
  

  

Projeto MOI – Meninas Olímpicas de IMPA está de volta! 

Ao longo do ano de 2019 tivemos em nosso campus um dos polos do Projeto Meninas Olímpicas 

do IMPA - Instituto de Matemática Pura e Aplicada (IMPA), que desenvolveu atividades 

educativas de matemática e robótica em Arduino e ações de incentivo ao interesse de meninas 

pelas áreas STEM (um acrônimo de Science, Technology, Engineering e Math ou, em português, 

Ciências, Tecnologia, Engenharia e Matemática), além de ações motivadoras e culturais dentro 

e fora do ambiente escolar.  

Retrospectiva 2019 

O projeto foi desenvolvido em 5 colégios do Estado do RJ, cada um com uma equipe de 1 

professor responsável, 1 estudante de licenciatura em matemática e 3 alunas bolsistas 

matriculadas nos colégios-polo. Nossa equipe era formada pela professora Priscila Belota (CP2 

Humaitá II), a estudante de licenciatura Julliana Ramos (Matemática – UFRJ) e as alunas Lavínia 

Ponso e Vasconcelos, Anna Luisa Sá dos Santos e Anna Beatriz dos Santos Queiroz. A 

coordenação geral ficou a cargo de Letícia Rangel, docente aposentada do Colégio de Aplicação 

da UFRJ, com o apoio do CNPq através da Chamada CNPq/MCTIC Nº 31/2018 – Meninas nas 

Ciências Exatas, Engenharias e Computação e do IMPA, que arcaram com os custos das bolsas. 

Além dos encontros semanais voltados para preparação para olimpíadas, que eram abertos a 

todos os estudantes interessados, foram feitas algumas visitas técnicas como a visita ao IMPA, 

à casa Firjan, à CBPF - Centro Brasileiro de Pesquisas Físicas e ao Parque Tecnológico da UFRJ. 

As meninas também apresentaram trabalhos em duas edições do Festival de Matemática do 

Colégio Pedro II. O trabalho “Decifra-me” sobre criptografia foi apresentado no FESTMAT Niterói 

e o trabalho de robótica “Protótipo de Rega Automática”  foi exibido no FESTMAT Tijuca. 
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