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1. ANTECEDENTES

A “ideiathon virtual meninas STEAM Chile” é uma iniciativa que faz
parte da Mesa Técnica 1 Inclusão Digital, do “Plano Social para o
Desenvolvimento Digital”1 (PSDD), que busca fortalecer a política de
conectividade e telecomunicações de forma inclusiva e equitativa por
meio da coordenação institucional dos setores público, privado, social,
acadêmico e internacional.
Para cumprir os seus objetivos, o PSDD está estruturado em quatro
quadros técnicos: (i) Inclusão digital (ii) inovação para a igualdade
social e o desenvolvimento produtivo (iii) Plano 5G e (iv) Cíber
segurança. As mesas são presididas por um representante do setor
público
que
está
acompanhado
pela
Subsecretaria
de
Telecomunicações (SUBTEL) para liderar e coordenar as iniciativas
decorrentes de cada mesa em colaboração com o Banco
Interamericano de Desenvolvimento do Chile (BID-Chile).
A mesa de inclusão digital é presidida pelo Ministério do
Desenvolvimento Social e Família em colaboração com a SUBTEL, da
qual participam vinte e três instituições2 dos setores público, privado,
social, acadêmico e internacional, e tem como objetivo: (i) promover a
conectividade, especialmente nas áreas mais vulneráveis, e (ii)
capacitar as pessoas por meio das Tecnologias de Informação e
comunicação (TIC) para promover sua acessibilidade, uso e impacto
em benefício do desenvolvimento social de setores da nossa
população, como populações indígenas, idosos , pessoas que vivem
em áreas rurais, pessoas com deficiência, mulheres, meninas, jovens e
crianças.
Atualmente, a mesa de inclusão digital inclui seis projetos, entre os
quais está o “Ideiathon Virtual Meninas STEAM Chile”, que foi aprovado
em sua segunda sessão ordinária, em 3 de abril de 2020, em
colaboração com instituições dos setores público, privado, social e
acadêmico.

¹ O PSDD foi criado em 5 de dezembro de 2019. É liderado pela Subsecretaria de Telecomunicações, em colaboração
com o Banco Interamericano de Desenvolvimento do Chile, e seus objetivos são: (i) melhorar a adoção, uso e uso das
tecnologias de informação e telecomunicações de forma inclusiva e equitativa, especialmente entre mulheres, povos
indígenas, meninos e meninas, idosos e pessoas com deficiência; (ii) promover a melhor inovação no uso da tecnologia
5G; (iii) Gerar um Plano 5G para o Chile e (iv) gerar propostas ou recomendações sobre segurança cibernética e 5G.
Para cumprir os seus objetivos, o Plano está estruturado em quatro quadros técnicos: (i) Inclusão digital (ii) inovação
para a igualdade social e o desenvolvimento produtivo (iii) 5G e (iv) Cíber segurança. Veja:
https://www.subtel.gob.cl/plansocial/
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1. ANTECEDENTES

Grupos de trabalho do Plano Social para o
Desenvolvimento Digital e seus setores envolvidos.

Organizações Internacionais

Setor
Público

Inovação
pela igualdade social
e desenvolvimento produtivo

Setor
Acadêmico

Grupo de Inclusão Digital
Preside:
Corporação para a Promoção da Produção

Digital
Inclusão
Grupo de Inclusão
Digital
Preside:
Ministério do
Desenvolvimento Social
e Família

Plano Social
para Digital
Desenvolvimento

Grupo de Inclusão
Digital

Liderança: Subtel
subsecretário técnico: BID

Preside:
undersecretary of the
Interior

Cíber
segurança

Plano 5G
Grupo de Inclusão Digital
Preside:
Subsecretário de
Telecomunicações

Setor privado

Setor social

² Instituições que participam da mesa 1: (1) Subsecretaria de Telecomunicações; (2) Ministério do Desenvolvimento
Social e Família; (3) Ministério da Educação; (4) Ministério das Relações Exteriores; (5) Ministério da Ciência e
Tecnologia; (6) Fundação das Famílias. (Centros Familiares Digitais); (7) SEGPRE S; (8) Corporação Nacional de
Desenvolvimento Indígena CONADI; (9) SENADIS; (10) Serviço Nacional para Menores SENAME; (11) Serviço
Nacional para Mulheres e Equidade de Gênero; (12) Instituto Nacional da Juventude INJUV; (13) Technovation 15) Hack
girls; (16) Base tecnológica responsável; (17) SENAMA; (18) Telefónica; (19) Forge Center; (20) Laboratório; (21)
KODEA; (22) Girls in the tech; (23) COSOC.
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2.
POR QUE UMA
IDEIATHON VIRTUAL
MENINAS STEAM
CHILE?

A infraestrutura e as habilidades digitais são elementos habilitadores que favorecem os direitos humanos das
pessoas na quarta revolução industrial. Além da emergência de saúde global devido ao COVID-19, é
essencial promover iniciativas que abordem não apenas a exclusão digital, mas também a lacuna de gênero.
No plano internacional, é instituído o Dia Internacional das Meninas nas TIC, uma iniciativa da União
Internacional de Telecomunicações (ITU, por sua sigla em inglês) por meio de uma resolução na qual os
países membros são convidados a promover um ambiente no qual que meninas e mulheres jovens se
apoderem e se motivem para considerar a possibilidade de seguir estudos e carreiras associadas às
tecnologias de informação e comunicação .
Particularmente para 2020 e diante da emergência sanitária, a ITU incentivou atividades de divulgação por
meio de mídias sociais e eventos virtuais em vez de presenciais.
Apoderar meninas e mulheres nas TIC também está alinhado com os Objetivos de Desenvolvimento
Sustentável das Nações Unidas (ODS), em particular o ODS 5, que visa alcançar a igualdade entre mulheres
e homens e apoderar todas as mulheres e meninas por meio de ferramentas como as TIC. Neste contexto, é
necessário reforçar as ações para que o papel desempenhado pelas mulheres vise uma maior participação
laboral; poder ocupar maiores posições de liderança no setor das TIC; adquirir competências digitais
necessárias para a economia digital e estabelecer um equilíbrio em termos de gênero.

