
TERMOS E CONDIÇÕES

Sobre o programa

“Conectadas” é um programa imersivo, online e gratuito que busca aproximar da tecnologia

jovens mulheres latino-americanas, entre 14 e 18 anos. O programa contempla um total de

1200 jovens de 07 países parceiros nesta iniciativa: Argentina, Brasil, Uruguai, Chile, Peru,

Colômbia e México. Com o objetivo de contribuir para reduzir a lacuna digital de gênero no

setor de tecnologia, a iniciativa pretende aproximar as adolescentes das competências da

área, estimulando o interesse e o desenvolvimento de habilidades tecnológicas para que elas

possam ter cada vez mais escolhas em relação ao futuro. Queremos que essas jovens

transformem suas realidades e compreendam que tecnologia também é pra elas! Que elas

sejam a próxima geração de mulheres a mudar o presente e o futuro da tecnologia.

No Brasil, o Conectadas será uma imersão digital de 4 semanas com o total de 32 horas de

duração, dividida em dezesseis encontros. O programa terá quatro turmas nos meses de

Agosto e Setembro deste ano. Serão abordados os conteúdos a seguir:

Semana 1: cultura e transformação digital
Semana 2: design centrado no usuário e análise de dados
Semana 3: desenvolvimento de projetos e negócios de impacto social digitais
Semana 4: marketing digital

Ao longo de toda a jornada, as participantes serão convidadas a desenvolver soluções
tecnológicas e com impacto social. Por meio de aulas pelo Zoom, uso do Google Classroom
e contato constante por Telegram, as jovens terão o auxílio de professoras, orientadoras,
facilitadoras e entrarão em contato com especialistas de diversas áreas para se inspirarem
para os seus projetos!

Instituições que organizam o programa

Conectadas é o novo programa do Mercado Livre, em parceria com a {reprograma} e com o

Chicas en Tecnología, que visa contribuir para a redução da lacuna de gênero no setor de

tecnologia ao aproximar jovens mulheres latino-americanas de habilidades tecnológicas e de

impacto. Fundada em 2016, pela peruana Mariel Reyes Milk e suas sócias Carla de Bona e

Fernanda Faria, a {reprograma} é uma startup social paulistana que ensina programação para

mulheres, priorizando as negras e/ou trans, e por meio da educação tem o objetivo de

diminuir a lacuna de gêneros na área de Tecnologia da Informação. A {reprograma} possui

grandes empresas parceiras como Facebook, iFood, Nubank, Microsoft, entre outras. A



{reprograma} será a organização responsável pelo processo de contato, seleção,

acompanhamento e implantação do programa Conectadas no Brasil. Da mesma forma, será a

única organização que contatará as selecionadas neste país. O Mercado Livre, parceiro

financiador do programa e responsável por sua criação, acompanhamento e divulgação, tem

como objetivo contribuir para a formação de uma geração de jovens latinoamericanos para a

economia digital. Para conhecer mais sobre a {reprograma} acesse: www.reprograma.com.br.

Custos do programa

É um programa totalmente livre e gratuito para as jovens que se inscrevem para fazer parte

da Conectadas. Em nenhuma hipótese será feito ou solicitado qualquer tipo de valor em

dinheiro para fazer parte do Programa, em qualquer que seja a sua etapa.

Além de ser totalmente gratuito, o Conectadas não requer conhecimento prévio: nenhum

mesmo! Você não precisa saber programar, mexer com dados, nada, nada! Aqui é um

primeiro passo, um convite para você conhecer o mundo da tecnologia.

Objetivos do programa

Neste Programa, buscamos que as participantes desenvolvam habilidades

técnico-tecnológicas, habilidades de impacto social e habilidades de liderança que lhes

permitam:

● comprometer-se com a transformação social na sua comunidade;

● criar soluções com a tecnologia de que dispõem ao seu redor, dentro da sua

realidade;

● fazer parte de uma rede latino-americana de jovens mulheres na tecnologia.

Requisitos para fazer parte do Conectadas:

● Ser uma agente de transformação! Ser uma jovem mulher (ou se reconhecer como

uma) que tenha muito brilho no olho e muita vontade de fazer a diferença na sua

comunidade e no mundo da tecnologia!

