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Mais mulheres, mais inclusão no
Mercado de Energias Renováveis



Obrigada por estar aqui, lendo o primeiro fascículo da Interligadas. 
Queremos começar agradecendo, afinal o que já construímos até aqui 
só foi possível porque você se ligou com a gente. Um trabalho colaborativo. 

A revista Interligadas vai ser construída com o mesmo princípio, o da
colaboração. Até o final de 2023 teremos um conjunto de fascículos. Será um
breve panorama sobre o que conseguimos conquistar na educação
profissional de mulheres nas energias renováveis e na sua maior inserção no
mercado de trabalho. O que queremos é trazer visões, experiências, histórias,
dados e dicas que nos inspirem a tornar o mercado de energias renováveis
mais inclusivo, com mais mulheres e mais diversidade. Para isso contamos
com o apoio de escolas de educação profissional, empresas e profissionais. 

Vem com a gente construir essa história!
Equipe Interligadas.
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 precisamos de uma Ação Coletiva
na área de energias renováveis?

De forma simples, uma ação coletiva é a união de iniciativas. Ao unirmos
esforços, ampliamos nosso trabalho e o alcance para fortalecer a

presença de mulheres em programas de formação técnica e
profissional, e no mercado de trabalho do setor de energias renováveis.

 
Há ainda inúmeros obstáculos que dificultam a presença de mulheres

no setor de energias renováveis*. Por outro lado, sabe-se que um setor
mais produtivo, social e economicamente sustentável, é formado por

pessoas diversas. Nas palavras de António Guterres, Secretário-Geral da
ONU: 

“O fato de as sociedades estarem se tornando cada vez mais
multiétnicas, multiculturais e multirreligiosas é bom. 

A diversidade é uma força, não uma fraqueza.” 
 
 

* Energia Solar no Brasil: quais são as barreiras e oportunidades para as profissionais mulheres
no setor?’, (C40 Cities Finance Facility, em parceria com a MESol)



com duas ministrates alunas do curso
de engenharia elétrica: Luana Prado e
Maria Sara da Silva Gomes. A ação é
uma iniciativa do professor Alexandre
Carniato, do IFSP. Carniato ressalta que
as “mulheres são muito dedicadas e
comprometidas e atuam com eficácia
nas áreas de exatas e consequente-
mente nas energias renováveis”.

Conhecer as oportunidades do merca-
do ajuda as mulheres a conduzir sua
formação. Em agosto de 2022 um gru-
po de alunas e docentes do IFSP
visitou a InterSolar, a maior feira de
energia solar da América do Sul.

A aluna do IFSP, campus Presidente
Epitácio, Beatriz Ferreira de Oliveira,
participou da visita e ficou entusias-
mada com as oportunidades e a tecno-
logia do setor. "A energia solar é um
ramo fantástico que tende a crescer
mais e onde nós temos muita compe-
tência para atuar", explica.

A Interligadas nasceu com o propósito
de convergir esforços de quem aprende
e trabalha, de quem forma e de quem
contrata no setor de energias renová-
veis. São mulheres, instituições de ensi-
no e empresas, juntas.

Deixar um desses atores para trás
desequilibra o sistema. Atualmente,
apenas 7% do total de pessoas egressas
nos cursos de nível profissionalizante na
área de energias renováveis no SENAI e
nos Institutos Federais são mulheres. 

Sabendo que é preciso agir para
melhorar este cenário, o Instituto Fede-
ral de São Paulo (IFSP) - Campus Presi-
dente Epitácio lançou, no âmbito da
ação coletiva, uma turma FIC de energia
fotovoltaica exclusiva para mulheres e

Interligadas: mulheres, empresas e 
instituições de ensino

Além dessas ações, o IFSP de
Presidente Epitácio tem parceria

com o CRAS para a seleção dos/as
alunos/as que participam dos cursos
de energias renováveis! Isso é uma
super ação que auxilia na inclusão
de pessoas diversas nestes cursos!