³ UNESCO, “Decifrar o código: a educação das meninas e das mulheres nas ciências, tecnologia, engenheria e
matemáticas (STEM)”, 2007, https://unesdoc.unesco.org/ark:/48223/pf0000253479
⁴ BID, “O futuro do trabalho na América Latina e o Caribe”, abril 2019,
https://publications.iadb.org/es/el-futuro-del-trabajo-en-america-latina-y-el-caribe-cuales-son-las-ocupaciones-y-las-ha
bilidades-0
⁵ Instituto Nacional de Estadísticas de Chile,
https://www.ine.cl/docs/default-source/genero/infograf%C3%ADas/infograf%C3%ADas2/infograf%C3%ADa-g%C3%A
9nero-y-mercado-laboral-(ene)-2020.pdf?sfvrsn=500dbfe5_3
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2. WHY AN ONLINE IDEATHON FOR
CHILE STEAM GIRLS?

Por exemplo, em um relatório da UNESCO3 observa-se que apenas 35% do total dos estudantes
universitários matriculados em carreiras relacionadas a Ciências, Tecnologia, Engenharia e Matemática
(STEM, por sua sigla em inglês) são mulheres e, apenas 3% das alunas de ensino superior, optam por
estudar na área das tecnologias de informação e comunicação (TIC). Sendo atualmente em todo o mundo,
segundo dados do Linkedln, o setor de TIC representa uma oferta de emprego de 48%⁴.
No Chile, até o ano 2020, 52,7% representam as mulheres no mercado de trabalho e 73,8% representam os
homens em nível nacional, resultando em -21,1% a lacuna de trabalho5. Segundo dados do Ministério da
Mulher e Equidade de Gênero6, apenas 1 em cada 4 inscrições STEM em 2018 são mulheres, e para
tecnologia apenas 1 em 4 inscrições são mulheres. No que diz respeito às inscrições na engenharia elétrica,
apenas 9% em 2018 corresponde a mulheres, sem dúvida um percentual muito baixo de participação no país.
Portanto, a Mesa Técnica 1 Inclusão Digital no âmbito do PSDD e, por ocasião do dia internacional das meninas
nas TIC7, foi proposto realizar o “Ideiathon Virtual Meninas Chile”, incentivando assim a participação de
meninas entre 10 e 18 anos com ideias que resolvam um problema em sua comunidade com o uso e poder
aproveitar as TIC. O lançamento foi realizado no dia 23 de abril em comemoração ao “Dia Internacional das
Meninas nas TIC” e terminou no dia 5 de junho de 2020, com os seguintes objetivos:

· Incentivar ações que contribuam para reduzir as brechas digitais e de
gênero no Chile, incentivando as meninas a abordar a tecnologia e
fornecendo-lhes ferramentas que as ajudem a ter maiores habilidades
digitais para seu desenvolvimento.
· Acompanhar as meninas participantes na proposição de soluções para os
problemas de suas comunidades por meio do uso das TICs que
contemplem os ODS.
· Oferecer às meninas participantes workshops sobre metodologias ágeis
(Design thinking) e soluções de prototipagem (Mockup) para facilitar o
desenvolvimento de suas ideias.
· Estimular a colaboração entre instituições dos setores público, privado e
social para fortalecer as ações de inclusão digital de forma integral e
harmonizada, com maior impacto e alcance junto à população.

⁶ Dados e cifras do Ministério da Mulher e a Equidade de Gênero. https://minmujeryeg.gob.cl/?page_id=4
⁷ Celebrado cada ano no mês de abril no marco da União Internacional de Telecomunicações (ITU, por suas siglas em
inglês), https://www.itu.int/es/ITU-D/Digital-Inclusion/Women-and-Girls/Girls-in-ICT-Portal/Pages/Portal.a
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3.
DESENVOLVIMENTO
DO IDEIATHON

Na fase de planejamento da Ideiathon surgiram grandes dúvidas como: Quantas meninas se inscreveriam em
um contexto pandêmico? Na hora de realizar a Ideiathon digital, a comunicação entre elas seria um processo
fácil ou complicado? Como poderíamos disponibilizar o conteúdo em um horário que não fosse afetar suas
aulas online? Qual plataforma poderia ser usada para se comunicar? Ou que conteúdo podíamos oferecer?
Todas essas incógnitas foram discutidas no âmbito da Mesa de Inclusão Digital, concluindo que era
necessário um esforço em equipe para incentivar o uso das TIC nas meninas. A pandemia exigiu ações
conjuntas que proporcionassem uma oportunidade para desenvolver ideias, criatividade e demonstrar que a
tecnologia é uma ferramenta que beneficia as pessoas e hoje mais do que nunca é relevante para gerar as
capacidades digitais necessárias na economia digital.
Desta forma, as contribuições para o projeto foram um exemplo de colaboração e compromisso para
aproximar a tecnologia as meninas em que Laboratoria8 propusera oferecer um workshop no qual seria
apresentada à metodologia de desenho de serviços, baseada na pessoa chamada Design thinking e um
workshop que lhes ensinara a criar protótipos de telas web e mobile usando software livre (Figma) . Esses
conteúdos são o que eles proporcionam às mulheres que fazem parte de seus programas e eles os
compartilhariam com as meninas participantes, também houve divulgação para a convocatória dos
mentoras para que as graduadas do Laboratoria pudessem se inscrever e orientar as meninas durante a
Ideiathon.
Fundação Kodea9 disponibilizou para o projeto o uso da plataforma digital Os Criadores10 para que as meninas
pudessem fazer upload de seus projetos, fazer modificações online e trabalhar em equipe com seu mentor
em um espaço colaborativo e digital, desta forma se levou um controle das postulações e documentação dos
projetos de forma colaborativa com a equipe Kodea.

