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Dia Mundial das Jovens Mulheres nas TIC
“Girls in ICT @Ciências.ULisboa”
Pelo quarto ano consecutivo, o Departamento de Informática da Faculdade de Ciências da
Universidade de Lisboa (DI Ciências ULisboa) associa-se ao “Girls in ICT Day” internacional.
Sob o lema “Alargar horizontes, mudar atitudes”, “Girls in ICT @CienciasULisboa” acontece na
próxima quinta-feira, dia 26 de abril, a partir das 15h00, no auditório da FCiências.ID, sito no
campus universitário, no edifício C1, piso 3.
Apesar das vantagens, das valências, das oportunidades e do uso crescente da tecnologia em
todas as áreas da sociedade - o que torna ainda mais relevante a participação representativa
da sociedade neste sector - muitas raparigas nem consideram a possibilidade de uma carreira
em Tecnologias de Informação e Informática.
O “Girls in ICT @CienciasULisboa” visa consciencializar e promover uma reflexão sobre as
oportunidades de formação, carreira e realização pessoal e profissional nas TIC e Informática
junto dos jovens, agentes educativos e sociedade. Estas áreas são cada vez mais multidisciplinares
e ambos os géneros têm um papel a desempenhar, pelo que todos são bem-vindos. O programa
conta com a presença de Maria Fernanda Rollo, secretária de Estado da Ciência, Tecnologia
e Ensino Superior; profissionais das empresas Vodafone, Happy Code, Nokia e Talkdesk;
especialistas em ensino de programação para crianças e jovens; professores universitários e do
ensino secundário; antigas e atuais alunas desta faculdade.
O DI Ciências ULisboa conta com uma experiência de 30 anos na formação de profissionais
altamente qualificados na área das TIC com empregabilidade na ordem dos 100%. Atualmente
ministra licenciaturas em Engenharia Informática, Tecnologias de Informação; mestrados
em Engenharia Informática, Informática, Segurança Informática, Bioinformática e Biologia
Computacional; um doutoramento em Informática e pós-graduações em Data Science e
Informática, que podem ser uma mais-valia para quem vem de outras áreas científicas.

Informações:
DI Ciências ULisboa | Cátia Pesquita | Tel: 217 500 846 | Tlm: 939 533 029 | Email: clpesquita@ciencias.ulisboa.pt
Programa e mais informações disponíveis em http://girlsinict.ciencias.ulisboa.pt/.
Créditos da fotografia: “Girls in ICT @CienciasULisboa 2016”

