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O Comitê Mulheres na Fisiologia foi criado em outubro de 2019, depois
das discussões desta temática começarem a ser inseridas no Congresso
Anual da SBFis em 2018, através da proposição de simpósios neste
tema pelas profas. Pâmela Carpes, Maria Cláudia Irigoyen e Maria José
Campagnole-Santos. Neste segundo ano de atividades avançamos nas
temáticas discutidas e trabalhamos junto com a diretoria da SBFis em
algumas ações, conforme detalhado neste relatório.

HISTÓR ICO

Membros docentes:
Grace Pereira Moraes (UFMG) (2020-2023) 
graceschenatto@gmail.com
Jackson de Souza Menezes (UFRJ) (2021-2024)
jacksonmenezes@nupem.ufrj.br
Maria Cláudia Irigoyen (INCOR-USP) (2019-2022)
hipirigoyen@gmail.com
Maria José-Campagnole (UFMG) (2019-2022)
mjcs@icb.ufmg.br
Pâmela Mello Carpes (UNIPAMPA) (2019-2022)
pamelacarpes@unipampa.edu.br

Membros discentes:
Representação estudantil do PPGMCF
Representação estudantil de outros PPGs 
na área de Fisiologia

COMPOS IÇÃO  ATUAL  DO  COMITÊ

mailto:graceschenatto@gmail.com
mailto:hipirigoyen@gmail.com


Atividades
gerais do
Comitê
As atividades gerais incluíram:

- Reuniões virtuais;
- Publicação de um relatório da atividades
2019-2020 do Comitê Mulheres na
Fisiologia (compartilhado com os sócios
via newsletter);
- Participação no Women in Physiology
Committee da American Physiological
Society (APS) (representação da profa.
Pâmela Carpes, encerrando este ano);
- Divulgação de assuntos relacionados ao
tema Mulheres na ciência no Instagram do
Comitê (exemplos: datas 8M, dia das
meninas na ciência, homenagens e
compartilhamento de notícias).
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Este relatório anual se destina a dar a às
sócias e aos sócios da Sociedade
Brasileira de Fisiologia (SBFis) e outras/os
interessadas/os informações sobre a
atividade do Comitê Mulheres na
Fisiologia.

OBJET IVO  DO

RELATÓR IO  

Reunião virtual

Exemplos de publicações nas
redes sociais do Comitê

@mulheresfisiologiasbfis
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Levantamento
de dados 
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59,86%
dos sócios da SBFis são
mulheres 

distribuição dos sócios da
SBFis por gênero (2020) 

O comitê realizou um levantamento da
distribuição dos sócios da SBFis por gênero
(dados de 2020). Verificamos que, dos 1048
sócios, 867 forneceram dados que permitem
afirmar que 59,86% dos sócios da SBFis são
mulheres. Este percentual não se reflete
quando observamos a distribuição
presidência da SBFis por gênero. 

 

distribuição dos presidentes
da SBFis por gênero 

86,36%
dos 22 presidentes que a
SBFis já teve são homens

Também solicitamos dados ao CNPq para
verificação de distribuição de gênero dos
bolsista de produtividade em pesquisa do
CNPq (PQs/CNPq). Abaixo um resumo dos
dados coletados:

 

A partir dos dados, realizamos discussões
acerca de possíveis ações para mais 
mulheres ocuparem espaços de liderança.
Uma delas resultou na indicação da profa.
Maria Claudia Irigoyen para o CA-
Biofísica/CNPq (área Fisiologia). Realizamos
a indicação individualmente e pela SBFis.
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CONGRESSO
SBFIS 2021

Passa incluir a importância da
diversidade na construção de propostas
de atividades pelos/as sócios/as. 

Comunicação com a nova
diretoria da SBFis 
Após a mudança de diretoria (2020), o Comitê se colocou 
a disposição para dar apoio à nova diretoria para 
assuntos relacionados ao tema “Mulheres na fisiologia”.
Também reiteramos a importância de ações fomentando 
a participação das fisiologistas mulheres em espaços
como comissão científica do congresso da SBFis, etc.
Em uma carta enviada à presidência, sugerimos a 
consideração da distribuição igualitária de gênero dentre os
palestrantes dos próximos eventos da SBFis, com a inclusão deste
aspecto na chamada de propostas de simpósios, workshops e cursos, como
fazem diversas sociedades científicas internacionais, como a American
Physiological Society e a The Physiological Society. A solicitação foi
atendida.
Ainda, por solicitação da presidência, enviamos uma mensagem no dia das
mulheres e meninas na ciência para divulgação nas redes sociais da SBFis.

