
 

 
 

 

Prêmio Lychnoflora: Incentivo às mulheres na Ciência 

 

Segundo a UNESCO Institute for Statistics, apenas 30% d@s pesquisadores do 

mundo são mulheres. Dependendo da área de atuação e do país esse número é ainda 

menor. No Brasil, embora a maioria dos ingressantes na Universidade sejam 

mulheres, sua participação na ciência decai com a progressão na carreira e se tornam 

casos raros quando falamos em posições de liderança e destaque. Para o avanço da 

ciência não há como desprezar a participação da mulher cientista. A sociedade como 

um todo precisa se mobilizar para mudar esse cenário e incentivar a participação das 

mulheres na ciência. Com pequenas ações, podemos inspirar e fortalecer nossas 

jovens cientistas e fazer com que o caminho a ser trilhado seja menos desigual.  

 

Nesse contexto, a Comissão de Pesquisa da Faculdade de Ciências Farmacêuticas 

de Ribeirão Preto da Universidade de São Paulo (FCFRP-USP), em parceria com a 

empresa Lychnoflora, tem o grande prazer de comunicar o lançamento do Prêmio 
Lychnoflora: Incentivo às mulheres na Ciência, que premiará as duas melhores 

propostas para auxiliar, estimular e favorecer a equidade de gêneros na ciência, em 

quaisquer níveis de atuação, seja em nível de iniciação científica, pós-graduação, pós-

doutoramento, docência ou trabalho técnico e nos diferentes ambientes onde a mulher 

cientista pode atuar, seja na Universidade, Institutos de Pesquisa ou no setor privado.  

 

As propostas deverão ser enviadas via formulário 

https://forms.gle/hJ9DpTxGQ7WkfD2V8 durante o período de 10 a 30 de abril de 
2021, onde serão solicitadas informações incluindo nome e e-mail d@ candidat@, 

instituição a que está vinculad@ e proposta. Não há restrição quanto ao gênero 

d@ candidat@, instituição de origem e quanto ao número de propostas apresentadas. 

 

O primeiro lugar receberá o valor de R$ 1.000,00 (mil reais) e o segundo lugar 

receberá o valor de $500,00 (quinhentos reais). A escolha das melhores propostas 



 

 
 
será realizada pela Comissão de Pesquisa da FCFRP-USP e representantes da 

Lychnoflora. 

 

O resultado será divulgado na última sessão do evento “Mulheres na Ciência: 

Conquistas e Desafios” que ocorrerá no dia 10 de maio de 2021 e será transmitido 

pela plataforma YouTube no link: https://www.youtube.com/watch?v=NbQaeJZ4zhU 

 

Contamos com a participação de tod@s! 


