
Nesta seção, apresentamos o relato de Karen da Silva Figueiredo, docente do Instituto de Computação, 
com graduação em Tecnologia em Desenvolvimento de Software pelo Instituto Federal Fluminense (IFF), 
mestrado em Computação com ênfase em Engenharia de Software pela Universidade Federal Fluminense 
(UFF) e doutorado em  em Educação em andamento no Programa de Pós-Graduação em Educação/UFMT. 
Karen relata uma experiência extensionista que tem por objetivo aumentar a proporção de mulheres na área 
de Computação, por meio do projeto “Meninas Digitais Mato Grosso”.
Com a palavra, a professora Karen!

Considerações iniciais 
Leciono nos cursos de Sistemas de Informação e Ciência da Computação, nos quais já ministrei as disciplinas 

de Algoritmos III, Análise e Projeto de Sistemas I e II, História da Computação e Introdução à Ciência da 
Computação. Nesses cursos, observa-se que quase não há representatividade de estudantes do gênero 
feminino. Em alguns semestres, já cheguei a lecionar para turmas inteiras compostas apenas por homens. 
Mendes e Figueiredo (2016), ao analisarem o histórico do curso de Sistemas de Informação da UFMT do 

câmpus de Cuiabá, corroboram essa percepção, quando observam que as matrículas de mulheres no curso 
representam apenas 9% do total de matrículas. No que diz respeito aos cursos de Computação, atualmente, 
a média nacional de mulheres matriculadas é de 13,95%, segundo relatório compilado pela Sociedade 
Brasileira de Computação (SBC, 2018). Nessa mesma direção, Figueiredo et al., (2018) destacam diferenças 
de gêneros na atuação no mercado de trabalho de estudantes que egressam dos cursos do nosso Instituto 
de Computação. 
Mulheres, informática e o projeto
Algumas mulheres tiveram papel fundamental no desenvolvimento da computação e da tecnologia de 

informação, mas, por muito tempo, permaneceram invisíveis devido à forma como a história da computação 
é contada. É possível observar, atualmente, em algumas disciplinas, uma busca por retificar o apagamento 
das contribuições dessas mulheres na história da área. Ada Lovelace, criadora do primeiro algoritmo para 
um computador, e as programadoras responsáveis pelo primeiro computador digital eletrônico de grande 
escala - ENIAC (Betty Snyder, Jean Jennings Bartik, Kathleen McNulty, Marlyn Meltzer, Ruth Lichterman e 
Frances Spence) são apenas alguns exemplos de mulheres que tiveram, recentemente, o reconhecimento de 
suas contribuições, após décadas de invisibilidade com condecoração histórica exclusiva para seus colegas 
homens (GÜRER, 2002).
Apesar de a participação dessas e de outras mulheres terem marcado o desenvolvimento dessa área do 

conhecimento, o número de mulheres que se dedicam(ram) à Computação ainda é muito reduzido. Por 
entender que essa realidade pode ser mudada se, entre outros fatores, desde cedo, for apresentado às 
meninas o mundo da informática, a Sociedade Brasileira de Computação (SBC) instituiu o Programa Meninas 
Digitais. Com ações que visam divulgar as diversas facetas da Computação, o Programa destina-se ao Ensino 
Médio e Ensino Fundamental (MACIEL et al., 2018), para que mais meninas possam despertar o interesse 
pelos cursos e carreiras da área. Tal programa foi criado em 2011, alcançando, assim, as estudantes antes 
de entrarem na universidade. Neste momento, a iniciativa é implementada via extensão universitária em 
mais de 70 IES do Brasil. 
Conheci o Programa Meninas Digitais no ano de 2014 e no ano seguinte fundei o Projeto Meninas Digitais 