 



Congresso Anual da
SBFis 2021
O Comitê organizou um simpósio no Congresso da SBFis – foco no
tema viés implícito e ações para promoção da diversidade. Consideramos
este tema um avanço necessário nas discussões realizadas nos
congressos anteriores (2019 e 2020). Convidamos cientistas que atuam
na área temática e representação da Academia Brasileira de Ciências
(ABC) e de agência de fomento (Instituto Serrapilheira). A atividade
contou com grande participação do público e recebeu muitos feedbacks
positivos. O Comitê também organizou a segunda edição do Prêmio
Branca de Almeida Fialho para pesquisas que envolvam sujeitos mulheres
ou fêmeas - detalhamento sobre a premiação será dado a seguir.
As atividades foram divulgadas no Instagram do Comitê, estimulando a
participação das/os sócias/os.
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Atividades propostas e
coordenadas pelo Comitê
Mulheres na Fisiologia no
Congresso Anual da SBFis
2021. 

Atividades propostas por 
 outros/as sócios/as da
SBFis, com tema mulheres
na ciência e participação
de membros do Comitê
Mulheres na Fisiologia no
Congresso Anual da SBFis
2021. 

Adicionalmente às atividades propostas pelo comitê, membros do Comitê
participaram em outras atividades do congresso relacionadas ao tema
mulheres na ciência (um simpósio e uma plenária).

 



Atividades do congresso
da SBFis 2021 
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Simpósio "Viés implícito, estereótipos e
a desigualdade de gênero na ciência",
organizado pelo Comitê Mulheres na
Fisiologia .

Participação de membras do Comitê Mulheres na Fisiologia em outras atividades
do congresso relacionadas ao tema "Mulheres na Ciência".



Prêmio Branca de
Almeida Fialho 2021
Em 2021 realizamos a segunda edição do
Prêmio Branca de 
Almeida Filho. Neste ano 24 trabalhos
submetidos (foram 15 em 2020), representando
um crescimento significativo nos trabalhos
incluindo mulheres/fêmeas como sujeitos. 
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Trabalhos finalistas da
segunda edição do Prêmio
Branca de Almeida Fialho 
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Os resumos recebidos foram avaliados por 5 fisiologistas, sendo duas do
Comitê Mulheres na Fisiologia e 3 externas. A partir dos pareceres
recebidos foram selecionados os 5 finalistas, que participaram de uma
sessão especial do Congresso para apresentação dos seus trabalhos. 
 A sessão contou com uma breve introdução destacando a importância do
Prêmio, seus objetivos e a historia de Branca Fialho. Após os trabalhos
foram apresentados e os apresentadores arquivos por uma banca composta
por 5 fisiologistas. Com apoio da SBFis e da ADInstruments, um trabalho
dos premiação do melhor trabalho, e os outros 4 receberam menções
honrosas e insenção da taxa de inscrição para o próximo congresso da
SBFis.
 

 Submissões ao Prêmio Branca
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Quatro finalistas receberam menção honrosa, sendo eles: Déborah dos Santos,
Maycon Ferreira, Natany Reis, e Viviana Rojas.  

Prêmio Branca de
Almeida Fialho 2021

A aluna Fernanda Fernandes, da UNESP, recebeu o Prêmio Branca de
Almeida Fialho 2021. 



60%

Participação
feminina no
congresso da
SBFis 2021 
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dos inscritos eram mulheres 

distribuição por gênero dos
inscritos no congresso anual
da SBFis 2021. 

As mulheres foram maioria dentre os
inscritos no Congresso Anual da SBFis
2021!

O Comitê Mulheres na Fisiologia solicitou
que, quando possível, a diretoria enviasse
detalhamentos da distribuição por gênero
considerando a categoria de inscrição. 

 

As mulheres se destacam no recebimento 
 de prêmios no congresso de 2021. Em todos
os Prêmios da Sociedade, elas foram
vencedoras. Abaixo a lista de premiadas:

 Prêmios

Prêmio Álvaro Ozório de Almeida:
Sarah Alves, UFRJ

Prêmio Branca de Almeida Fialho:
Fernanda Fernandes, UNESP

Prêmio José Antunes Rodrigues -
melhor dissertação: Francineide
Fernandes Cotas, orientada por Josiane
de Campos Cruz, UFB 

Prêmio José Antunes Rodrigues -
melhor tese: Letícia Rossi Daré,
orientada por Pâmela Mello-Carpes,
UNIPAMPA

 



61%

Participação
feminina na

SBFis
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dos novos sócios da SBFis
são mulheres 

distribuição por gênero dos
novos sócios da SBFis. 

