
Critérios de seleção das participantes

Protagonistas do futuro é um programa online e gratuito que busca criar uma comunidade
latino-americana de mulheres comprometidas em transformar a própria realidade através
da tecnologia.

O objetivo do programa consiste em reduzir a brecha digital de gênero, formando e
motivando a próxima geração de mulheres da região em tecnologia. O programa terá uma
duração de 6 semanas e será desenvolvido por Chicas en Tecnología com o apoio da
Disney.

Esta proposta de aprendizagem de qualidade estará disponível para 100 jovens brasileiras
que se identifiquem como mulheres e que cumpram os seguintes critérios:

Mulheres que tenham entre 16 e 21 anos no início do programa no dia 15 de outubro de
2021.

● Morem atualmente no Brasil.
● Tenham disponibilidade para realizar a totalidade do programa.
● Tenham acesso a um dispositivo eletrônico, como um computador ou smartphone.
● Comprometam-se com a criação de soluções para problemáticas sociais.

A prioridade consiste em garantir a maior diversidade possível das participantes,
considerando:

● A distribuição geográfica nacional: será dada prioridade às participantes que
residam fora dos grandes centros urbanos do país.

● Será dada prioridade a participantes que estudem em estabelecimentos de ensino
público, privado e religioso.

● Será feita uma distribuição equitativa de acordo com as idades das participantes.
● A diversidade das participantes com relação aos interesses, experiências e

motivação.
● Também será dada prioridade à diversidade de modalidades e orientações da

formação acadêmica.
● Espera-se que as participantes se empenhem e disponibilizem tempo para cumprir

o conteúdo do programa.

Durante o desenvolvimento do programa, jovens mulheres do Brasil contarão com
diferentes dinâmicas como oficinas e palestras inspiradoras, com interventores de
referência do setor. Nesta experiência, serão desenvolvidas soluções locais e globais para
os problemas sociais, através do uso de diferentes metodologias e tecnologias
disponíveis.
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Neste programa, faremos com que as participantes desenvolvam habilidades
técnico-tecnológicas, habilidades que exerçam um impacto social e habilidades de
liderança que as permitam:

● Comprometer-se com a própria comunidade.
● Criar soluções para as problemáticas sociais com a tecnologia que tiverem

à sua disposição.
● Integrar uma comunidade regional de jovens mulheres comprometidas com a

mudança social.

Requisitos de seleção
Para garantir a construção de uma comunidade diversificada, selecionaremos mulheres
que cumpram com os seguintes requisitos:

● Que tenham concluído todas as etapas do formulário de inscrição.
● Que tenham entre 16 e 21 anos no dia 15 de outubro de 2021.
● Que morem no Brasil.
● Que tenham uma disponibilidade de 6 horas por semana (3 horas de treinamento

sincronizado e 3 horas de treinamento assíncrono) para participar das 6 semanas
do programa.

● Que tenham acesso a um dispositivo (computador, tablet, celular com acesso a
internet) com conexão à internet

Critérios de seleção
As vagas são limitadas. Assim, quando o processo de inscrição tiver encerrado,
serão considerados os seguintes critérios para formar o grupo de participantes:

● Representatividade geográfica: será dada prioridade à participação de mulheres
brasileiras.

● Distribuição geográfica nacional: será dada prioridade às participantes que residam
fora dos grandes centros urbanos de cada país.

● Setor educacional: será dada prioridade às participantes que estudem em
estabelecimentos de ensino público, privado e religioso.

● Idade das participantes: daremos prioridade à participação de mulheres de
diferentes idades entre 16 e 21 anos.

● Prontidão: será dada prioridade às participantes que concluam a totalidade das
etapas do processo de inscrição nos prazos estabelecidos, respeitando a ordem de
recebimento das candidaturas.