Mato Grosso, formalizando-o como projeto de extensão universitária na UFMT câmpus Cuiabá, contando 
com o apoio da Secretaria Regional de Mato Grosso da SBC, na época sob responsabilidade do professor Dr. 
Cristiano Maciel (IC-UFMT Cuiabá). 
O Meninas Digitais Mato Grosso tem como objetivo a realização de práticas de caráter motivacional e 

informativo com alunas de Ensino Médio, Ensino Fundamental e Ensino Superior no estado de Mato Grosso, 
visando à equidade de gêneros nas carreiras e cursos da área de Computação e suas tecnologias, por meio 
do incentivo e promoção da participação feminina na região.
Após sua criação, em 2015, mais professores de outras IES naturalmente se interessaram e uniram-se ao 

projeto. Hoje, atuamos de forma integrada no estado de Mato Grosso com o trabalho colaborativo de uma 
rede de projetos de extensão institucionalizados no IFMT câmpus Cuiabá e Campo Novo do Parecis, UNEMAT 
Cáceres, Universidade Federal de Rondonópolis e UFMT Cuiabá. 
Ações realizadas
Desde o início do projeto, já atendemos mais de 1800 pessoas, provenientes de 14 municípios do estado. 

Foram realizadas ações em parceria com a SECITEC e o SESC Arsenal, que atenderam públicos de origens 
diversas. Durante a XV Semana Nacional de Ciência, Tecnologia e Inovação, em 2018, tivemos uma rica 
programação no decorrer da feira, com apresentação de palestras, oficinas, entre outras atividades.
Para atender às necessidades da comunidade, produzimos ações customizadas junto com nossos parceiros, 

oferecendo, por exemplo, curso de Introdução à Programação em escolas, workshop sobre mercado de trabalho 
para estudantes de ensino técnico/profissionalizante, palestras e exposição em feira de ciências. Outrossim, 
realizamos eventos próprios, como o anual Fórum Meninas Digitais Regional Mato Grosso, que leva palestras, 
oficinas e mesas de debate para o público em geral. Esse evento itinerante já foi realizado no câmpus do 
IFMT em Tangará da Serra, em 2015; nos câmpus da UFMT em Cuiabá, em 2016, e Rondonópolis, em 2017. 
Ao transitar o evento pelo estado, conseguimos oferecer a programação para pessoas que simplesmente não 
teriam condições de deslocamento, alcançando um público maior.
Todas as ações e atividades são gratuitas. O projeto Meninas Digitais Mato Grosso executa as atividades 

com o apoio indispensável dos estudantes de graduação em Computação que atuam como voluntários ou 
bolsistas de extensão. Além disso, contamos com o apoio essencial das universidades nas quais estamos 
lotados, em especial a UFMT, da Secretaria Regional de Mato Grosso da SBC, bem como das empresas locais 
e outras organizações do estado, com a viabilização de material, infraestrutura, deslocamentos e espaço 
físico para a realização das ações.
Impactos gerados com a experiência
O projeto ajuda a promover a equidade de gêneros na tecnologia e o respeito para todas as pessoas que 

trabalham com Computação e TI, contribuindo para a formação de estudantes de diversos níveis de ensino e 
profissionais da área na região, motivando as participantes mato-grossenses a ingressarem e permanecerem 
em cursos de Computação, e proporcionando um espaço aberto e seguro de apresentação, difusão e debate 
dos temas da atualidade e relativos às questões de gênero na Computação. 
Muitas das ações que realizamos são concebidas com a participação ativa das estudantes de graduação, o 

que muito contribui para a sua formação, considerando a articulação do projeto com atividades de ensino e 
extensão. A participação por si só provoca um grande engajamento delas, que se mostram mais motivadas 
com o curso e a área de Computação por estarem envolvidas nas ações. Algumas alunas da graduação 
fundaram o Coletivo MT²I (Coletivo Mulheres de Mato Grosso na Tecnologia de Informação), um espaço de 
socialização e debate apenas para mulheres da área, a partir de ações do Meninas Digitais. 
Além disso, muitos estudantes relatam o ganho de aprendizados e o amadurecimento ao estarem em contato 

