
 
 

TREINAMENTO DE COORDENADORES E MENTORAS 
  

LEVANDO O TECHNOVATION À SUA COMUNIDADE 

Bem-vinda ao treinamento de Mentoras! Aqui vai uma visão geral do Technovation para dar um pontapé inicial no 
seu treinamento. 

 

VISÃO GERAL DO PAPEL DO COORDENADOR 

 Os Coordenadores do Technovation podem ser professores, líderes de programa de atividades extracurriculares, 
pais, mães ou líderes comunitários. Eles recrutam equipes de jovens mulheres para participar do programa, 
providenciam um espaço seguro com acesso à Internet onde elas possam trabalhar, coordenam o programa com a 
mentora da equipe e supervisionam sua equipe ao longo do programa de três meses. 

Os Coordenadores do Technovation, que também são professores, muitas vezes supervisionam sua equipe na sala 
de aula após o horário letivo. Alguns professores de Ciência da Computação incluíram o currículo do Technovation 
em suas atividades de sala de aula. O currículo do Technovation baseia-se nos padrões estudantis de tecnologia da 
ISTE. 

Não é necessária nenhuma experiência prévia em programação ou desenvolvimento de aplicativos. 

 



VISÃO GERAL DO PAPEL DA MENTORA 

As mentoras são profissionais formadas, com facilidade para aprender novas tecnologias, e  empenhadas em ajudar 
mulheres mais jovens a  ter sucesso ao mesmo tempo em que  trabalhando em equipe e aprendem a se tornar 
empreendedoras em tecnologia,. As mentoras atuam como guias e modelos de conduta ao longo do currículo de 12 
lições do Technovation, que vai de janeiro a abril. As participantes recorrem às suas mentoras para obter orientação 
sobre como superar obstáculos e resolver problemas. Algumas mentoras optam por trabalhar em equipes de duas, 
alternando-se nas lições a cada semana. 

As mentoras não precisam ter qualquer conhecimento  prévio sobre o desenvolvimento de aplicativos móveis   –  ao 
contrário, elas aprendem junto com sua equipe e ajudam a equipe a perseverar diante das dificuldades. Talvez as 
mentoras talvez não tenham resposta para todas as perguntas que sua equipe eventualmente fará, mas elas 
poderão orientar a equipe no processo de resolução de problemas. Quando as jovens observarem como sua 
mentora age frente aos desafios, ficarão mais confiantes para superar desafios semelhantes por si próprias no 
futuro. 

Não é necessária nenhuma experiência prévia em programação ou desenvolvimento de aplicativos. 

 

DO QUE VOCÊ PRECISA 

Como Criar e Administrar uma Equipe do Technovation 

1. Alunas -> pelo menos uma equipe com três a cinco jovens mulheres 

Sugerimos que uma equipe de jovens tenha três a cinco membros –  cada escola pode ter mais de uma equipe. Um 
grupo, da mesma escola, com mais de 20 jovens (quatro ou mais equipes) cria uma massa crítica e espírito de 
comunidade entre as alunas. Não é necessário nenhum conhecimento prévio de programação. 

2. Coordenador -> pelo menos um por escola ou por programa de atividades extracurriculares 

Os professores ou coordenadores podem ser homens ou mulheres e podem lecionar qualquer matéria. O papel 
principal deles é recrutar alunas, providenciar um lugar de encontro e auxiliar as alunas enquanto elas criam seus 
aplicativos. 



3. Mentora -> uma por equipe (ideal, mas não obrigatória) 

Uma mulher que trabalha em um ramo das ciências, tecnologia, engenharia, matemática ou negócios atua como 
modelo de conduta para sua equipe. As mentoras orientam sua equipe ao longo do currículo do Technovation e 
ajudam a gerir a dinâmica da equipe. Incentivamos as mentoras a ajudar a manter a equipe focada, participativa e 
no rumo certo. As mentoras não precisam ser programadoras nem desenvolvedoras de aplicativos. Recursos como 
vídeos, PowerPoints, folhetos e artigos estarão disponíveis durante todo o período para ajudar as mentoras a liderar 
as equipes no decorrer do Technovation. 

4. Tecnologia -> um ou dois computadores por equipe 

Sugerimos que cada equipe tenha acesso a um ou dois computadores (PC ou Mac) para programar seus aplicativos 
e escrever seus planos de negócios. Idealmente, os computadores devem ter webcam instalada para equipes que 
tenham mentoras virtuais. 

Também sugerimos que as equipes tenham acesso a aparelhos móveis (celulares ou tablets) para testar seu 
aplicativo durante o desenvolvimento. Se a equipe estiver usando o App Inventor, os aparelhos móveis devem ser 
Android. Os aparelhos móveis se conectam ao App Inventor por WiFi ou por cabo USB. 

