Dia Internacional das Mulheres
e Meninas na Ciência

A ciência e a tecnologia devem ser acessíveis a
todos, mas a comunidade científica frequentemente não o faz. As mulheres na ciência e tecnologia ainda representam apenas 28% da força
de trabalho.

A diferença de gênero prevalecente é cada vez
mais visível nas disciplinas de tecnologia,
engenharia e matemática (STEM) em todo
o mundo. A comunidade científica global fez
muito progresso nos últimos anos inspirando
e engajando meninas e mulheres na ciência,
bem como aumentando sua participação no
ensino superior nesses campos ainda sub-representados. E, no entanto, a diferença de gênero ainda impede muitas meninas e mulheres
dos avanços para os quais poderiam estar contribuindo.
Para apoiar mais meninas e mulheres participando da ciência e alcançar a paridade de gênero
na comunidade científica, e capacitar mulheres e meninas a seguir uma carreira na ciência,
a Assembleia Geral das Nações Unidas declarou
o dia 11 de fevereiro como o Dia Internacional das
Mulheres e Meninas em Ciência. O dia é reconhecido mundialmente desde 2015.

Um relatório do (ISC)² Women in Cybersecuri-

laboração com a Faculdade de Informática e Tec-

ty diz que os homens superam as mulheres em

nologias da Informação da Universidade Técnica

três para um no campo da segurança ciberné-

Eslovaca em Bratislava, para incentivar as me-

tica, destacando a necessidade de apoiar as

ninas a estudar informática e depois seguir

mulheres em sua busca por assuntos STEM.

uma carreira na área.

A ESET, portanto, iniciou sua própria bolsa ESET
Women in Cybersecurity. Ele foi projetado para

Além disso, a ESET vem apoiando e celebrando

aumentar a representação de mulheres na se-

a ciência desde sua criação, há 30 anos. Entre

gurança cibernética e uma bolsa de US$ 5.000 é

suas inúmeras atividades, a ESET tem recom-

concedida a estudantes de graduação nos Esta-

pensado os cientistas eslovacos por suas rea-

dos Unidos e no Canadá com especialização em

lizações notáveis que têm impacto mundial e

um campo de estudo STEM.

protegem o progresso da humanidade. O ESET
Science Award é concedido desde 2019 em três

Em sua sede em Bratislava, Eslováquia, a ESET

categorias, reconhecendo laureados masculi-

também tem feito sua parte para incentivar

nos e femininos.

jovens brilhantes a buscarem ciências. Eles se
uniram a uma iniciativa, AjTy v IT para motivar,
educar e construir uma comunidade de meninas
e mulheres em TI. Eles trabalham em estreita co-

Você nunca sabe, o campo da segurança
cibernética pode ser o caminho certo para
suas filhas ou jovens ao seu redor!

Queremos mais Digipais para capacitar as crianças
e ensiná-los a navegar com segurança.
Você está pronto para se juntar a nós neste desafio?
www.digipais.com.br

