
Com o objetivo de aumentar o
número de mulheres no mercado
de tecnologia, o Meninas In Tech
da Fly traz a capacitação sobre
programação combinada com
capacitação socioemocional e
pessoal. 

MENINAS
IN TECH



Impacto do

- Mais autoconhecimento
- Melhor desenvolvimento das
habilidades não-cognitivas e
cognitivas
- Melhor relação entre pares
- Mais ajustados socialmente
- Garotas menos agressivos
- Garotas corajosas e
empoderadas

CURTO PRAZO

- Garotas com melhor capacidade

de superar perdas

- Maior Renda

- Maior produtividade

- Aumento de criatividade

- Mais saúde da família

- Coesão social

- Qualidade de assistência à vida

- Melhor relação com o corpo

- Menos absenteísmo

MÉDIO PRAZO

- Aumento de empregabilidade

- Redução da pobreza

- Melhoria nos resultados 

socioeconômicos

- Prevenção de bullying entre gerações

- Redução da criminalidade, violência e

comportamento antissocial

- Diminuição de ansiedade e depressão

LONGO PRAZO

MENINAS
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COMPETÊNCIAS
MÓDULO 2 -  EU COM O OUTRO
Socioemocional: Comunicação assertiva.
Mercado: Rede de contatos e lidar com conflitos
HTML e CSS

Socioemocional: Autoconhecimento, autonomia.
Mercado: Sua história, curriculo, linkedin.
Lógica de Programação

COMPETÊNCIAS
MÓDULO 1 -  EU COMIGO

Capacitação socioemocional por meio de tecnologia social - Fly Educação e Cultura
30h socioemocional + 15 horas de mercado de trabalho

Capacitação em tecnologia e programação - Alura
110 h programação, trilha programadora iniciante

Acompanhamento - Fly Educação e Cultura  ( Mentoras da área )

COMPETÊNCIAS
MÓDULO 3 -  EU COM O MUNDO
Socioemocional: Empatia e agente de transformação

Mercado: Habilidades do futuro, design thinking

JavaScript e Github

CURSO 

Competências transversal: Coletividade, consciência corporal e criatividade. Apreciação de esforços coletivos.
Igualdade de gênero e empoderamento feminino Nova mentalidade colaborativa para o mundo.

FEITO COM A METODOLOGIA FLY



em 2020.2

Inscrição de 58 mulheres
para 30 serem selecionadas

pelos seguintes desafios:
- Contar sobre a trajetória,

em texto
- Contar sobre motivação a

participar , em vídeo

PROCESSO SELETIVO

Aulas semanais ao vivo de

3hs de duração 

AULAS SOCIOEMOCIONAIS

Aulas mensais ao vivo com 3hs

de duração

AULAS DE MERCADO

Acompanhamento do
desenvolvimento cognitivo por

mentoras que:
- Tiram dúvidas

- Trazem vivências reais
- Servem como representatividade

ACOMPANHAMENTO

Formatura das alunas como marco
de grande conquista na carreira

delas.

FORMATURA

Apostila com todo conteúdo

socioemocional e de mercado

para consulta futura

APOSTILA
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em 2020.2
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RESULTADOS
 
 
 

 2020.2

30 mulheres 
selecionadas

24 durante
o curso

6 saíram 
do curso

15 
formadas

6 já estão
empregadas

(até 03/21)

MENINAS
IN TECH



ALUNAS JÁ EMPREGADAS 
MENINAS IN TECH

Amanda Ferreira, 24 anos 
Contratada como estagiária

de desenvolvimento na
empresa Fasolti 

Jennifer Santos, 18 anos 
Contratada como estagiária
de desenvolvimento web na

empresa Spezi tecnologia

Natalia Nogueira, 32 anos 
Contratada como analista

júnior de big data na
empresa Accenture



Jeniffer, aluna Meninas in Tech 2020.2

VISÃO DE QUEM JÁ VIVEU



VISÃO DE QUEM 
JÁ VIVEU

"Eu amei como mostram outras pessoas que ja vivenciaram a experiência da
qual estamos falando, a oportunidade que é dada para que a gente comente
sobre o assunto"

"Tudo o que eu aprendi hoje eu vou levar pra vida mas o que mais me marcou
foi o vídeo que foi passado sobre as mulheres pretas, me senti extremamente
representada."

"Gostei de tudo mas principalmente da interação com as meninas e amei o
jeito que elas nos deixaram confortáveis pra falar sobre os assuntos"

"As experiências trocadas; o conhecimento adquirido; a motivação para
continuar na área de TI."

"Com toda a certeza, aos poucos estou aprendendo a me entender melhor, é
um processo complicado. Mas já é um começo, conseguir identificar minhas
qualidades, desenvolver mais minha auto confiança, está sendo incrível."



JAN FEV MAR ABR MAI JUN JUL AGO SET OUT NOV DEZ

PLANEJAMENTO 2021

Preparação

Turma 1

Aprendizado e
Melhoramentos

Preparação

Turma 2

Turma 3

Aprendizado e
Melhoramentos



COMO ALURA PODE
CONTRIBUIR COM ESSE IMPACTO?

Doações de 50 licenças anuais para formação em programação

Meninas in Tech

PROSPECÇÃO DE  IMPACTO

LICENÇAS

75 
selecionadas

45
formadas

10 
empregadas



COMO ALURA PODE
CONTRIBUIR COM ESSE IMPACTO?

Voluntariado corporativo como mentoras para as alunas do Meninas in

Tech ou como convidada de aulas de mercado

Ponte com empresas parceiras para empregabilidade de alunas formadas

no Meninas in Tech

Patrocínio financeiro para o curso Meninas in Tech com o benefício de

indicações de mulheres para contratar

 

EMPREGABILIDADE

MENTORAS E/OU CONVIDADAS

LICENÇAS

PATROCÍNIO



ALURA,
QUEREMOS TE

OUVIR
 



VAMOS JUNTAS ?

W W W . F L Y E D U C A C A O . O R G

@ F L Y E D U C A C A O

@ F L Y E D U C A C A O
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