5. Cronograma 

Suas meninas e mentoras já sabem quando e onde você pretende realizar as sessões do Technovation nesta 
temporada? Se não sabem, este é um bom momento para entrar em contato com elas e informar-lhes a respeito. 
Muitos professores realizam sessões do Technovation quatro horas por dia, um dia por semana, depois do horário 
de aula, de janeiro a abril, e convidam as mentoras a participar das duas últimas horas de cada sessão após o 
expediente. 

6. Local 

Você tem um espaço seguro com Internet confiável onde as meninas possam se reunir? Caso precise de uma 
isenção de responsabilidade ou de algum outro documentação para se reunir com as meninas depois do horário de 
aula no local escolhido, prepare o documento e comece já a pegar as assinaturas. 

 

 



Mentoras 

Aja como uma líder. Seja uma mentora ATIVA, e não uma mentora passiva 

Incentivamos você a assumir um papel ativo de mentora ao trabalhar com a sua equipe. No início, algumas 
mentoras ficam apreensivas  por ter de orientar e cobrar as tarefas das meninas, mas isso é absolutamente 
necessário para garantir que as equipes tenham uma experiência de sucesso. 

Administre a dinâmica da equipe 

Um dos aspectos mais desafiadores de ser uma mentora ou um coordenador do Technovation é trabalhar com um 
grupo diversificado de alunas –  algumas podem ser muito tímidas; outras, comunicativas. Tente estabelecer a regra 
“Três depois eu”. Segundo essa regra, cada vez que uma pessoa diz algo, ela deve esperar três outras pessoas 
falarem para falar de novo. Isso faz com que todas sejam ouvidas. Incentive as alunas tímidas a se manifestar, 
mesmo que você tenha de colocá-las em evidência. Faça perguntas para que elas se envolvam na discussão, e 
assim elas acabarão por se sentir mais à vontade para participar. 

Permaneça neutra durante as discussões 

Em alguns momentos, você pode descobrir que as meninas discutem entre si ou que há um desentendimento no 
grupo. Procure administrar os conflitos, caso ocorram, e ajude cada menina a expressar suas preocupações e se 
sentir ouvida, mas não tome partido. Quando as meninas estiverem fazendo brainstorming de ideias de aplicativos 
ou decidindo sobre cores e fontes, procure deixá-las tomar suas próprias decisões sempre que possível. 

Interaja individualmente 

Uma das coisas mais importantes que você pode fazer como mentora é conhecer individualmente cada menina da 
sua equipe. Puxe conversa com a aluna tímida, que não fala muito, pergunte de que tipo de comida ela gosta, o 
que ela quer ser quando crescer, quais as matérias preferidas dela e por quê. Conheça cada uma das meninas para 
que elas se sintam ligadas a você e apoiadas por você. 

Exiba suas habilidades 

Nós incentivamos as mentoras a contribuir com seus próprios talentos e habilidades, mesmo que determinado 
tópico não esteja no currículo existente. Fique à vontade para adaptar as lições de modo a incluir sua própria 
expertise e mostrar o que você faz na sua área de atuação. Expor as meninas a projetos da “vida real” nos quais as 



engenheiras e projetistas trabalham é algo valioso. Se você for empreendedora, fique à vontade para mostrar a elas 
uma cópia do seu plano de negócios e dar dicas de como fazer uma boa promoção. Quaisquer que sejam as suas 
habilidades, mostre-as à sua equipe sempre que possível! 

Seja um modelo  

Você é um ativo preciso para a sua equipe. Como mentora, você está dando a cada uma das suas meninas uma 
visão do mundo da tecnologia e de como é ser mulher nesse campo. Conheça as meninas, conte a elas a sua 
história e o seu caminho pela área de tecnologia. Quais as suas dificuldades que encontrou? Como você as 
superou? Tente ajudar as meninas a se identificarem com você. Mostre a elas fotos do seu cachorro, dos seus 
filhos, dos lugares onde gosta de passar as férias, conte a elas sobre os seus passatempos favoritos. Faça com que 
elas entendam que você também tem uma vida divertida e animada fora do trabalho. 

Incentive e inspire 

Ouvir você dizer “Olha o que você descobriu! Já pensou em trabalhar com tecnologia?” é uma das experiências 
mais transformadoras que uma menina pode ter no ensino médio. Infelizmente, talvez elas não ouçam isso de 
ninguém mais, se não ouvirem de você. Seu incentivo pode mudar vidas –  especialmente depois de você ter 
estabelecido um relacionamento e desenvolvido um bom entrosamento com as alunas. 

Você pode explorar as dicas de recrutamento, regras oficiais e recursos adicionais, que ajudarão você e sua equipe 
a se familiarizar com o Technovation. 

Ainda não se Inscreveu? 

Inscreva-se Agora: http://www.technovationchallenge.org/brasil/  

http://www.technovationchallenge.org/brasil/