IFSP, campus Presidente Epitácio,
oferece turma só para mulheres
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Maior inclusão e diversidade nos cursos
profissionalizantes na área de energias
renováveis significa abordar o tema de
equidade de gênero, na formação e no
mercado de trabalho. 

Abordar o tema com relevância e res-
peito para atrair o interesse em sala de
aula é mais um desafio didático enfren-
tado pelo corpo docente e pedagógico
de instituições de ensino.

Na elaboração do plano de aula, por
exemplo, pequenos ajustes podem
tornar o material mais inclusivo e repre-
sentativo. Usar fotos que também te-
nham mulheres para ilustrar atividades e
trazer referências de profissionais mu-
lheres podem gerar mais identificação
entre as alunas.

Quer mais dicas? A Ação Interligadas
vai oferecer um curso de sensibili-
zação para docentes e profissionais da
área de gestão dos SENAI e Institutos
Federais para abordar o tema. 

Fique de olho nas datas e acompanhe
a Interligadas no Instagram para saber
como participar. Vamos trazer mais
novidades aqui em todas as edições. 

A Rede Brasileira de Mulheres 
na Energia Solar – MESol – 
é um movimento sócio-político 
que tem por objetivo dar 
visibilidade, promover, 
fortalecer, inspirar e conectar 
as mulheres que trabalham no setor. 
Elas têm um trabalho incrível e são
parceiras do Interligadas desde o
início. Já conhecia? 

Acesse aqui e participe desta rede 

Inspiração e referência fazem toda a
diferença para termos mais mulheres

no mercado de renováveis. 
 

Pensando nisso, a Interligadas vai dar
início a um match entre mulheres

profissionais da área com bastante
experiência e alunas dos cursos do

SENAI e IFs. Logo, logo começa um
programa de mentoria. Quem vem?

Se inspira nelas... 

Mais diversidade em sala deMais diversidade em sala de
aula: um desafio didáticoaula: um desafio didático

De olho no mercado

@unsplash/Gabriel Benois
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Interligadas e Wellen Fernanda têm muito em comum. Em
2017, a iniciativa Profissionais para Energias do Futuro,
parte do projeto de cooperação técnica entre MME e GIZ
Sistemas de Energia do Futuro, realizou uma ação piloto
nas unidades do SENAI de Natal e Taguatinga para inspirar
mulheres e apresentar o setor de energia fotovoltaica. 

Foi no #MulheresDeEnergia de Natal que a Wellen perce-
beu a vocação dela para as renováveis. Ela participou do
desafio proposto no evento e seu grupo foi o vencedor. A
partir de lá começou sua formação na área e hoje ela tem
uma empresa no setor de energia solar. A Interligadas e a
Wellen partiram do mesmo sonho. 

Vamos fazer essa história juntos?

Empresas contratantes, de forma consciente ou inconsciente, tendem
a avaliar uma pessoa que se candidata a um emprego com base nas
características do grupo social ao qual pertencem, seja homem ou
mulher*. O currículo profissional pode reforçar estereótipos de gênero
que podem ser prejudiciais às mulheres, como por exemplo, indicar se
é mãe. Perguntas relacionadas à maternidade são consideras
discriminação de gênero em entrevistas  principalmente porque a
mesma questão não é feita a um homem.

Quem participa voluntariamente da
ação coletiva recebe o termo de

compromisso voluntário e o kit de
comunicação. Estamos preparando

o material para mentoras e ao longo
de 2023 vamos ter ainda quatro

eventos presenciais.
 

Vem com a gente
construir essa história! 

Do feed para a revista 

Trajetória: o setor
é feito de muitas
histórias

Palavra
de RH

Vem somar com a gente!

A empresária Wellen Fernanda de Sousa é
uma mulher da energia

*"As mulheres têm menos oportunidades de serem contratadas?", abril/2021. 

E você, já
conhece

nosso site?"

E siga nossa página:
@interligadas_ER
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