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Exmo Sr 
Prof Dr José Roberto Leite 
Presidente 
Sociedade Brasileira de Física 
 
 
 
Caro Prof Leite, 
 
Escrevo para informar à Sociedade Brasileira de Física sobre a atuação do 
Grupo de Trabalho “Mulheres em Física” dessa Sociedade. O GT foi formado 
no ano passado por sugestão da IUPAP - International Union of Pure and 
Applied Physics, a princípio para um fim específico que seria a preparação da 
reunião internacional sobre o tema, realizada sob a égide da IUPAP em Paris 
em Março deste ano.  O objetivo da reunião foi obter um panorama das 
relações de gênero na nossa área de trabalho, mundialmente, e o mais amplo 
possível.  O GT indicado pela Sociedade era composto das professoras Elisa 
Baggio Saitovitch, Maria Carolina Nemes, Maria Beatriz Gay Ducati, Maria 
Cristina dos Santos, Monica Bahiana, Suzana Oliveira e eu mesma, indicada 
para líder do GT, além da professora Márcia B. Barbosa, que inclusive foi 
coordenadora geral da conferência de Paris. 
A reunião foi amplamente divulgada pela própria SBF, e, como líder de grupo, 
enviei um convite geral eletrônico, a todos os colegas que se interessassem 
pelo tema, a colaborar e contribuir para a discussão. A delegação brasileira à 
conferência foi formada entre as colegas que manifestaram interesse naquele 
período (infelizmente havia limitação ao número de participantes por 
delegação, e nem todas puderam ser incluídas). A Profa. Saitovitch apresentou 
uma das palestras plenárias, e pudemos apresentar um trabalho (em forma de 
poster) com dados razoavelmente abrangentes. 
 
 
Como resultado da reunião, foi considerado importante que fosse formado um 
grupo de trabalho permanente da IUPAP sobre o tema, e que os grupos de 
trabalho nacionais se mantivessem ativos. Venho então encaminhar ao 
conselho nossa proposta para a nova composição do Grupo de Trabalho da 
SBF. Essa composição é fiel ao intuito de agregar todos os colegas que 
manifestaram interesse em participar. Esclareço que todas as colegas 
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 indicadas para o primeiro GT foram consultadas sobre a intenção de continuar 

participando. 
 
Proposta de Composição: Grupo de Trabalho “Mulheres em Física” 
 

Eliane Moura (UNICAMP) 
Elisa Baggio Saitovitch (CBPF) 
Lia Amaral (USP) 
Marcia Barbosa (UFRGS) 
Maria Beatriz Gay Ducati (UFRGS) 
Marília J. Caldas (USP) 
Monica Bahiana (UFRJ) 
Regina P. Carvalho (UFMG) 
Solange Cavalcanti (UFAL) 
Tânia Tomé (USP) 
Yvonne P. Mascarenhas (USP) 

 
 
Já realizamos a primeira reunião do GT, durante o Encontro Nacional de Física 
da Matéria Condensada, com parte dessas colegas ali presentes. Sobre a essa 
reunião enviarei um relato à parte. Entretanto, consideramos esse GT como 
aberto, no sentido que serão bem vindos participantes que manifestarem 
interesse. 

 
 
 
 

Atenciosamente, 
 
 
 
 

Profa. Dra. Marília Junqueira Caldas 