Política de privacidade e proteção de dados pessoais

Chicas en Tecnología é uma organização sem fins lucrativos com domicílio legal na
Argentina, sob o estatuto legal de Associação Civil. A organização e seus programas estão
listados no Registro Nacional de Bases de Dados e Registro Nacional de Propriedade
Intelectual e Industrial, razão pela qual é proibida a difusão dos dados das participantes
sem autorização prévia, bem como a dos materiais fornecidos para efeitos deste
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programa. Os dados fornecidos nestes formulários de inscrição não serão vendidos nem
compartilhados com terceiros. Para a proteção de sua confidencialidade, seus dados
somente poderão ser consultados pela pessoa à qual eles se referem. Eles são coletados
com o objetivo de: conhecer as pessoas e organizações relacionadas aos eventos de
Chicas en Tecnología; ajudar-nos a definir os conteúdos e enfoques; comunicarmo-nos
com elas. A recusa em fornecer tais dados nos impedirá de nos comunicarmos
adequadamente. Conforme estabelecido pela Lei Argentina de Proteção de Dados
Pessoais N.° 25.326 “Ley de Protección de Datos Personales” (Argentina), Chicas en
Tecnología se compromete a (i) tratar os Dados Pessoais conforme à legislação aplicável,
e não utilizá-los para outros fins que não sejam aqueles estabelecidos para o
cumprimento do objeto do Programa Protagonistas do Futuro; (ii) não comunicar esses
Dados Pessoais, nem mesmo para a conservação dos mesmos, a nenhuma outra pessoa
ou entidade, exceto aos funcionários da organização que devam ter acesso aos mesmos
para o cumprimento e a prestação do objeto do Programa; (iii) manter o segredo e a
confidencialidade dos Dados Pessoais aos quais tenha acesso no decorrer do presente
Programa, conforme o que se encontra disposto no artigo 10 da Lei de Proteção de Dados
Pessoais; (iv) devolver ou destruir, conforme escolha do titular, os Dados Pessoais que se
encontrem em seu poder no término do presente Programa, no cumprimento do que se
encontra disposto no artigo 25 da “Ley de protección de datos personales”. A organização
Chicas en Tecnología adotará as medidas necessárias para garantir a segurança e
confidencialidade dos dados pessoais, conforme o disposto no
artigo 9 da Lei N° 25.326 .

Cronograma

● Recebimento de candidaturas do dia 10 de setembro de 2021 ao dia 10 de outubro
de 2021

● Contato com as jovens selecionadas: de 10 de outubro de 2021 ao 13 de outubro de
2021

● Desenvolvimento do programa: de 15 de outubro de 2021 ao 12 de novembro de
2021

Organização do programa

O programa Protagonistas do futuro possui 5 eixos temáticos de trabalho: identificar,
projetar, desenhar, desenvolver e comunicar. No primeiro eixo trabalha-se sobre a noção
de problemas e como fazer para identificá-los. O momento de idealização é a passagem
da ideia à ação, abordando conceitos da concepção gráfica (que serão aprofundadas no
eixo de concepção). Espera-se que as participantes possam focar na identidade de suas
soluções tecnológicas. Em seguida, o objetivo do eixo de desenvolvimento consiste em
começar a desenvolver seus projetos, definir prioridades e focar na programação. O
último eixo tem como objetivo o aprendizado das formas de comunicar sua solução
tecnológica com impacto social.
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Compromisso e dedicação ao programa
O programa será totalmente desenvolvido de forma virtual. As beneficiárias poderão
contar com duas instâncias de participação semanais:

1. Encontros sincrônicos: um encontro semanal, de 3 horas de duração (cuja participação
é obrigatória) através de uma plataforma de chamada de vídeo fornecida por Chicas en
Tecnología.

2. Trabalho na plataforma: 3 horas semanais de desenvolvimento de seu projeto
efetuando as atividades propostas pela plataforma de e-learning. A evolução de seus
projetos deverá ser entregue semanalmente. A comunicação será feita dentro da mesma
plataforma.

Estas instâncias serão obrigatórias para validar a conclusão do programa. A proposta é
livre e gratuita, e as vagas são limitadas. Por essa razão, é essencial que as participantes
possam manter este compromisso até o fim para não tirar a oportunidade de outra jovem
adolescente.

Visitas personalizadas
Durante o programa, as participantes poderão se especializar no que considerarem
necessário para o desenvolvimento de seus projetos. Em cada eixo de trabalho lhes serão
oferecidos materiais diversos e espaços de atividades para enriquecer a evolução de seus
projetos.

Orientação
As participantes poderão contar com um acesso a orientadores durante todo o
desenvolvimento do programa, assim como após o término do mesmo. Elas terão uma
rede de orientadores à disposição na plataforma de e-learning, composta por
profissionais do ecossistema empreendedor-tecnológico, à qual terão acesso a qualquer
momento.
As jovens poderão contar com um acompanhamento durante o programa através de
tutorias e espaços sincrônicos de abertura de eixos de trabalho e espaços de consulta.
As participantes também serão convidadas a continuar aprimorando seus projetos
durante o programa e após o término do mesmo, através de oportunidades e espaços de
formação em tecnologia.

Comunicação com as participantes
Durante o programa, a equipe de Chicas en Tecnología estará em contato com as
participantes através dos canais de comunicação oficiais da organização, com o objetivo
de acompanhar, responder às consultas e pedir informações sobre a evolução do projeto.
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Critérios de aprovação
Para cada eixo de trabalho deve ser feita uma entrega, para que possa ser realizado um
acompanhamento e intercâmbio entre a equipe de Chicas en Tecnología e as
participantes. Para isso, serão disponibilizadas diversas plataformas para a realização das
atividades como ferramentas de criação, de edição de vídeo, aplicativos e plataformas de
prototipagem para a comunicação com outras participantes e pessoas da equipe de
Chicas em Tecnologia.

Contato para a obtenção de mais informações sobre o programa:
protagonistasdelfuturo@chicasentecnologia.org

Contato para alianças, comunicação e imprensa:
alianzas@chicasentecnologia.org
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