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RESUMO 

O gênero feminino tem sido uma minoria constante na área de Tecnologias da Informação e 

Comunicação (TIC). Este artigo descreve uma pesquisa realizada com objetivo de explorar questões 

de gênero no curso Bacharelado em Ciência da Computação (BCC) no Instituto Federal de Educação, 

Ciência e Tecnologia do Ceará (IFCE) Campus Tianguá. Foi realizada uma análise quantitativa do 

banco de dados das matrículas dos discentes de BCC do campus estudado. A análise quantitativa 

revelou que as baixas taxas de ingresso e altas taxas de evasão escolar de indivíduos do gênero 

feminino se mantém constantes desde a primeira turma matriculada no curso. Paralelamente, foram 

realizados questionários para averiguar se os fatores relativos ao gênero impactam no desempenho e 

aquisições educacionais das discentes de BCC.  Os resultados obtidos no trabalho validaram a 

hipótese de que é necessária uma intervenção visando diminuir os índices de evasão e aumentar os 

índices de ingresso do gênero feminino em cursos da área de TIC ofertados pelo IFCE Tianguá. Os 

dados gerados permitem validar a ideia da criação de uma plataforma para atingir esse fim - o software 

para smartphones nomeado neste trabalho de Projeto Lua. O software terá funcionalidades e 

ferramentas que possuem tanto o objetivo de estimular meninas do ensino médio a ingressarem na 

área, como também o objetivo de auxiliar as discentes de cursos na área estudada a ter êxito estudantil 

– garantindo sua permanência no curso.  
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