⁸ Laboratoria representa um movimento de más de 1400 mulheres na tecnologia, seu modelo de aprendizagem
fomenta o desenvolvimento de estas habilidades, que esperam, sejam úteis para as estudantes de por vida. Em suas
salas de aula e nos workshops que receberam. Baixo esta visão é que de forma voluntaria brindaram o workshops
para as meninas e para compartir una visão inovadora de abordaram una problemática e a converteram em uma
solução https://www.laboratoria.la
⁹ Site web para maior informação: http://www.kodea.org/
¹⁰ Plataforma Os Criadores, premio de talento digital: http://www.loscreadores.cl/
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3. DESENVOLVIMENTO DO IDEIATHON

A Fundação Telefônica Chile patrocinou o prêmio entregando a cada menina da equipe vencedora uma tablet
eletrônica para incentivá-las a continuar gerando ideias inovadoras e capacitando-as com o uso da
tecnologia. As demais organizações e instituições que compõem a Mesa difundiram a convocatória através
de suas redes sociais e sites para chegar ao maior número de meninas em todo o país, desafio que exigia o
apoio de todos que viabilizavam a Ideiathon.
As contribuições em espécie, em conteúdo, tempo, conhecimento e experiências foram uma combinação de
sucesso e um exemplo claro de que quando se tem uma visão comum e uma responsabilidade
compartilhada, como melhorar a vida das pessoas com o uso da tecnologia, não existem barreiras que
podem impedir a colaboração, a inovação, a criatividade e o desenvolvimento de melhores oportunidades na
sociedade.
O projeto é fruto de um ecossistema no qual todos contribuíram e se comprometeram para que as meninas
do Chile pudessem se aproximar a tecnologia e com isso terem maiores e melhores oportunidades. O
compromisso e a disposição de todos facilitou o trabalho em equipe, a comunicação e a realização do projeto
em tão pouco tempo e com pouquíssimos recursos disponíveis.

Ecossistema habilitador da Ideiathon virtual meninas STEAM Chile.
Conhecimento e melhores práticas
(grupo de inclusão digital)
Divulgação do projeto
(grupo de inclusão digital)

Liderança

Setor
Público

Organizações
Internacionais
Plataforma
digital

Digital
conteúdo

Setor
Acadêmico
Prêmios

Setor
privado
Objetivo:
Capacite as meninas
com o uso de TICs e
reduza a divisão digital
e de gênero

Fundações

Mentores (as)

Sociedade civil

Compromisso e
corresponsabilidade
(grupo de inclusão digital)
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3. DESENVOLVIMENTO DO IDEIATHON

A Ideiathon foi realizada totalmente online e estruturado em sete etapas que consistem em: (i) Cadastro das
participantes, integração das equipas e promoção de um ambiente seguro através das TIC; (ii) Estratégia de
difusão; (iii) Boas-vindas aos participantes; (iv) Oficinas dadas às meninas participantes; (v) Sessões com os
mentores; (vi) Recebimento de ideias; (vii) Revisão, apresentação e deliberação do júri sobre as ideias das
equipas participantes; (viii) Ideia vencedora. Estas fases foram desenvolvidas com base no seguinte
calendário de trabalho:

CALENDARIO DE TRABALHO

23 de Abril

11 de Maio

13 de Maio

15 de Maio

18 de Maio

20 de Maio

27 de Maio

5 de Junho

Lançamento
da chamada

Fechamento
da chamada

Capacitação no
uso da plataforma
para as meninas

Workshop
Design Thinking
feito por
Laboratoria

Workshop para o
uso FIGMA para
fazer mockup
dado por
Laboratoria

Sessão 1 com
o mentor para
trabalahr o
objetivo

Sessão 2 com
o mentor para
finalizar o objetivo

Sessão de
apresentação
de resultados e
premiação
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3. DESENVOLVIMENTO DO IDEIATHON

Cadastro de participantes, integração
de equipes e promoção de um
ambiente seguro por meio das TIC

(i)

Os registros para as inscrições decorreram do dia 23 de abril ao 11 de
maio de 2020. A divulgação foi feita nas redes sociais e nas páginas
da Internet das instituições participantes da Mesa Técnica 1 de
Inclusão Digital.
No encerramento da convocatória, um total de 88 participantes foram
registrados com cobertura em todo o Chile, das regiões norte a sul.
Após um processo de validação de identidade, segurança e
consentimento do responsável pela menor de idade, o cadastro foi
concluído satisfatoriamente com 45 participantes e 11 equipes foram
formadas.
EM VALPARAÍSO
EM LIBERTADOR GENERAL
BERNARDO O`HIGGINS

EM BÍOBÍO

7
1

3

Para concretizar este processo de validação, e devido ao
confinamento social decorrente da emergência sanitária COVID-19,
com base na documentação desponível no registro - carteira de
identidade do tutor e autorização escrita -, foi realizada uma vídeo
chamada individual com o objetivo de comprovar a identidade e
consentimento do tutor na presença das autoridades organizadoras
que atestariam a legalidade de toda a Ideiathon. Isso com a finalidade
de garantir um ambiente seguro em todo o processo da atividade.
Funcionários públicos designados para a SUBTEL, com o
acompanhamento dos funcionários designado para a Representação
do BID no Chile, corroboraram as características fisionômicas do tutor
em relação a sua carteira de identidade e, confirmaram que o tutor
estava no momento da iniciativa e consentiu com o a participação de
sua filha na Ideiathon.

