GLOBAL WOMEN´S BREAKFAST MEETING – GWB 2021

Tema: Capacitando a diversidade na Ciência
Objetivo: O objetivo do GWB 2021 é estabelecer uma rede virtual contínua, onde mulheres e
homens da Química e das ciências correlatas, possam se conectar de maneira significativa,
dando suporte às suas aspirações profissionais. Além disso, o evento proporcionará parcerias
em pesquisa, tutoria/estágio, colegas, pesquisas educacionais e oportunidades de trabalho.
Público-alvo: Mulheres e homens de qualquer organização educacional ou científica, desde
ensino médio a universidades, sociedades científicas, organizações governamentais ou
indústrias podem participar deste evento.
Data: 09/02/2021
Horário: 19h00 às 21h00
Programa:

•

19h10 às 19h40 – Palestra de abertura: Tenho um projeto de pesquisa! E agora? (Dra.
Ana Kloeckner)

•

19h40 às 19h50 – Responsabilidade Socioambiental e desenvolvimento sustentável:
contributos para uma reflexão da atuação do químico como cidadão. (Dra. Magda
Beretta)

•

19h50 às 20h00 – Metodologias Ativas no Ensino Híbrido da disciplina de Química na
Educação Básica. (Me. Leandro Rosa Camacho)

•

20h00 às 20h10 – Suicídios no RS: perfil epidemiológico e toxicológico entre 2017 e
2019. (Dra. Maria Cristina Franck)

•

20h10 às 20h20 – Desenvolvimento de um larvicida inovador à base de sais
imidazólicos para o combate de Aedes aegypti. (Dr. Henri Schrekker)

•

20h20 às 20h30 – Da área de Educação Química ao Grupo de Pesquisa em Ensino de
Química: Uma trajetória de pesquisa em Ensino de Química. (Dra. Tânia Salgado)

•

20h30 às 20h40 – Isobio: uma startup de base tecnológica de Isolamento e Purificação
de Substâncias Bioativas. (Dra. Sara Elis Bianchi)

•

20h40 às 21h00 – Perguntas e discussões

Observações:
•
•
•

A palestra de abertura terá um tempo de 30 minutos de apresentação, e cada
pesquisador terá um tempo de 10 min para apresentarem sua pesquisa;
O evento será online e com interação com outros grupos em outras localidades;
Espaço para discussão e elaboração de metas.

REALIZAÇÃO:

