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O Grupo de Trabalho “Mulheres na Ciência da UFF” apresenta nesta carta, sugestões para
implementação das novas políticas de apoio à maternidade aprovadas recentemente no
regulamento para os programas de pós-graduação da UFF, segundo demanda do próprio GT.
A falta de políticas de apoio às cientistas mães pode ser um dos fatores mais importantes para
a perda de mulheres na carreira científica. De fato, mulheres com filhos têm 38% menos chance de
atingirem posições estáveis em todas as áreas do conhecimento (Mason et al., 2013) e publicam
até 26,4% menos que seus pares sem filhos (Morgan et al., 2021). No que se refere ao Brasil, o
movimento Parent in Science (www.parentinscience.com) realizou o primeiro mapeamento do
impacto da maternidade na carreira científica das mulheres brasileiras, e observou uma diminuição
no número de publicações de artigos para as cientistas mães após o nascimento dos filhos, durando
de 4 anos a 6 anos, enquanto para cientistas sem filhos, o número de artigos aumentou de maneira
linear com o avançar da carreira (Machado et al., 2019). O impacto da maternidade na carreira de
mulheres cientistas foi ainda maior após a pandemia de COVID-19 (Collins et al., 2020; Gao et al.,
2021; Myers et al., 2020; Staniscuaski et al. 2020, Staniscuaski et al 2021).
A seguir, apresentamos algumas sugestões de como implementar o que foi aprovado no
regulamento:

I. Com relação a seleção de discentes de pós-graduação para mestrado e doutorado.
“Art
13
g. Poderá ser ampliado o período de avaliação do currículo para candidatas mães, acrescentado 2
anos para cada licença maternidade no período avaliado. No caso de o currículo ser avaliado por
período que corresponde a toda vida acadêmica, recomenda-se a utilização de um fator de
correção de 1.05 a 1.2 na nota final do currículo, caso o valor máximo não tenha sido atingido.”
Sugestão do GT:
Como as candidatas estão em início de carreira, em geral, há relativamente pouca produção
acadêmica. Sugere-se a aplicação de fator de correção na nota final do currículo para compensar a
dificuldade na produção em decorrência da maternidade de discentes mães com filhos. O valor de
correção deve ser determinado segundo a experiência do programa quanto a faixa de notas
geralmente obtidas em seus processos seletivos. Sugere-se que a nota final do CV seja multiplicada
por uma faixa de valores de 1.05 a 1.2 a ser definido por cada PPG.

II. Com relação a credenciamento e recredenciamento de docentes de pós-graduação como corpo
docente permanente, colaborador ou visitante.
“Art
43
§ 4º. Recomenda-se a ampliação do período de avaliação do currículo para professoras mães,
acrescentado 2 anos de avaliação da produtividade para cada licença maternidade no período
avaliado. Para os casos em que o currículo é avaliado considerando toda a vida acadêmica,
recomenda-se um fator de correção de 1.05 a 1.2.”
Sugestão do GT:
Neste caso, sugerimos sejam acrescidos dois anos por filho no período de avaliação do currículo
para docentes que foram mães dentro do período de avaliação estabelecido para credenciamento
ou recredenciamento no PPG. Como exemplo, considerando uma docente que tenha sido mãe nos
últimos 5 anos, que corresponde ao período de avaliação para credenciamento ou
recredenciamento, deve ter contabilizada sua produção nos sete últimos anos.

III. Sugestões adicionais:
a)

No caso das discentes, é importante que estas políticas representem acesso a bolsas de pósgraduação.

b)

Outras políticas de apoio à discentes e docentes mães podem ser propostas pelo PPG. Como
sugestão, apontamos (1) recreação infantil nas atividades científicas do PPG, (2) lutar para
construção de espaço para amamentação no Instituto ou Faculdade, (3) aceitar atestado
médico relacionado aos filhos para abonos de faltas, (4) aceitar presença de crianças em sala
de aula em situações excepcionais e em ambientes que não representem risco à criança (5)
financiamento especial para participação em eventos e (6) flexibilização da orientação
quando necessário.

c)

A maternidade deve ser considerada como justificativa aceitável para prorrogação dos prazos
nos PPGs. Tanto para finalização da dissertação ou tese, quanto para a conclusão dos
trabalhos em disciplinas ou qualificação.

d)

A adoção deve ser considerada de maneira análoga ao nascimento de filhos biológicos.

e)

Casais homoafetivos devem ser considerados e analisados caso a caso para a implementação
destas políticas.

f)

As propostas nesta carta são sugestões, cada PPG pode e deve fazer adaptações conforme
sua realidade.
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