2

EM ATACAMA

1

EM COQUIMBO

REGIÃO
17 NA
METROPOLITANA

1
3
1
1
8

EM MAULE

EM LA ARAUCANÍA
EM LOS RÍOS

EM LOS LAGOS

EM AYSÉN DEL GENERAL
CARLOS IBÁÑEZ DEL
CAMPO

Desta forma, de um total de 88 solicitações de inscrição, foi creditado
corretamente a participação de 45 meninas que compunham um total
de 11 equipes. As equipes foram integradas de acordo com o critério
da sua proximidade geográfica visto que o desafio era uma solução
inovadora para um problema da sua comunidade. Da mesma forma,
buscou-se um equilíbrio considerando as diferentes idades dos
participantes entre 10 e 18 anos.
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3. DESENVOLVIMENTO DO IDEIATHON

Estratégia de difusão

(ii)

A convocatória foi lançada no dia 23 de abril para comemorar o Dia Internacional das Meninas nas TIC.
Através de um comunicado que a Subtel publicou em seu site e que foi enviado à mídia local no Chile.

https://www.subtel.gob.cl/mtt-m
ineduc-y-desarrollo-social-boostan-together-al-bid-la-ideaton-virt
ual-ninas-steam- Chile-para-reduzir-a-lacuna-digital-e-gênero /
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3. DESENVOLVIMENTO DO IDEIATHON

Estratégia de difusão

(ii)

https://www.adprensa.cl/cronica/mtt-mineduc-y-desarrollo-s
ocial-impulsan-junto-al-bid-la-ideaton-virtual-ninas-steam-c
hile-con-el-fin-de-reducir-la-brecha-digital-y-de-genero/
https://www.elperiodista.cl/mtt-mineduc-y-desarrollo-soci
al-impulsan-junto-al-bid-un-plan-para-reducir-la-brecha-di
gital-y-de-genero/

http://www.vivepais.cl/2020/04/23/100809/

http://www.extranoticias.cl/ideaton-virtual-iniciati
va-impulsa-acercar-a-ninas-a-las-tic/

https://www.itu.int/net4/ITU-D/GICT/2020/index.asp
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3. DESENVOLVIMENTO DO IDEIATHON

Estratégia de difusão

(ii)

Para as redes sociais, foram elaborados infográficos que convidam as meninas a se inscreverem na
Ideiathon e um vídeo onde elas são motivadas a participar com suas ideias para melhorar um problema com
o uso das TIC. A chave para a difusão foi a colaboração de todos os aliados da Mesa de Inclusão que
continuamente disseminaram a Ideiathon. Além disso, como parte da estratégia de divulgação, o kit de
comunicação foi enviado a outras organizações dos setores público e privado, que em todos os momentos
apoiaram o compartilhamento de informações de suas redes sociais.

Campanha Ideiathon virtual para meninas STEAM Chile nas
redes sociais.
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3. DESENVOLVIMENTO DO IDEIATHON

Estratégia de difusão

(ii)
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3. DESENVOLVIMENTO DO IDEIATHON

Bem-vinda as participantes

(iii)

No dia 13 de maio, depois de devidamente validados os cadastros, se deu as boas vindas as 45 meninas que
trabalhariam em equipes de 4 meninas e uma composta por 5 meninas para complementar as 11 equipes que
participaram da Ideiathon. Se compartilhou o objetivo da iniciativa, as atividades que seriam realizadas e foi
explicado que seu projeto seria apresentado por meio da plataforma https://premio.loscreadores.cl/ .
Estiveram presentes nesta sessão Pamela Gidi, Subsecretária de Telecomunicações; Yolanda Martínez,
Representante do BID no Chile, Victoria Paz, Chefe da Divisão de Desenvolvimento Social do Ministério de
Desenvolvimento Social, além de representantes de instituições como a Fundação Telefônica Chile,
Laboratoria e a Ministra da Mulher e Gênero. Esta sessão representou o primeiro contato virtual entre as
autoridades, as meninas e as mentoras (es) dando início oficial às atividades. A apresentação da sessão de
boas-vindas encontra-se no Anexo 1.
Como nem todas as meninas puderam estar presentes na sessão de boas-vindas, no dia 14 de maio de
2020, uma segunda sessão de boas-vindas foi realizada por Susana Mata, Consultora de Transformação
Digital do BID no Chile.
Para o desenvolvimento da Ideiathon, os seguintes princípios foram compartilhados com as equipes
participantes: tratar suas colegas e mentoras (es) com respeito; escutar e respeitar as ideias de suas colegas;
consultar informações de sites oficiais; comunicar-se apenas por meio da plataforma Microsoft Teams,
administrada pelo BID, evitando a comunicação por e-mail pessoal e Whatsapp; evitar compartilhar dados
pessoais; compartilhar informações do projeto apenas com suas colegas de equipe e mentora designada.
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3. DESENVOLVIMENTO DO IDEIATHON

Oficinas dadas às meninas
participantes

(iv)

Para concretizar sua ideia e apresentá-la ao júri, as meninas receberam duas oficinas ministradas pelo
Laboratoria. O primeiro workshop referiu-se à metodologia de design thinking, e o segundo ao
desenvolvimento de telas web utilizando a ferramenta Figma:
Workshop sobre Design thinking.
O workshop de design thinking foi realizado em 15 de maio de 2020 e foi ministrado por Allison Guzmán, UX
Coach e Matías Hoyl, Diretor Nacional de Laboratoria em Santiago do Chile. Neste workshop as fases de
design thinking (i) ter empatia, (ii) definir (iii) conceber uma ideia (iv) protótipo, (v) testar (vi) implementar e
colocar em prática, bem como a concepção de serviços focada nas pessoas. Estes elementos deram-lhes
uma melhor visão para concretizar uma ideia a partir do processo de co criação que ao final dos seus projetos
se refletiu de forma satisfatória. A apresentação da sessão do workshop pode ser encontrada no Anexo 2.

