FATECH GIRLS - EVENTOS E RESULTADOS NO MÊS DA MULHER
O mês de março foi repleto de atividades para as FaTech Girls!
Para quem ainda não conhece, o projeto é uma iniciativa das alunas do curso de Análise e Desenvolvimento
de Sistemas (ADS) da Fatec São Paulo, em parceria com a Sociedade Brasileira de Computação (SBC), para
incentivar maior participação das mulheres na área de TI.
Assim, várias foram as iniciativas que promovemos para nossas alunas e participamos, como: visita técnica,
oficinas, meetups, palestras e até hackathon!

Nossas alunas começaram participando do Tech Meetup "Mulheres em TI" oferecido pelo Itaú Unibanco. Um
encontro que, além de homenagear as precursoras da área de programação, como Ada Lovelace e Grace
Hoper, apresentou uma nova tecnologia de desenvolvimento: Progressive Web App (PWA).

Em seguida organizamos uma oficina de Design Thinking na IBM para debatermos sobre os desafios e as
oportunidades para mulheres em TI. Foi um evento exclusivo para Fatec São Paulo, com a participação de 28
alunas de diferentes semestres, turnos, cursos, idades e ideias. Essa rica troca de experiências nos rendeu
novas amizades, mais autoconfiança e muitas ideias de como superar as dificuldades nessa carreira. Ideias
que estão sendo transformadas em ações pelas FaTech Girls, rendendo muito trabalho pela frente!

No final de semana seguinte nos dividimos em dois eventos, o Women´s Health Tech Weekend (WHTW2018)
e Women IT, um evento idealizado e realizado por um grupo de funcionárias da IBM. Ambos contaram com
diversas palestras e workshops, com o objetivo de alavancar a carreira e ressaltar a igualdade de gênero e a
relevância da mulher em TI.
No WomenIT participamos de workshop com Watson, uma
plataforma para serviços cognitivos da IBM, que reagia a partir
de mensagens enviadas pelos participantes do evento,
demonstrando sentimentos como alegria ou tristeza. Também
tivemos a oportunidade de desmitificar o uso de Blockchain;
aprender técnicas de Clean Code para códigos mais legíveis e de
fácil manutenção; e conhecer mais sobre as práticas de DevOps.
No final, recebemos várias dicas sobre a montagem e as
melhores práticas ao utilizar o perfil no LinkedIn.
Já no WHTW2018, as diversas palestras envolveram os temas: saúde da mulher, violência e desenvolvimento
emocional, desafios da inclusão, inovação e empreendedorismo, e tecnologias aplicadas a saúde. Nesta
última trilha, destaca-se o uso de Inteligência Artificial para melhor nutrição, relógio inteligente para apoio
ao dia a dia de idosos e Internet das Coisas para controle de oxigênio de pacientes em Home Care.

Em paralelo a essas atividades acontecia um hackathon - competição de programação - desenvolvendo
soluções para a saúde da mulher. Os grupos eram compostos por mulheres de diversas áreas: nutrição,
medicina, administração, design e Tecnologia da Informação, com um destaque especial nessa última, com a
participação da nossa aluna de ADS Jéssica Félix, cuja equipe foi vencedora da competição, com a MiraBot um chatBot para tirar dúvidas de adolescentes sobre saúde feminina e fazer agendamento de consultas.
Todos esses resultados e aprendizados demonstram o quanto vale a pena envolvermos cada vez mais as
mulheres em Tecnologia, motivá-las, inspirá-las. Apoie essa iniciativa! Conheça mais sobre as FaTech Girls
em fatechgirls.wordpress.com, curta e acompanhe nossas publicações também na página do Facebook:
www.facebook.com/FaTechGirls/.

