
Projeto Programando Sonhos (DELAS)

O Projeto Programando Sonhos, premiado projeto e case de sucesso da Prodabel que está em consonância com a 
Política Municipal de Inclusão Digital, iniciou no primeiro semestre de 2019, e tem como objetivo formar em Programação 
Web, homens e mulheres que vivem em situação de vulnerabilidade social e podem, a partir do acesso e do 
desenvolvimento das novas tecnologias, se qualificarem para este novo mercado. Além da qualificação profissional, eles 
tiveram a oportunidade de conhecer empresas que têm expertise em Programação no mercado, e puderam trocar 
experiências com profissionais experientes. Todos foram contratados no mercado de trabalho.
Agora, no segundo semestre de 2019, a Prodabel apresenta a vertente feminina do Programando Sonhos e pretende 
investir na formação de Mulheres Programadoras Web. Além de serem qualificadas Programação Web, elas participarão 
da Rede Internacional WOMEN WHO CODE, que terá seu braço na Cidade de Belo Horizonte, sob a liderança do local.
A Rede contribuirá para que, após a conclusão do curso, essas novas profissionais possam ingressar no mercado de 
tecnologia de forma efetiva, podendo continuar a sua formação através dos cursos, eventos, palestras e workshops de 
codificação interativa, que são oferecidos nas diversas plataformas de aprendizagem colaborativas. A cada dia, muitas 
vagas são abertas no mercado de trabalho para programadores de TI, onde elas podem aplicar seus portfólios e ofertar 
projetos de tecnologia para empresas e comunidades.
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Justificativa
Empoderamento feminino é o ato de conceder o poder de participação social às mulheres, garantindo que possam estar 
cientes sobre a luta pelos seus direitos, como a total igualdade entre os gêneros, por exemplo.
Esta ação consiste no posicionamento das mulheres em todos os campos sociais, políticos e econômicos. Busca o direito 
das mulheres de poderem participar de debates públicos e tomar decisões que sejam importantes para o futuro da 
sociedade, principalmente nos aspectos que estão relacionados com a mulher.
A Entidade das Nações Unidas para a Igualdade de Gênero e Empoderamento das Mulheres (ONU Mulheres), 
desenvolveu uma lista com 7 princípios básicos do empoderamento feminino no âmbito social e profissional:
1) Estabelecer liderança corporativa sensível à igualdade de gênero, no mais alto nível;
2)  Tratar todas as mulheres e homens de forma justa no trabalho, respeitando e apoiando os direitos humanos e a não-discriminação;
3)  Garantir a saúde, segurança e bem-estar de todas as mulheres e homens que trabalham na empresa;
4)  Promover educação, capacitação e desenvolvimento profissional para as mulheres;
5)  Apoiar empreendedorismo de mulheres e promover políticas de empoderamento das mulheres através das cadeias de suprimentos e marketing;
6)  Promover a igualdade de gênero através de iniciativas voltadas à comunidade e ao ativismo social;
7)  Medir, documentar e publicar os progressos da empresa na promoção da igualdade de gênero.
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Objetivos
• Criar oportunidades de capacitação de milhares de 

mulheres em tecnologias de programação que se 
inscreveram na proposta de curso da Prodabel;

• Integrar as mulheres participantes na Rede 
Internacional de Mulheres Programadoras, com 
objetivo de incentivar a continuidade de formação 
profissional e troca de experiências de forma 
organizada e colaborativa;

• Desenvolver meios de envolvimento e parcerias com 
empresas do ramo para apoiar a formação das 
alunas durante o curso e no direcionamento para o 
mundo do trabalho;

• Disponibilizar para as candidatas não classificadas, 
outros cursos que interessarem dentro da matriz 
básica de formação do CQTI.
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Perfil das alunas e habilidades requeridas 
• Mulheres, residentes em Belo Horizonte, com 

conhecimentos iniciais de informática e que tenham 
disposição para potencializar as competências 
humanas pessoais e sociais, voltado para o trabalho 
colaborativo e em Rede;

• Serão classificadas em processo de avaliação em 
conhecimentos básicos de informática e matemática;

• Ter disposição em contribuir com um trabalho e 
formação em Rede de Mulheres Programadoras 
para compartilhar conhecimentos e informação para 
a formação de outras mulheres na área de 
Programação