Workshop de desenvolvimento de telas web utilizando a ferramenta Figma.
O segundo workshop foi realizado em 18 de maio de 2020 e foi ministrado por Catalina Margozzini, UX Coach
e Matías Hoyl, Country Diretor de Laboratoria em Santiago. Este workshop consistiu em ensinar as meninas
a gerar interfaces web com uma ferramenta de software livre chamada "FIGMA". A principal missão era que
pudessem aprender os elementos básicos para o desenho de sua página web ou aplicação web de forma
mais interativa e mostrando os passos para o usuário final a partir de um vídeo ou através das telas do
protótipo.

Workshop sobre Design Thinking
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Sessões com mentores (as)

(v)

Da mesma forma, houve a participação de 13 mentores (as) que acompanharam as equipes no
desenvolvimento e prototipagem da sua ideia, bem como na apresentação final perante o júri. O tempo, a
motivação e o conhecimento que as mentoras transmitiram foi feito de forma totalmente voluntária e com o
intuito de aproximar as meninas a tecnologia e com ela melhores oportunidades para sua vida acadêmica e
pessoal.
Sendo uma Ideiathon para gerar ideias para desafios comuns, o critério para a conformação das equipas foi
devido à sua proximidade geográfica, o que lhes deu uma diretriz para criarem uma solução para um problema
comum ou que internamente decidissem expandir a sua criatividade, o que era totalmente válido para
desenvolver na Ideia final.

· Da mesma forma, entre o día 20 e 27 de maio
de 2020, as equipes receberam duas sessões
virtuais com suas mentoras (es)¹¹ para
orientá-los no desenvolvimento de sua ideia, sua
prototipagem e a preparação de sua
apresentação perante o júri.
· Nesse espaço de interação virtual em equipes
de trabalho, elas apresentaram suas diferentes
ideias, trabalharam de forma colaborativa e
aplicaram os conhecimentos adquiridos nas
oficinas. Algumas geraram enquetes, testes e
obtiveram melhores resultados sobre como viam
sua ideia inicial.
Sessão com os mentores

· As e os mentores as orientaram com exemplos
de como apresentar seu projeto, quais aspectos
destacar na aplicação de sua ideia e com o
componente de ser uma tecnologia útil e
sustentável que lhes proporcione um benefício
em sua comunidade.

¹¹ Além das duas sessões virtuais, mentoras(es) apoiaram a suas equipes a través de ferramentas colaborativas
(Teams).
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(vi)

No dia 27 de maio de 2020, as equipes apresentaram seus projetos por meio da plataforma
https://premio.loscreadores.cl/. A documentação de seu projeto e o trabalho colaborativo foram realizados por
meio da plataforma Microsoft Teams, administrada pelo BID.
Cada equipe desenvolveu uma ideia, que considerou os seguintes elementos: (i) um problema ou
necessidade em sua comunidade; (ii) propor uma solução inovadora usando tecnologia e (iii) vincular sua
ideia a um ou mais dos 17 ODS. Aqui está uma breve descrição dos projetos apresentados:

EQUIPE 1. SISTEMA DE EMERGÊNCIA

EQUIPAMENTO 2. SENSOR JACK ETS HY&PM

O projeto busca solucionar o problema enfrentado por pessoas com
deficiência auditiva (surdos) que não podem ter comunicação direta,
independente e rápida com uma agência de emergência desde sua
residência. Para isso, projetamos nosso dispositivo que possui 3
botões, quando um desses botões é pressionado, um sinal é enviado
via mensagem de texto (SMS) e e-mail para uma das primeiras
agências de atendimento em caso de emergência; Ambulância,
Corpo de Bombeiros, Polícia. O aviso indica os dados do usuário que
precisa de ajuda: Nome, endereço, celular de um familiar.
Paralelamente há uma mensagem igual a um familiar para que seja
conhecida.

Na era digital, o desafio é a coleta e o uso de dados que permitam aos
governos, tanto a nível central como regional, tomar melhores
decisões para melhorar a vida de seus habitantes e, ao mesmo tempo,
permitir que os cidadãos estejam mais bem informados para que tomar
melhores decisões para sua saúde. Nesse sentido, o que se propõe é
uma solução de implementação rápida que, através de um colete e de
um aplicativo no telefone, permita a cada cidadão conhecer os níveis
de material particulado a que está exposto, e por sua vez, esses dados
podem ser utilizados pelo governo para melhorar as políticas
ambientais. O protótipo será construído com 2 elementos principais:
um colete e um celular (app) para armazenamento de dados. O
protótipo do colete é projetado para medir dados dos níveis de
frequência cardíaca, saturação de oxigênio no sangue. Enquanto
estiver com o aplicativo no telefone, os dados do colete serão
depositados para uso do cidadão ou da prefeitura de nossa cidade,
que poderá consultar as informações sobre o nível de material
particulado com georreferenciamento com detalhes da hora de maior
concentração ou saturação ambiental.

Alinhamento com os ODS:
O projeto está alinhado com o ODS 9, 10 e 11.