● Fazer sua inscrição. Para fazer parte dessa jornada incrível você precisa preencher o

formulário e as autorizações solicitadas pela {reprograma} que estarão disponíveis no

site http://conectadaslatam.la/ a partir do dia 01/06. Caso queira receber um lembrete

http://www.reprograma.com.br
http://conectadaslatam.la/


nesta data, preencha as informações deste link:

https://reprograma.typeform.com/to/wF2wds2d

● Completar todas as etapas do processo seletivo, que são: se inscrever + enviar um

vídeo seu de até 1 minuto se apresentado +  participar da oficina de seleção.

● Ter tempo e comprometimento: O Programa requer uma dedicação de cerca de 8

horas semanais, por 4 semanas. Ou seja: ao final, você ganha um certificado de 32

horas de curso. Bacana, né? E como é dividida a agenda da semana? Vem conhecer:

Sobre equipamento: Para participar do programa você precisará de um computador e / ou

telefone celular com conexão à internet. Caso não tenha, não deixe de se inscrever! Sinalize

pra gente no formulário que encontraremos uma solução!

Cronograma:

● Nossa jornada começa aos sábados, em que sempre teremos uma aula inaugural com o

tema da semana, que acontecerá das das 13:30h às 17:30h na Plataforma Zoom. (Não se

preocupe se nunca tiver usado o Zoom, também iremos te ajudar e você vai tirar de letra!).

Na segunda-feira seguinte sempre teremos uma aula com convidadas super especiais do

Mercado Livre contando seus casos de sucesso! Às terças-feiras teremos Orientação

Educacional e às quartas-feiras um Plantão de Tira-Dúvida. Durante toda a semana você

pode ir fazendo algumas atividades de fixação para ser entregue na sexta-feira e no

sábado seguinte recomeçamos o ciclo, dessa vez, com a nova semana temática. Veja,

abaixo, o cronograma simplificado da sua jornada:

DIA SÁBADO DOMINGO SEGUNDA TERÇA QUARTA QUINTA SEXTA

TEMPO DE
DEDICAÇÃO

4 horas Descansar
:)

1 hora 1 hora 1 hora meia hora meia hora

ATIVIDADE Aulão ao vivo
com a professora

- Aula Especial
com

convidada
Mercado Livre

Orientação
Educacional

com a
orientadora

Plantão de
Dúvidas com
a professora
e monitora

Realizar
exercícios

Entregar
exercício
final da
semana

HORÁRIO 09:30h às 13:30h
OU

13:30h às 17:30h

- em horário a
combinar

escolher 1
horário entre

09h e 21h

escolher 1
horário entre

09h e 21h

no horário
que você
preferir

no horário
que você
preferir

PLATAFORMA Zoom - Zoom Zoom ou
Telegram

Zoom ou
Telegram

Google Sala
de Aula

Google Sala
de Aula

https://reprograma.typeform.com/to/wF2wds2d


Critérios de seleção para as participantes do Conectadas:

O Conectadas busca criar uma comunidade latino-americana diversificada de jovens
mulheres comprometidas com a transformação de sua realidade por meio da tecnologia. Para
garantir isso, no Brasil, selecionaremos um total de 200 mulheres jovens que atendam aos
seguintes critérios, que estão divididos em Eliminatórios ou Prioritários:

Critérios Eliminatórios:

● Que sejam jovens mulheres e tenham lido, compreendido e aceito todos os itens
expostos neste Termo de Condições;

● Que, a seguir, tenham preenchido o formulário de inscrição dentro do prazo;
● Residam  no Brasil;
● Que tenham entre 14 e 18 anos e 11 meses em 31/12/2021;

○ Para as menores de 18 anos: que possuam autorização assinada pela mãe ou
pelo pai - ou responsáveis   legais (tutores   / encarregados)

● Que tenham disponibilidade de cerca de 8 horas semanais para participar das 4
semanas do programa;

As vagas são limitadas, portanto, uma vez encerrado o processo de inscrição, serão

considerados os seguintes Critérios Prioritários para compor o grupo de participantes:

● Representatividade geográfica: será priorizada a participação de jovens mulheres de

diferentes cidades, Estados e regiões do país.

● Diversidade de interesses: levaremos em consideração as experiências e motivações

das candidatas.

● Idade das participantes: buscaremos a participação de jovens mulheres de diferentes

idades entre 14 e 18 anos..

● A {reprograma} preza pela diversidade e inclusão, desta forma, damos preferência a

mulheres e meninas autodeclaradas como pretas, quilombolas, indígenas, trans,

mães, pessoas com deficiência, beneficiárias de programas sociais do Governo

Federal, estudantes de escolas públicas e/ou moradoras de periferias em suas

respectivas cidades.

