da América Latina, para fomentar os negócios de empreendedores negros e 

atender consumidores afro ávidos por produtos que remetessem às suas raízes. 

O projeto se expandiu e hoje Adriana capacita empreendedores por todo o 

Brasil para desenvolver suas empresas. A Feira Preta é o espelho vivo das 

tendências afro-contemporâneas do mercado e das artes, além de ser o espaço 

potente que valoriza iniciativas afro-empreendedoras de diversos segmentos. 

Em 2017 foi homenageada junto ao Lázaro Ramos e de Taís Araújo como os 51 

negros com menos de 40 anos mais influentes do mundo segundo o Mipad, 

premiação mundial, reconhecida pela ONU. 

 

● Minicurso 

Horário: 14h 

Duração:  

Tema: Mentoria para desenvolvimento profissional de jovens negros, focada 

em processos seletivos de estágio e trainee 

Convidada: Cíntia Reinaux 

Mediador: 

Intérprete: 

Resumo: Administradora pernambucana apaixonada por RH, com 13 anos de 

experiência na área dentro e fora do Brasil. Especialista em programas de 

entrada para jovens talentos (Jovem Aprendiz, Estágio e Trainee). Fundadora 

do Vida de Trainee, o maior portal do país sobre o tema, criado há 9 anos. 

Criadora de conteúdo em blogs, vídeos e podcasts voltados para o 

desenvolvimento profissional. Palestrante sobre temas relacionados à carreira 

em empresas e eventos universitários. Coach e mentora, ministra cursos sobre 

postura profissional, planejamento de carreira e outros temas voltados para a 

preparação de jovens para o mercado de trabalho. 

 

 

● Palestra 3 

Horário: 16h  

Duração: 45 min + 15 para perguntas 

Tema: “Liderança e representatividade, Negra e Jovem” 

Convidada: Karina Penha  

Mediador: Bárbara Gomes 

Intérprete: 

Texto Resumo: Karina Penha, 24 anos, Maranhense, bióloga, ativista 

socioambiental e uma pessoa de fé. Faz parte da rede de líderes globais 

Internacional Exchange Alumni e da rede de protagonismo juvenil USBEA 

Maranhão. Como articuladora da Organização de Jovens Engajamundo, já 



esteve presente por quatro vezes em conferências de Clima da ONU como parte 

da delegação oficial Brasileira e como coordenadora da delegação de jovens. 

 

 

 

❖ DIA 3 (07/08/2020) 

● Roda de conversa 

Horário: 10 AM 

Duração: 

Tema: Mulheres negras dentro do STEM: Vivências, experiências e 

Perspectivas 

Convidadas: Luciana Alencar, Lindinês Gonçalves e Tamires Torres  

Mediador: 

Intérprete: 

Resumos: 

Luciana Alencar é também Baiana, de Salvador, Graduanda em Engenharia 

Sanitária e Ambiental – UFRB, Técnica em Meio Ambiente – SENAI, Integrante 

REPOS. 

Lindinês Gonçalves é Quilombola de Wenceslau Guimarães-BA, Graduanda 

em Engenharia Cívil- UFG, Integrante do Movimento Nacional dos Estudantes 

Quilombolas. 

Tamires Torres da Purificação é Baiana, Professora de Matemática, 

Mestranda em Ensino de Matemática (PEMAT/UFRJ) e Artista da vida. 

 

 

● Oficina 

Horário: 14h 

Duração: 1h e 30 min 

Tema: Educação financeira e a questão de gênero, 

Convidada: Luciane Reis 

Mediador: 

Intérprete: Periclés 

Resumo: Comunicóloga com formação em Publicidade e Propaganda. Vem se 

especializando em Gestão de Inovação e empreendedorismo, com foco em 

afroempreendedorismo, pessoas, inovação e sustentabilidade voltado para 

economias vulneráveis. É autora de diversos artigos sobre relações raciais, 

gênero e desenvolvimento étnico. 

 

 

● Palestra 5 

Horário: 16h 

Duração: 45 min + 15 min para perguntas 

Tema:  “Empreendedorismo Afrodescendente” 

Convidada: Monique Evelle  



Mediador: 

Intérprete: 

Resumo: Reconhecida pela Forbes como "30 under 30", Linkedin Top Voices 

2019, autora do livro "Empreendedorismo Feminino: Olhar estratégico sem 

romantismo", Monique Evelle é idealizadora da Desabafo Social, laboratório 

de tecnologias sociais e sócia da SHARP, hub de inteligência cultural. Ela 

lidera times de alta perfomance para prototipar soluções em até cinco dias, 

utilizando o método MESA, desenvolvendo soluções sob demanda para grandes 

marcas como Google, Santander, Klabin, UOL e mais. Já fez três TEDx, 

participou do Conectados Al Sur, Global Symposium Artificial Intelligence & 

Inclusion, da Universidade de Harvard e diversos outros eventos nacionais e 

internacionais. 

 

 

● Palestra 6 

Horário:19h 

Duração: 45 min + 15 para perguntas 

Tema: Engenharia para além dos cálculos - Habilidades que profissionais de 

engenharia devem desenvolver no para o mercado de trabalho no mundo pós-

pandemia 

Convidada: Ana Luísa - @oqueaprendinaengenharia 

Mediador: 

Intérprete: Periclés 

Resumo: Ana Luisa Almeida é Aprendiz da vida e da engenharia. Engenheira 

Química formada pela UFBA, atua como Engenheira de Produção na Kordsa 

Brasil. Idealizadora do Projeto/Livro "O que aprendi na Engenharia", com 

formação Practitioner e MBA em PNL. Acredita que nasceu para espalhar 

sorrisos e gratidão ao redor do mundo. 

 

 

● Mesa de encerramento 

LIVE: A combinar 