Na reunião do Conselho Deliberativo da
SBFis, realizada durante o nosso Congresso
Anual, foram admitidos os novos sócios da
SBFis. As mulheres são maioria dentre os
novos sócios da SBFis!

NOVAS  SÓCIAS

 

 Foi divulgado o resultado da eleição
realizada junto aos sócios para ocupação
das duas vagas de representação nacional
no Conselho Deliberativo (CD) da SBFis.
Foram eleitas duas mulheres: Profa.
Andreia Haibara (UFMG) e profa. Maria
Tereza Nunes (USP). 

A partir da eleição das docentes, o CD,
passa a contar com 4 mulheres dentre os
11 membros (36,4%). Já o Conselho Fiscal
(CF), formado por 3 membros, conta com
duas mulheres (66,7%), e a Diretoria da
SBFis com dois de seus membros
mulheres (presidente e a tesoureira).
Mais informações:
https://www.sbfis.org.br/pagina/governanca 

NOVAS  MEMBRAS  DO

CONSELHO

DEL IBERAT IVO

distribuição por gênero da
governança da SBFis. 

29%

dos membros da governança
da SBFis são mulheres, sendo
4 atuantes no CD, duas no
CF e duas na diretoria. Além
dos CD, CF e diretoria, os
presidentes passado e futuro
também fazem parte da
governança da SBFis. 

https://www.sbfis.org.br/pagina/governanca
https://www.sbfis.org.br/pagina/governanca


Reconhecimentos 
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 À Profa. Maria Marques, falecida neste
ano, pelo importante legado deixado à
fisiologia brasileira. Ela foi  a primeira
mulher a presidir a SBFis.

 

À Profa. Maria Claudia Irigoyen, pela sua
nomeação para o Conselho de
Assessoramento da Biofísica (BF), área
Fisiologia - CNPq.

 

À profa. Maria José Campagnole-
Santos, por receber o Fellow IUPS
(International Union of Physiological
Societies).

 

À profa. Patrícia Rocco, pela sua
nomeação para o Conselho Superior da
CAPES (Coordenação de Aperfeiçoamento
de Pessoal de Nível Superior).

 

Às profas. Pâmela Mello-
Carpes e Giulia Wiggers
membras do Núcleo  Central
do Movimento Parent in
Science pelo Prêmio da
Nature Research Awards –
Inspiring Women in Science.

 



 

Constituição do  comitê
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 Na Assembléia Geral da SBFis, ocorrida durante o congresso de 2021,  a
profa. Pâmela Mello-Carpes fez o relato das atividades do Comitê
Mulheres na Fisiologia. Dentre as informações repassadas, informou que
o Comitê tem recebido e-mails (mensagens) de pessoas interessadas em
contribuir nas atividades.Também informou a saída da professora Debora
Colombari do Comitê, a seu pedido, para que possas dedicar-se mais ao
Comitê de Divulgação Científica.
Na ocasião, a professora apresentou uma sugestão do Comitê, de que
possa haver uma reconstituição periódica parcial da composição do
Comitê, com participação de discentes de pós-graduação. Após
discussão, foi aprovada pela diretoria, com concordância dos presentes, a
seguinte constituição do Comitê Mulheres na Fisiologia:

 

DISCENTES DE PG

2
DOCENTES

5
Destacou-se a importância de que o comitê seja recomposto
peridicamente, sendo definido um mandato de até 3 anos por membro, e
desta reconstituição não ser total, de forma de possa ser preservado o
histórico de ações e atividades do Comitê. 
 

 
SENDO UM DO PPGMCF E OUTRO

DE OUTRO PPG NA ÁREA DE

FISIOLOGIA

 
SÓCIOS ATUANTES NASBFIS, POR

INDICAÇÃO DA DIRETORIA,

CONFORME ESTATUTO DA SBFIS 

 
Considerando o mandato ainda
vigente das professoras Grace
Pereira, Maria Cláudia Irigoyen,
Maria José Campagnole-Santos,  e
Pâmela Carpes, a diretoria da
SBFis indicou o prof. Jackson
Menezes como quinto membro
docente. Para composição do
quadro de membros discentes será
realizada consulta de interesse até
final de 2021.
 

 



 

 

 
Comitê Mulheres na Fisiologia

mulheresnafisiologia@sbfis.org.br

 

@mulheresnafisiologiasbfis

 


