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O Webinar irá decorrer no dia 8 de 
Março de 2021, (segunda-feira), 
pelas 21 :00 (horário de Portugal) 
na plataforma Zoom e terá a dura-
ção de 1hora e 30 minutos.

Contará com a presença de 3 cien-
tistas que abordarão as seguintes 
temáticas:

Histórico da ciência feita pelas 
mulheres: quando começou, prin-
cipais expoentes o legado deixa-
do no Brasil e em Portugal

Principais estudos e sua impor-
tância na sociedade

Cientistas lusófonas: quem são e 
contributos relevantes

Futuro próspero: Para onde va-
mos? O que falta? 

O Webinar promovido pela AILD 
terá como moderadora a Prof. Dra. 
Sonia Coelho, do departamento 
científico da Associação Interna-
cional dos Lusodescendentes.
No final teremos a participação 
especial da Dra. Lúcia Vaz Pedro, 
escritora e poetisa que irá home-
nagear as mulheres com um belís-
simo texto de sua autoria.

A participação do público ocorrerá 
via chat, com divulgação na rede 
social Facebook.

O objetivo desta iniciativa será in-
formar e divulgar à população o 
que tem sido feito na ciência pelas 
mulheres até o momento, e des-
ta forma a AILD e o departamento 
científico, prestarem uma home-
nagem a essas guerreiras, no dia 
da mulher.
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Possui graduação em Fonoaudiologia pela 
Pontifícia Universidade Católica do Para-
ná (1984), mestrado em Distúrbios da Co-
municação Humana (Fonoaudiologia) pela 
Universidade Federal de São Paulo (1992), 
doutorado em Distúrbios da Comunicação 
Humana (Fonoaudiologia) pela Universida-
de Federal de São Paulo (1998) e Pós-Dou-
torado pela Universidade Fernando Pessoa, 
Porto, Portugal (2017). Atuou como docen-
te de programas de pós-graduação lato e 
stricto sensu, bem como coordenou Cen-
tro da Terceira idade e curso de Fonoau-
diologia (UMESP e UFS, campus Lagarto). 
Atualmente é associada I da Universidade 
Federal de Sergipe e docente no campus 
São Cristóvão. Tem experiência na área de 
Fonoaudiologia, com ênfase em Motricida-
de Orofacial (linhas de pesquisa: clínica da 
motricidade orofacial; detecção da mentira 
e expressão facial emocional). Possui cer-
tificação em codificação FACS - Facial Ac-
tion Coding System, pelo FMGroup-Brazil 
(2020).
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Investigadora auxiliar de nomeação defini-
tiva da FCSH. Membro integrado da equipa 
de investigação do CICS.NOVA - Centro 
Interdisciplinar de Ciências Sociais da Fa-
culdade de Ciências Sociais e Humanas, da 
Universidade Nova de Lisboa e colabora-
dora do CLEPUL - Centro de Literaturas e 
Culturas Lusófonas e Europeias da Facul-
dade de Letras da Universidade de Lisboa. 
Licenciada em LLM - Línguas e Literaturas 
Modernas (1984), Mestre (1989) e Douto-
ra (1999) em Estudos Comparados Anglo
-Portugueses pela Universidade Nova de 
Lisboa. Terminou em 2008 o Curso «Te-
chpreneur-Entrepreneurship training» mi-
nistrado pelo Nova Forum - Faculdade de 
Economia UNL. Concluiu, em 2009, a pri-
meira edição de APSOC - Curso de Pós-
Graduação em Administração Pública e 
Sociedade. Tem orientado os seus traba-
lhos na linha de Estudos sobre as Mulheres, 
com reconhecida publicação na área, tanto 
em Portugal como no estrangeiro. É sócia 
fundadora do MIMA - Museu Internacional 

da Mulher, Associação; Conselheira para 
a Igualdade integra o Conselho Consulti-
vo das ONG’s da CIG – Comissão para a 
Cidadania e Igualdade de Género. É mem-
bro da Direção do subgrupo WWIH - Wo-
men Writers in History da rede DARIAH; é 
vice-presidente da AMONET - Associação 
Portuguesa de Mulheres Cientistas; Integra 
a Secção de História da Medicina da SGL - 
Sociedade de Geografia de Lisboa. É mem-
bro e, atualmente, Presidente da SPESXVIII 
– Sociedade Portuguesa de Estudos do 
Século XVIII. É sócia da APE – Associação 
Portuguesa de Escritores e do P.E.N. Clube 
Português. É membro da AEIHM – Asocia-
ción Española de Investigación de Historia 
de las Mujeres. É editora-chefe de Heran-
ça, revista de História, Património e Cultu-
ra (Ponteditora). A sua produção científica 
pode ser encontrada, em grande parte, em 
livre acesso, no RUN - Repositório da Uni-
versidade Nova de Lisboa e no NOVA Re-
search Portal.
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Professora do ensino secundário 
de Português e Francês na Escola 
Inês de Castro, em Vila Nova de 
Gaia. Licenciou-se em 1992 pela 
Faculdade de Letras da Universi-
dade do Porto e publicou mais de 
trinta livros (escolares, romances 
e infantis). Tem dado formação 
na área da língua portuguesa em 
centros de formação para profes-
sores, em colégios privados, na 
Universidade Católica, na Sonae, 
no Jornal de Notícias, no Porto 
Canal, no SNQTB, no Futebol Clu-
be do Porto, no El Corte Inglês, 
na FNAC. Desde 2012, escreve 
crónicas para o Jornal de Notí-
cias sobre língua portuguesa. Em 
2014, foi convidada pelo Institu-
to Politécnico de Macau para dar 
formação aos professores univer-
sitários chineses, subordinada ao 

tema «Comunicação e Expres-
são». Escreveu ainda artigos para 
o Observatório da Língua Portu-
guesa e é colaboradora do Ciber-
dúvidas. Foi entrevistada para a 
Folha de S. Paulo a propósito do 
Acordo Ortográfico. Elaborou um 
contributo para o grupo de traba-
lho parlamentar para avaliação do 
impacto da aplicação do Acordo 
Ortográfico de 1990. Foi respon-
sável pela rubrica diária no Porto 
Canal, onde apresentou e escla-
receu todas as dúvidas acerca do 
«Português Atual». Em 2018, foi-
lhe atribuída a medalha de mérito 
cultural pela Câmara Municipal 
de Gaia. É uma mulher dinâmica, 
sensível e cativante. Uma cidadã 
preocupada com a valorização 
cultural das gentes da sua terra, 
do seu país e do mundo.
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