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Projeto social de inserção
de mulheres em situação

de vulnerabilidade
socioeconômica na área da

tecnologia



</Objetivos>

O Projeto Divas Tech visa conectar mulheres que desejam ser
inseridas no mundo da tecnologia, através de parcerias com
organizações portuguesas e brasileiras que desejam contribuir
com a causa, tendo como mediadora a Angry Ventures, instituição
que facilitará a comunicação entre ambos. 

Serão ofertadas formações nas áreas de desenvolvimento de
software, design (UX/UI) e gestão de projetos de tecnologia.  De
que forma? Através da:



Disponibilização
de cursos online
via plataformas
de parceiros

Cessão de
equipamentos 
e conexão de
internet

Oferta de
oportunidades
de trabalho



. 1000 MULHERES
Impactadas pelo projeto em 12 meses de execução;

. 50%
Das mulheres impactadas trabalhando
diretamente nas áreas que optaram estudar.

</Objetivos>



A tag HTML <div> é um
elemento HTML utilizado
para agrupar os itens que
serão exibidos em uma
página.

A nossa proposta é
agrupar <divas> que
queiram aprender! =)

Por que "divas"?



Lugar de mulher é onde ela quiser, inclusive na tecnologia.

Em uma área predominantemente masculina, buscamos
através da concessão de oportunidades, tornar este espaço
mais igualitário.

Queremos agrupar e formar desenvolvedoras de software,
designers e gestoras de projetos...mais que isso, mulheres
mais confiantes, donas das suas próprias carreiras e bons
exemplos feitos para serem replicados e usados como
inspiração.

A condição socioeconômica não deve e não vai ser limitadora
para estas mulheres que sonham. Juntas ajudaremos umas às
outras; e com o apoio de nossos parceiros conquistaremos,
cada vez mais, conhecimento, voz e espaço.

</Manifesto>



Formações nas áreas de desenvolvimento
de software, design (UX/UI) e gestão de
projetos de tecnologia.

</O aprendizado>



É um estúdio digital com quase uma década de experiência, desafios,
vitórias e fracassos. As principais áreas de conhecimento vão do
desenvolvimento de software e marketing digital ao design de
serviços e desenvolvimento de novos negócios, mas, na verdade, a
Angry Ventures é um pouco mais do que isso.

Como?
No final do dia, é uma coletividade de pessoas que fazem todos os
tipos de coisas nessas áreas, com experiências e habilidades
diferentes, e ansiosas por experimentar tudo. Acredita que qualquer
desafio pode ser superado com pensamento lógico, uma atitude
“descobrir e fazer” e trabalho em equipe. Para fazer isso, conta com o
apoio de sua Angry People.

Afinal, o que é uma empresa senão os seus colaboradores?

</We are "angry">
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</obrigada!>
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