com o público do projeto, atuando, por exemplo, na monitoria em um curso ou oficina. Ao desenvolverem 
pesquisas sobre o tema, esses estudantes têm a oportunidade de socializar os resultados do projeto por meio 
de publicações e participação em eventos.
Considerações finais
Por fim, faz-se mister ressaltar que o processo de trazer mulheres para a área de Computação e Tecnologia 

da Informação exigiu (e vai continuar a exigir) profundas mudanças estruturais na cultura do país. O projeto 
Meninas Digitais Mato Grosso vem buscando cumprir o seu papel nesse sentido, a fim de que a participação 
feminina nos cursos de Computação e tecnologias aumente de modo significativo. Todavia, não posso deixar 
de destacar que enfrentamos dificuldades na realização do projeto, sobretudo, no que tange à questão 
financeira. Não possuímos fomento de editais e contamos sempre com a doação ou empréstimo de materiais, 
disponibilidade de infraestrutura e de transporte gratuitos para executar as ações. Outra dificuldade encontrada, 
por vezes, está no despertar do interesse das escolas, que encontram certa resistência com a temática de 
equidade de gêneros devido à pouca informação ou informações incorretas sobre o assunto. 
Apesar de todas as dificuldades, estamos aperfeiçoando cada vez mais as ações para melhor atender as 

demandas do público, motivando pessoas e recebendo o reconhecimento da mídia e da comunidade pelo 
projeto.
Caso tenha interesse em saber mais sobre o projeto, você pode acessar: 

Site: www.meninasdigitaismatogrosso.org/
Facebook: www.facebook.com/MeninasDigitaisMT

Referências 
FIGUEIREDO, K. S et al. Perfil dos Egressos e Egressas de Computação de Mato Grosso no Mercado de 

Trabalho. In: Computer on the Beach 2018,  2018 Florianópolis. Computer on the Beach 2018, 2018. p. 
297-306.
GÜRER, Denise. Women in computing history. ACM SIGCSE Bulletin, v. 34, n. 2, p. 116-120, 2002.
MACIEL, Cristiano; BIM, Sílvia Amélia; FIGUEIREDO, Karen da Silva. Digital girls program: disseminating 

computer science to girls in Brazil. In: Proceedings of the 1st International Workshop on Gender 
Equality in Software Engineering (GE ‘18). ACM, New York, NY, USA, 29-32, 2018. DOI: https://doi.
org/10.1145/3195570.3195574.
MENDES, L. B.; FIGUEIREDO, K. S. Analisando a Participação Feminina no Curso de Sistemas de Informação 

da Universidade Federal de Mato Grosso. In: Computer on the Beach 2016, 2016, Florianópolis. Computer on 
the beach (2016: Florianópolis, SC), 2016. p. 109-117.

Caro(a) professor(a), 

É com prazer que apresentamos mais uma edição do Boletim das Licenciaturas e 
Bacharelados, dando continuidade ao objetivo de que este se configure como instrumento 
de divulgação mensal de produções de interesse da comunidade acadêmica. Os dois 
textos aqui publicados desenvolvem reflexões em torno de questões caras à Educação:  
inclusão e democratização do acesso à universidade pública.

Na primeira seção do Boletim, Karen da Silva Figueiredo, professora do Instituto de 
Computação, relata a experiência do Projeto “Meninas Digitais Mato Grosso”, cujas 
ações visam à equidade de gênero nas carreiras e cursos das áreas de Computação e 
Tecnologias da região, por meio do incentivo e promoção da inclusão feminina. Como 
parte do Programa Meninas Digitais da Sociedade Brasileira de Computação (SBC), o 
projeto tem caráter extensionista, mas suas atividades buscam estreitar laços com o 
ensino e a pesquisa, envolvendo professores e estudantes da graduação.

