
ANEXO IV 

DEMANDAS TRANSVERSAIS DO PROGRAMA MULHERES E MENINAS NA 

CIÊNCIA : O FUTURO É AGORA - EDITAL DEX/DPI/SDH Nº 5 /2023 

 

Conforme item 7.1 do Edital Nº 5 /2023 MULHERES E MENINAS NA CIÊNCIA: O 

FUTURO É AGORA DEX/DPI/SDH , a Tabela 3, constante deste anexo, apresenta 

as demandas transversais do Programa.  

 
DEMANDAS TRANSVERSAIS  

DEMANDAS 

TRANSVERSAIS 

1. Potencializar atividades de interação entre as comunidades 

escolares;  

2. Preparar as mulheres e as meninas para ingresso e permanência no 

mundo do trabalho científico por meio da realização de processos 

formativos continuados; 

3. Potencializar a realização de atividades tanto nas escolas parcerias 

quanto em suas áreas de abrangência; 

4. Potencializar o diálogo com a gestão pública a fim de fomentar o 

desenvolvimento de ações conjuntas; 

5. Valorizar os saberes e fazeres locais, problematizando-os em diálogo 

com os saberes acadêmicos em prol do desenvolvimento científico 

das mulheres e meninas; 

6. Conectar ações de diferentes instituições que atuam na área de 

abrangência da comunidade escolar coparticipe do projeto; 

7. Desenvolver projetos que contribuam para superação dos problemas 

de aprendizagem que acometeram as mulheres e meninas da 

Educação Básica durante a pandemia de Covid 19; 

8. Fomentar a organização comunitária escolar, buscando potencializar 

o diálogo com entidades públicas para o desenvolvimento de ações 

que coloquem as referidas demandas em foco; 

9. Valorizar parcerias com as Secretarias de Educação a fim de superar 

laços de dependência, relativos à EJA, com entidades não 

governamentais, igrejas entre outras;   

10.  Promover maior interação entre os projetos que compõem o 

programa; 

11.  Promover ações que deem visibilidade do projeto /programa 

junto à comunidade escolar referência como feiras, exposição e 

mostras; 

12.  Sensibilizar as comunidades acerca das possibilidades de a 

desenvolvimento de projetos a partir das demandas da comunidade 

onde atua;   

13.  Promover formação técnica que possa potencializar a 

participação das mulheres e meninas da comunidade nos projetos 

desenvolvidos no contexto deste edital; 

14.  Promover ao menos 1 (uma) ação na universidade para as 

mulheres e meninas envolvidas no projeto;   

15.  Realizar ações de fortalecimento dos processos de formação 

das trabalhadoras da comunidade escolar de referência do projeto;   

16.  Levar a universidade a refletir sobre a linguagem utilizada nos 

territórios a fim de não fazer da linguagem formal um modo de 

precarizar a comunicação entre universidade e sociedade; 

Tabela 3. Demandas transversais 


