
Workshop gratuito de 
Programação para mulheres



Sobre
Django Girls é uma iniciativa que tem por objetivo 
introduzir ao mundo da programação 30 mulheres 
que nunca escreveram código na vida, 
capacitando-as e aumentando a diversidade na TI.
Em agosto, realizaremos um workshop de um dia, 
onde convidaremos mulheres de todo Rio Grande 
do Sul para se juntar a nós e aprender a construir a 
internet utilizando HTML, CSS, Python e Django.

12 e 13 de agosto
Porto Alegre, RS



Público-alvo Data e local Apoiadores
30 mulheres que não tiveram 
oportunidade antes, mas que 

se sentem motivadas e 
querem se inspirar a entrar 

para a TI

Sexta-feira (noite) e sábado 
(dia inteiro), 12 e 13 de 

agosto de 2016
Mate Hackers, Vila Flores

Porto Alegre, RS

Já temos 6 ótimos tutores, a 
equipe do Mate Hackers, do 

Autonomia Feminista e do Vila 
Flores nos apoiando. 

Seja o próximo!



Equipe
Django Girls Porto Alegre é organizado for Liliane 
Lewis e Renata Scheibler. Liliane é Analista de TI e 
Renata é Webdesigner. As duas são apaixonadas 
por tecnologia e querem contagiar outras meninas 
para se apaixonarem também.

@liliane_lewis

@rsip22



APOIE!
Estamos buscando o apoio de pessoas generosas 
que apoiam nossa meta de trazer mais mulheres 
para a tecnologia, para que nos ajudem. 

Com cada patrocinador, podemos aceitar mais e 
mais meninas para aprenderem a programar. Seu 
dinheiro vai ajudá-las a chegarem no workshop 
(vale transporte para as que precisarem), a 
aproveitarem o dia sem se preocupar com comida 
(teremos café da manhã, almoço e lanches) e 
algumas lembranças levarem consigo algo a mais 
dessa primeira experiência de contato com 
programação.



APOIE!
Você pode nos ajudar das seguintes formas:

R$ 400 R$ 200 R$ 100
- logo da empresa no site
- banner da empresa no 

workshop
- envio de um e-mail às 

participantes
- apresentação de 5 minutos 

no workshop

- logo da empresa no site
- banner da empresa no 

workshop
- envio de um e-mail às 

participantes

- logo da empresa no site



Obrigada! ♥
djangogirls.org/portoalegre
@djangogirlspoa
fb.me/djangogirlspoa

Entre em contato:
portoalegre@djangogirls.org

http://djangogirls.org/portoalegre
http://twitter.com/djangogirlspoa
https://www.facebook.com/djangogirlspoa
mailto:portoalegre@djangogirls.org?subject=