EQUIPE 3. HUERTO-MAT
Horta-mat é um projeto de jardim sustentável, inteligente e inclusivo.
Este é composto por um aplicativo que ensina como: fazer uma horta
com materiais sustentáveis e conectá-las a um sistema inteligente e
programável , fornece informações sobre os tipos de plantas que você
pode ter dependendo do ambiente em que se encontra e, os benefícios
incluem uma área exclusiva para todas as mulheres. Permite ainda a
interação entre a horta e as crianças com diversas funcionalidades,
seja através da criação de uma horta, como também a interação com
as animações da aplicação. Por último, esta aplicação permite ao
utilizador contatar outras pessoas próximas com o objetivo de gerar
uma rede de contatos e trocas de alimentos e ideias. Por outro lado,
também é composto por um protótipo do Arduino, que permitirá ter um
controle de temperatura, umidade, iluminação, germinação e
maturação das plantações por meio da conexão com o aplicativo
móvel.
Alinhamento com os ODS:
O projeto está alinhado com o ODS 2, 5, 11 e 12.

Alinhamento com os ODS:
O projeto está alinhado com o ODS 3, 13 e 11.

EQUIPE 4. BIODELIVERIA
É um aplicativo que permite às pessoas vender e comprar frutas e
verduras em sua comunidade e trocar informações ecologicamente
corretas, promovendo o desenvolvimento de comunidades
autossustentáveis.
O problema que procuram resolver é o da saída de casa durante a
pandemia, o aumento da pegada de carbono e o possível
desemprego decorrente da crise, promovendo um sistema de
economia circular.
Alinhamento com os ODS:
O projeto está alinhado com o ODS 1, 2, 5, 8 e 11.
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EQUIPE 5. AVÔS COM VOCÊ

EQUIPE 6. STOP AND GO

Avôs Com Você tem como objetivo ajudar os idosos a pagar suas
contas, abastecer, cuidar de sua saúde; e fazê-lo online já que nas
circunstâncias que vivemos é fundamental que fiquem em casa e o
façam facilmente com Avôs Com Você.
Decidiram focar principalmente nos idosos, uma vez que pesquisa
baseada em dados do último Casen de 2017, indica que 459.686
adultos com mais de 60 anos vivem sozinhos, de forma independente
ou em casas de uma pessoa só. Muitos deles têm alguém que os
cuida, mais estão longe, portanto se o idoso apertar um botão de
acordo com a necessidade, seu cuidador será imediatamente
notificado e poderá atender sua necessidade ou emergência.

“STOP AND GO” é um projeto que visa evitar aglomerações em
espaços públicos, como supermercados, hospitais, bancos, etc.

Alinhamento com os ODS:
O projeto está alinhado com o ODS 1, 3, 10, 11 e 17.

(vi)

A ideia foi desenvolvida por meio de um aplicativo e aborda um dos
principais problemas na emergência sanitária causados pelo
COVID-19: o distanciamento social. O aplicativo ajuda seus usuários a
identificar o fluxo de pessoas em cada local, além de recomendar quais
locais estão lotados e quais não. Este aplicativo funciona em conjunto
com um sensor de radiação térmica que conta o número de pessoas
em cada local. O projeto como o descrevem é único e inovador já que
no momento não há nada parecido, ele também está focado no Chile
atual e com a chegada de covid-19 este projeto é perfeito para evitar a
propagação descontrolada deste vírus.
Está alinhado com os ODS: 3, 9 e 11.
Alinhamento com os ODS:
O projeto está alinhado com ODS 3, 9 e, 11.

EQUIPAMENTO 7. AGRICULTURA E VIDA SAUDÁVEL DE
PRECISÃO
Destina-se aos responsáveis pela comercialização de produtos
agrícolas e a todos os cidadãos que procuram uma boa alimentação e
uma alimentação organizada ou que possam promover essas áreas
nas suas vidas.
O desafio do projeto é atingir o maior número possível de pessoas, a
fim de trazer mudanças significativas para a saúde da população. Além
disso, incentivar os feirantes a se aproximar um pouco mais da
tecnologia por meio de um método mais amigável ao planeta e sem
desperdícios. Nosso objetivo como projeto é obter posteriormente
dados sobre a rastreabilidade do produto orgânico desde o seu plantio,
aumentando a precisão do aplicativo para o usuário.
Utilizando um algoritmo de inteligência artificial e códigos QR, já que
consideramos que é fundamental como ferramenta para fazer uma
logística correta, para podermos nos aproximar de tornar o mundo das
feiras algo mais quantificado e que os padrões de consumo dos
população a favor da eficiência desse processo, além de ser um
método fácil e confortável para o usuário, pois hoje grande parte da
sociedade utiliza tecnologia para se desenvolver.
Alinhamento com os ODS:
O projeto está alinhado com o ODS 2, 3, 8, 12 e 17.

EQUIPE 8. NATURE COMMUNITIES
O projeto consiste em contribuir para o bem-estar de nossas
comunidades por meio de concursos que contribuam com o meio
ambiente. No grupo queriam usar mais de um ODS, ou seja, as ideias
nem sempre coincidiam com as dos outros. É por isso que eles
tiveram essa ideia, que inclui os ODS mais importantes para nós:
ODS 3 (saúde e bem-estar) e o ODS 13 (ação para o clima). Em
termos de inovação, querem fornecer uma plataforma onde as
competências visem fortalecer a empatia e o trabalho em equipe, ao
invés de uma competitividade tóxica. Este último conceito refere-se a
quando o objetivo é apenas vencer e não colaborar e ajudar os
outros.
O desafio como grupo é levar felicidade e alívio para pessoas de
diferentes comunidades, ajudando o meio ambiente. Considerando
que a criação da ligação entre estes é fundamental, pois é vital para
o sucesso do projeto e o bem-estar dos seus participantes. O outro
aspecto / desafio igualmente importante é a educação, através dos
concursos as participantes terão a oportunidade de adquirir novos
conhecimentos e aplicá-los na vida real.
Alinhamento com os ODS:
O projeto está alinhado com o ODS 2, 5, 11 e 12.
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EQUIPE 9. EMERGENCY HEALTH

EQUIPE 10. PROJETO DE SEGURANÇA FEMININA JSF.