A nossa entrevistada é a professora Rosemery Celeste Petter, que aborda, na segunda 
coluna, um assunto de grande relevância para a Instituição: a Educação a Distância na 
UFMT. Docente do Instituto de Educação do câmpus de Cuiabá, Rosemery fala sobre sua 
tese de doutorado, que teve como objetivo analisar o processo de institucionalização 
da EaD na UFMT, resgatando o pioneirismo da universidade em contribuir efetivamente 
para a democratização do ensino superior. A fala da professora nos possibilita ter uma 
visão mais ampla de como está sendo conduzida a institucionalização da Educação 
a Distância na UFMT, enquanto modalidade de ensino que vem se sobressaindo no 
cenário educacional brasileiro.

Encerrando esta apresentação, desejamos-lhe boa leitura e frutíferas reflexões!

Nesta entrevista, a professora Rosemery 
Celeste Petter fala sobre a sua recém-
defendida tese de doutorado, intitulada 
“O percurso da Educação a Distância na 
Universidade Federal de Mato Grosso e 
sua institucionalização”. Em seu trabalho, 
desenvolvido no Programa de Pós-
Graduação em Educação (PPGE/UFMT), sob 
a orientação do professor Cristiano Maciel, 
do Instituto de Computação, a pesquisadora 
buscou compreender como foi constituída a 
organização institucional da EaD na UFMT, 
desde sua inserção. Formada em Pedagogia 
e com mestrado em Educação, Rosemary nos 
brinda com seu saber sobre esse trabalho de 
suma importância para nossa universidade.

Boletim das Licenciaturas e Bacharelados 
(BLB) — A UFMT possui uma história de 
pioneirismo na inserção institucional da 
EaD no Brasil. Quando e como ocorreu 
a implantação do primeiro curso nessa 
modalidade?

Rosemery Celeste Petter — A UFMT, 
valendo-se da prerrogativa da autonomia 
universitária, concebeu, no período de 1992 
a 1994, o primeiro curso de licenciatura nesta 
modalidade no país. O curso “Licenciatura 
Plena em Educação Básica: 1ª a 4ª Série do 1º 
Grau”, renomeado em 2002 como “Pedagogia na 
Modalidade Licenciatura para os Anos Iniciais 
do Ensino Fundamental” estava voltado para 
a formação de professores em exercício dos 
anos iniciais e foi idealizado e implementado 
pela equipe do Núcleo de Educação a Distância 
do Instituto de Educação (NEAD/IE) entre os 
anos de 1992 a 2006. A opção de oferecer 
um curso de licenciatura na modalidade EaD 
veio após a constatação de que o número 
de professores a serem formados no ensino 
superior era alto. Essa experiência bem-
sucedida tornou-se referência nacional.

BLB — Em 2006, a UFMT aderiu ao Sistema 
Universidade Aberta do Brasil (UAB), 
criado pelo Decreto nº 5.800/2006. Em 
que consiste esse Sistema?

Rosemery Petter —  O Sistema UAB tem a 
finalidade de expandir e interiorizar a oferta 
de programas e cursos no interior da educação 
superior pública. Constitui-se num programa 
que cumpre tal finalidade por meio da 
articulação e integração entre as Instituições 
Públicas de Ensino Superior (IPES), estados e 
municípios, com o fito de atender às demandas 
por educação superior, principalmente cursos 
de graduação, mas também de pós-graduação 
lato sensu, extensão e aperfeiçoamento. 
Para tanto, foram instalados polos de apoio 
presenciais, sob a jurisdição estadual ou 
municipal. Desde a criação do Sistema UAB, 
a UFMT vem participando de todos os Editais 
do MEC/Capes.

