
“Mulheres na Ciência”:
- palestra da Dra Luciana:

- mulheres assumem o papel “esposa/mãe” como importante
- ela afirmou que temos que amar o que fazemos e que ela se encontrou sendo

professora e o cargo lhe traz uma alegria intensa
- carreira de “pesquisadora/cientista”:

- essa carreira não traz um salário muito bom, mas a alegria que ela promove
depois de fazer um experimento e saber que, um dia o seu resultado pode ser
aplicado, é muito gratificante

- essa carreira promove encontros com outros pesquisadores então é possível o
contato com pesquisadores da mesma área ou de áreas diferentes

- trajetória de pesquisa:
- antes da graduação em química, a Dra já se encontrava em dúvida no

Ensino Médio e, assim, de manhã ela fazia o Ensino Médio para o
vestibular e de noite fazia o magistério que era para dar aula

- se formou em Química pela UNESP:
- nos quatro/cinco anos de faculdade, sua intenção era justamente

conhecer tudo que era desenvolvido na faculdade
- ela nunca teve a pretensão de ir para indústria
- Dra aproveitou o tempo da faculdade para fazer estágios:

- estágio no Departamento de Química Analítica
trabalhando com solo

- estagio no Departamento de Bioquímica
- estagio no Departamento de Química Inorgânica

- IC no Departamento de Química Inorgânica
- participou do Diretória Acadêmico e de um grupo de Teatro

- mestrado em Biotecnologia pela USP:
- considerou a área da Bioquímica mais aplicada que a área de

Química Inorgânica onde fez IC
- estudou o isolamento de leveduras para produção de enzimas

pécticas
- toda a parte prática foi feita em Araraquara enquanto a parte

teórica foi feita na USP e Butantan
- seu primeiro artigo de mestrado que inicia sua carreira científica

- doutorado em Ciências pelo Departamento de Biofísica pela UNIFESP:
- momento em que ela conheceu seu esposo, mas doutorado

duram 4 anos e, por isso, ela escolheu fazer o doutorado em SP
para viajar menos

- nesse momento, o professor Dr Clóvis R Nakaie perguntou se
tinha algum aluno interessado em ir para SP para sua orientadora
que indicou a Dra Luciana

- ela começou a desenvolver o doutorado sobre obtenção e
estudos comparativos de diferentes tipos de materiais poliméricos
utilizados para a sintese proteica

- Dra afirmou que, depois que se aprende como fazer pesquisa, é
possível permear em diferentes áreas e obter sucesso

- pós-doutorado em Biofísica na UNIFESP:
- ela precisava se manter em um só lugar para dar continuidade à

sua pesquisa de Doutorado
- pesquisou sobre a agregação do peptídeo beta-amilóide que

forma placas responsaveis pela morte neuronal na doença de
Alzheimer



- pós-doutorado no Instituto do Cérebro pelo Einstein:
- Dra Luciana não considerava estudar no exterior
- ela estava casada, mas não tinha filhos ainda
- depois do primeiro pós-doutorado, ela cogitou estudar no exterior,

mas só conseguiu uma vaga para pós-doutorado no Japão e ela
achou a localização muito longe

- foi convidada nesse momento para escrever um capítulo de livro
com renomados pesquisadores

- professora da FCMSCSP:
- ela prestou o concurso da Santa e entrou
- até o momento, a Dra não tinha um registro na carteira
- Dra precisava achar seu caminho na pesquisa e lhe surgiu a ideia

de desenvolver o projeto de peptídeos radiomarcados como base
molecular para diagnóstico e/ou tratamento de doenças
tumorigênicas e do SNC

- assim que ela entrou na faculdade, ela já tinha a bolsa da
FAPESP

- a Dra é orientadora de IC para os alunos da faculdade

- vice-presidente da comissão da comissão científica:
- vinculado à Comissão Científica, eles têm o NAPP que fornece suporte tecnico e

administrativo:
- apoio metodológico
- serviço de estatistica
- tradução, revisão e submissão de artigos
- apoio para construção de bancos de dados utilizando o RedCap

- elaboração de editais e acompanhamento de projetos
- gerenciamento dos projetos FAP, PIBIC, IC-FAVC e IC-sem bolsa
- interlocutora da faculdade junto aos órgãos de fomento à pesquisa (CNPq, FAPESP,

etc)

- chefe de Departamento de Ciências Fisiológicas:
- o gerenciamento por si só não é fácil, e unido à pandemia foi desafiador
- a Dra agradece de antemão todo o apoio que ela recebeu que permitiu que as

desavenças fosse solucionadas da melhor forma possível



- Inspiração da Dra:
- Madame Curie

- dúvidas:
- como conciliar tantas atividades ao mesmo tempo:

- Dra disse que quando você gosta do que faz, acaba sendo fácil com muito amor
e dedicação

- dicotomia pesquisa básica e clinica:
- a Dra é da área básica
- sempre que se monta um projeto, se não se prever a aplicação clínica mesmo

que a possibilidade, é mais difícil o projeto ser aprovado na área da saúde
- a Dra vê essa possibilidade porque muitos dos artigos dela não são da área da

medicina apesar de ter fator de impacto
- ela entende que, para quem está na área médica, se quer essa aplicação, mas

na ciência deve-se desenvolver desde a área básica para permitir a aplicação
clínica

- dificuldade profissional ou julgamento por ser mulher ou pela decisão de ser mãe:
- a Dra respondeu na negativa, afirmando que sempre teve bastante apoio
- na parte de bolsas e não ser registrada contava para homens e mulheres que

ficam muito tempo da carreira seguindo a pesquisa e todos sofrem com isso
- a única oportunidade que ela não teve foi fazer pós-doutorado no exterior

quando pesou a idade e o fato de ter filhos

- dificuldade como pesquisadora e professora:
- a maior dificuldade foi tornar o curso palatável para os alunos de medicina
- muitos cursos de Biofísica o pessoal não costuma gostar, mas ela sente que

seus alunos gostam bastante do curso, porque ela tenta aproximar a teoria da
realidade da medicina

- muitas faculdades de medicina juntaram a biofísica à bioquímica realmente
porque não tem muitos profissionais formados em biofísica que traga o assunto
para a clínica



- chefia do departamento:
- Dra Luciana foi a primeira mulher chefe do departamento de ciências fisiológicas
- pela primeira vez, não foi o diretor que a indicou, foram os próprios professores

que a elegeram como representante deles junto à diretoria
- foi um reconhecimento dos pares que eles tinham confiança que ela assumiria a

chefia do departamento

Thaís finalizou com uma homenagem a todas as professoras que participaram dos três dias do
Evento.