Tendo em vista que a cardiopatia é uma das principais causas de
mortalidade em nosso país, o Emergency Health visa proporcionar
conhecimentos de primeiros socorros para que o usuário possa
prestar atendimento imediato a quem está sofrendo um ataque, seja
ele infarto, parada acidente cardiorrespiratório ou cardiovascular. Por
meio de uma série de perguntas curtas e específicas, será possível
distinguir mais claramente essas três condições e saber qual
procedimento é mais adequado seguir em cada caso e para onde ir.
O Emergency Health possui um geolocalizador com desfibrilador
para poder atender, eventualmente, quem sofre de parada
cardiorrespiratória, possui um botão de emergência para enviar
mensagem, sem a necessidade de conexão à internet, para os
contatos prioritários do usuário, e um localizador e registro do status
de capacidade dos centros de saúde mais próximos, desta forma o
Emergency Health é o aplicativo que pode salvar milhares de vidas.

Juntas Somos Força é um aplicativo móvel gratuito que tem como
objetivo apoderar as mulheres contra a violência de gênero e outras
adversidades. Sua função é oferecer ajuda a todos aqueles que
enfrentam diferentes situações de risco no seu dia a dia. Trata-se de
um aplicativo oculto dentro de um aplicativo de calendário menstrual,
no qual, ao pressionar uma parte selecionada dele, você irá para a
função principal. Contém um botão de pânico que, ao ser acionado,
informará os contatos previamente selecionados, bem como dará a
localização GPS em tempo real. Da mesma forma, este botão pode ser
adicionado a um ou mais dispositivos, como colares ou brincos, para
facilitar sua abrangência e rapidez. Esse mecanismo está incluído no
próprio aplicativo e será enviado a você dias após o download.
Também deve ser notado que a parte do calendário menstrual é
funcional e serve como um complemento. Ele foi escolhido para ser
escondido de todas aquelas mulheres que vivem com seu opressor e
checam seus telefones celulares. A parte de segurança do aplicativo
possui um design simples que facilita seu uso em momentos de
emergência, como roubos, agressões, violações, entre outros.

Alinhamento com os ODS:
O projeto está alinhado com o ODS 3.

(vi)

Alinhamento com os ODS:
O projeto está alinhado com o ODS 3, 5 e 10.
EQUIPE 11. GO TECHNO GIRL'S
O projeto procura resolver a falta de uma plataforma que nos forneça
informações atualizadas sobre o STEAM, que nos permita criar uma
comunidade, que permita às mulheres demonstrar do que são
capazes. Esse é o nosso principal objetivo, demonstrar as
capacidades das mulheres dentro das áreas STEAM, dar a conhecer
o que podemos alcançar, que não somos inferiores ou menos
qualificados para participar nestas atividades.
O principal desafio do projeto é divulgar as capacidades das
mulheres, ensinar o que elas são capazes de realizar e demonstrar
que não são inferiores, acabando com a lacuna de gênero que existe
há anos e nos internalizando. Incentivar as mulheres com menos de
18 anos a estudar carreiras universitárias relacionados com as áreas
STEAM. Criar uma comunidade dentro de cada área, de forma a
proporcionar um espaço para as diferentes mulheres se
expressarem, se apoiem e se informem. Promova o ativismo social e
reconheça o destaque as mulheres nas áreas da STEAM.
Alinhamento com os ODS:
O projeto está alinhado com o ODS 5.

21

3. DESENVOLVIMENTO DO IDEIATHON
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sobre as ideias das equipes participantes

(vii)

Os projetos foram previamente analisados pelo júri que cada equipe apresentou virtualmente sua ideia no dia
5 de junhode 2020. O júri foi composto por cinco instituições: (i) o Ministério de Transportes e
Telecomunicações, por meio da Subsecretária de Telecomunicações, Pamela Gidi; (ii) Ministério do
Desenvolvimento Social e Família, por meio da Diretora de Inovação Social, Victoria Paz; (iii) o Banco
Interamericano de Desenvolvimento no Chile, por meio de sua representante Yolanda Martínez; (iv)
Laboratoria, representada por Marisol Alarcón, e (v) Fundação Telefônica Chile, representada por Olga
Alarcón.
As meninas tiveram 7 minutos para apresentar sua ideia ao júri, para o qual contaram com uma apresentação
executiva do projeto que incluiu a proposta de telas web para a solução. Todas as equipes foram claras,
ágeis, concisas e motivadoras na explicação do projeto. Todas demonstraram conhecimento da ferramenta
digital utilizada para compartilhar o conteúdo de sua apresentação, sem ter que ler e manter o júri cativo em
todos os momentos durante sua apresentação, meninas de 10 a 17 anos, confirmando que elas têm grande
potencial e capacidade de ser futuros líderes no setor de TIC.

Mensagem de Doreen Bogdan-Martin
Diretor do Escritório de Desenvolvimento de
Telecomunicações da União Internacional de
Telecomunicações durante a cerimônia de premiação.

Mensagem de Pamela Gidi
Subsecretário de Telecomunicações do Chile
durante a cerimônia de premiação.