BLB — Quais as peculiaridades do 
processo de institucionalização da EaD 
na UFMT?
Rosemery Petter — Na minha tese, 

procurei descrever os principais aspectos que 
caracterizaram a EaD na UFMT, enfocando a 
inserção e expansão internas da modalidade, 
a compleição de sua estrutura administrativa, 
acadêmica e normativa e os cursos ofertados 
por meio dela no período de 1992 a 2017. 
Nesse percurso, constatei que a EaD na UFMT 
passou por três fases. A primeira foi com a 
criação do NEAD e a inserção da EaD na UFMT, 
ocorridas entre 1992 e 2006, tendo como 
lócus o Instituto de Educação; a segunda, no 
período 2007 a 2016, iniciada com a adesão 
da UFMT ao Sistema UAB e consequente 
expansão de cursos EaD em outras unidades 
acadêmicas;  a terceira inicia em 2016, com a 
criação da SETEC, que veio ampliar o leque de 
ações direcionadas à educação mediada por 
tecnologias, com a proposta de não somente 
viabilizar cursos EaD, mas também atuar por 
meio de Recursos Educacionais Abertos e 
híbridos.
BLB — Quais foram os principais 

resultados obtidos nessas fases?
Rosemery Petter — Como resultado das 

duas primeiras fases, houve a viabilização 
de ações institucionalizadoras, como a 
integração da EaD no PDI/PPI e no Estatuto; 
a construção de regulamentação própria para 
viabilizar ações voltadas à EaD; a criação de 
uma estrutura administrativa, acadêmica e 
tecnológica voltada para a oferta de cursos 
EaD e a realização de formação docente para o 
uso dos Ambientes Virtuais de Aprendizagem 
(AVA) nas modalidades a distância e 
presencial. Além disso, com a criação da 
SETEC, com seus objetivos e metas, existem 
fortes indicativos de continuação e ampliação 
do escopo das ações voltadas para a EaD e a 
Educação Mediada por tecnologias.
BLB — Tendo em vista essas ações, podemos 

dizer que a EaD está institucionalizada na 
instituição?
Rosemery Petter — Não. Para isso, ainda é 

necessário que sejam despendidos esforços para 
a consecução de um padrão de procedimentos 
em relação à modalidade, o que implica maior 
abrangência institucional no fluxo contínuo de 
procedimentos e oferta de cursos, bem como 
na integração da EaD à cultura da instituição. 
Portanto, a EaD encontra-se em processo de 
institucionalização na UFMT.
BLB — Quais são os principais desafios? 
Rosemery Petter — A pesquisa revelou 

alguns desafios internos. Um deles está 
em criar um projeto institucional próprio 
de Educação a Distância. Acredita-se que o 
modelo único de EaD e, principalmente, a 
forma de oferta por editais e financiamento 
levaram à viabilização da EaD na UFMT a 
limitar-se ao modelo da UAB. Além disso, é 
preciso superar a cultura da bolsa e buscar 
outras formas de compensação do trabalho 
docente na EaD. Há também o problema da 
baixa capilarização da EaD na instituição 
e da resistência a essa modalidade, que 
pode ter sua razão fundamentada na falta 
de conhecimento em relação às suas 
especificidades. Somam-se aos desafios 
internos para a institucionalização da EaD, 
os externos. O principal deles reside na 
continuidade do Programa UAB, que faz 
parte de uma política de governo, e que não 
conseguiu evoluir e se consolidar como uma 
política de Estado.
BLB — Recentemente, houve uma 

discussão nacional sobre aplicar a EaD no 
Ensino Fundamental. Qual a sua opinião 
sobre essa questão?
Rosemery Petter — Acredito que propostas 

como essa têm como prioridade atender a 
interesses político-mercadológicos. Fazem da 
EaD uma panaceia ao tomá-la como solução 
fácil para problemas históricos da educação 
brasileira. Vejo como um desserviço ao esforço 
e trabalho árduo de colegas das IPES que 
têm se empenhado há mais de uma década 
em desenvolver cursos EaD com qualidade. 
Infelizmente, esse tipo de proposta acaba 
acirrando a desconfiança e resistência da 
comunidade acadêmica acerca da EaD, aspecto 
esse que interfere negativamente no processo 
de institucionalização da modalidade. 

Trajetória da Educação a 
Distância na UFMT

Meninas Digitais Mato Grosso: por uma computação 
mais inclusiva
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