A seleção das participantes que atendam aos requisitos detalhados acima corresponderá

exclusivamente à uma comissão interna da {reprograma}.



Cronograma Geral de Atividades

ATIVIDADE QUANDO ONDE

Convocação e recebimento de
inscrições

De 01/06/2021 até as 23:59h (horário de
Brasília) do dia 01/07/2021

No site do Conectadas neste link:
http://conectadaslatam.la/

Seleção interna das jovens inscritas
para a etapa das Oficinas Práticas

02 a 07/07/2021 Comissão interna da {reprograma}:

Divulgação da lista de jovens
selecionadas para a etapa das
Oficinas Práticas

08/07/2021 No site da {reprograma}:
https://reprograma.com.br/

Contato com as jovens selecionadas
para confirmar a participação na etapa
das Oficinas Práticas

09 a 14/07/2021 Pelo e-mail e telefone WhatsApp
cadastrados na inscrição

Execução das Oficinas Práticas A jovem poderá optar por 01 dos
seguintes dias: 15, 16, 17 ou 18/07/2021
em 01 dos seguintes horários:
I) das 09:00h às 13:00h; ou

II) das 14:00h às 18:00h.
Não precisa participar de todos os dias,
escolher apenas 1 oficina (com duração
de 4 horas) dentre as datas e horários
ofertados

Pela Plataforma Zoom (link a ser
enviado posteriormente via e-mail
e WhatsApp para as selecionadas
para as oficinas)

Seleção interna das jovens que
participaram da etapa das Oficinas
Práticas

19 a 26/07/2021 Comissão interna da {reprograma}

Divulgação da lista final de jovens
selecionadas para o Conectadas

27/07/2021 No site da {reprograma}, neste link:
https://reprograma.com.br/

Desenvolvimento do programa Primeira e Segunda Turma: de
04/08/2021 a 04/09/2021;

Terceira e Quarta Turma: de 01/09/2021 a
02/10/2021.

Nas plataformas: Youtube, Zoom, e
Google Sala de Aula

http://conectadaslatam.la/
https://reprograma.com.br/
https://reprograma.com.br/


Será de responsabilidade das participantes

- Comparecer a todas as reuniões ao vivo do programa
- Zelar por um ambiente ético, amistoso e de parceria com todas as participantes e
profissionais envolvidos no programa
- Comunicar e justificar caso não possa continuar
- Completar as propostas das atividades semanais dentro do prazo

Certificação

Após a conclusão do programa, as participantes receberão um certificado de conclusão

fornecido pela {reprograma}. Para a obtenção do certificado serão consideradas as

participantes que tenham recebido o mínimo de 75% de presença nas reuniões online

durante o programa (aulões aos sábados + aulas com convidados às quartas), sendo os

plantão de dúvidas e orientação educacional, itens optativos na formação. Além disso, as

participantes deverão ter feito as 4 entregas correspondentes à semana temática e a

apresentação final do seu projeto. Por sua vez, todas as participantes que se formaram no

programa serão consideradas parte da Comunidade {reprograma}, podendo ter acesso a

oportunidades e programas exclusivos assim que o Conectadas for concluído.

Termos legais e de privacidade do programa

Política de privacidade e dados pessoais: {reprograma} é uma startup social/ organização sem
fins lucrativos com residência legal no Brasil, cujo estatuto jurídico é de Associação sem fins
econômicos ou lucrativos. Os dados pessoais disponibilizados serão tratados para as
específicas finalidades: prestação dos serviços contratados, prestação de contas a
financiadores, apuração de frequência das alunas, comunicação com as alunas, segmentação
de público, inserção em lista de e-mails. Sempre que possível os dados serão anonimizados.
A {reprograma} garante o uso e armazenamento corretos dos seus dados a partir das
orientações da Lei Geral de Proteção de Dados - Lei nº 13.709/2018.

Contatos importantes

Contato para dúvidas sobre o Conectadas: conectadas@reprograma.com.br.
Contato para parcerias e para conhecer mais sobre a {reprograma}:
equipe@reprograma.com.br.
Contato para a comunicação e imprensa sobre o programa:
sustentabilidade@mercadolivre.com

mailto:conectadas@reprograma.com.br
mailto:equipe@reprograma.com.br
mailto:sustentabilidade@mercadolivre.com

