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LISBOA - O Departamento de Informática da Faculdade de Ciências da Universidade de Lisboa realiza
a 23 de abril de 2015, pelas 18h00, no edifício C6, anfiteatro 6.1.36, o evento Girls in ICT
@CienciasULisboa, dirigido às jovens mulheres, seus pais e professores, com o objetivo de sensibilizá-
los para as oportunidades de carreira e realização pessoal e profissional na área das Tecnologias de
Informação e Comunicação (TIC). A Faculdade de Ciências associa-se, desta forma, ao "Girls in ICT
Day" - Dia Mundial das Jovens Mulheres nas Tecnologias de Informação e Comunicação, uma iniciativa
da União Internacional das Telecomunicações, cujo objetivo é aumentar a consciencialização das
jovens mulheres sobre as oportunidades de carreiras na área das TIC e promover uma reflexão sobre
o tema junto dos agentes educativos e das jovens de hoje, mulheres do futuro. O evento de entrada
livre, mas de inscrição aconselhada, vai reunir profissionais femininas em cargos executivos e de
direção em empresas nacionais e internacionais, responsáveis por recrutamento de recursos humanos
em TIC, professoras universitárias e investigadoras, professoras do ensino secundário e antigas e
atuais alunas do Departamento de Informática. A crescente transversalidade das TIC a todas as áreas
de atividade, em particular com a futura globalização da Internet of Things, a falta de profissionais na
área, a universalidade das TIC como carreira, onde as barreiras linguísticas e geográficas são
minimizadas e, ainda, a importância da participação das mulheres nas TIC versus a sua atual fraca
representação nesta área, serão alguns dos temas em debate neste evento, que contará também com
a presença de José Ferreira Gomes, Secretário de Estado do Ensino Superior.
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