Mensagem de Carolina Cuevas

Mensagem de Yolanda Martínez

Subsecretária de Mulheres e Equidade de Gênero do
Chile durante a cerimônia de premiação.

Representante do Banco Interamericano no
Chile durante a cerimônia de premiação.
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(vii)

Quanto aos critérios de avaliação do júri, foram definidos cinco e a cada um foi atribuído um valor de 20%,
conforme se pode verificar a seguir:

Critério

Descrição

Valor

Se faz evidente que o problema ou necessidade é relevante e
alinhado com o propósito do desafio.

20%

2. Solução

O valor gerado pela solução é comunicado à necessidade
identificada. Além de considerar sua vinculação com os
Objetivos de Desenvolvimento Sustentável das Nações Unidas.

20%

3. Contexto

O potencial que a solução pode ter em um contexto real é
identificado.

20%

O trabalho em equipe e a importância de cada um dos
integrantes no desenvolvimento da solução é evidente.

20%

Apresentação, comunicação e desenvolvimento durante sua
apresentação.

20%

1. Problema / Necessidade

4. Equipe

5. Apresentação final
do projeto

A avaliação do júri pode ser consultada no documento "Avaliação Ideiathon", em formato excel, anexo 3.
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(viii)

A ideia vencedora foi a equipe 6 chamada "Stop and go". É um
projeto que visa evitar aglomerações em espaços públicos,
como supermercados, hospitais, bancos, etc.
10:07

A ideia será desenvolvida por meio de um aplicativo e aborda
um dos principais problemas no enfrentamento da emergência
sanitária do COVID-19: o distanciamento social. O aplicativo
ajuda seus usuários a identificar o fluxo de pessoas em cada
local, além de recomendar quais locais estão lotados e quais
não. Este aplicativo funciona em conjunto com um sensor de
radiação térmica que conta o número de pessoas em cada
local. O projeto como o descrevem é único e inovador, já que
no momento não há nada parecido, também está focado no
Chile atual e com a chegada de covid-19 este projeto é perfeito
para evitar a expansão descontrolada deste vírus.

A equipe descreve que “como jovens pretendem gerar grande impacto na nossa sociedade e no nosso país
com um projeto que utilize a tecnologia a seu favor e que se centre num problema que se tornou altamente
preocupante, como os aglomerados de hoje”.
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(vii)

A equipe de meninas vencedoras do Ideiathon Virtual recebeu: (i) reconhecimento virtual pela obtenção do
primeiro lugar, e (ii) benefício de continuar a participar automaticamente com sua ideia em outras
convocatórias como (a) “Os Criadores” da Kodea http://www.loscreadores.cl/; (b) “Soluções para o futuro” da
País Digital https://solucionesparaelfuturo.cl/ , e (c) os desafios da Technovation https://technovation.cl/.

Reconhecimento digital concedido às meninas vencedoras.

05 de junio de 2020, Chile

SE OTORGA DIPLOMA A

por haber obtenido el

LUGAR
con la Idea "Stop and go" Aplicación que
evita la expansión descontrolada del COVID-19

YOLANDA MARTÍNEZ MANCILLA
REPRESENTANTE GRUPO BID CHILE

Organizan:

PAMELA GIDI

SUBSECRETARIA DE TELECOMUNICACIONES

Aliados:
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(vii)

Além disso, contou-se com o apoio da Fundação Telefônica
Chile para que cada um de seus membros recebesse uma tablet
eletrônica e, finalmente que compartilharam conosco através de
um vídeo sua experiência no Ideiathon:

Brithanny de 17 anos:

O que te motivou a participar do Ideiathon Virtual
Meninas STEAM Chile?
“Estou muito interessada e realmente queria trabalhar
com mulheres porque, como sabemos, a diferença de
gênero no STEAM é grande e ver que outras meninas
poderiam trabalhar comigo e fazer projetos de impacto
social com tecnologia digital me deixou muito animada e
motivada ainda mais para me inscrever e participar”.

O que você aprendeu no Ideiathon Virtual Meninas
STEAM Chile?
“O que mais gostei e não conhecia foi o modelo de
Design thinking, uma metodologia de inovação que me
chamou a atenção. Também aprendi como posso
projetar meu aplicativo e a ideia com a plataforma Figma,
nunca tinha usado antes, foi algo totalmente novo.
Também pude trabalhar em equipe, já o tinha feito antes,
mas nesta Ideiathon se fortaleceu porque foi um desafio
trabalhar virtualmente e adorei isso”.

Qual foi sua experiência de trabalhar em uma
equipe totalmente virtual?
“Posso dizer que tive muita sorte pelo equipe que
trabalhei, embora tenha sido por acaso, as meninas que
trabalharam comigo estavam supermotivadas e com
vontade de trabalhar, camaradagem, sabem ouvir,
conseguimos chegar a um acordo e trabalhar nos
horários que cada uma dispõe, e colocar tudo de nós
para obter melhores resultados . Foi um grande sucesso
trabalhar de forma virtual, embora fosse um pouco difícil,
não foi uma barreira para obter um resultado ótimo”.

Quão importante você considera
tecnologia em nossa sociedade?

que

é

a

“Acredito que a tecnologia em nossa sociedade tem um
papel totalmente importante, extremamente positivo se a

usarmos a nosso favor, criamos um aplicativo para evitar
aglomerações em espaços públicos e assim poderíamos
retardar a curva de infecções de COVID-19. Esta é uma
ideia que foi feita pensando na nossa sociedade e num
problema que nos atinge a todos. Por isso, desempenha um
papel totalmente importante se o usarmos a nosso favor,
ajuda-nos a resolver problemas e sinto que é o presente e o
futuro, e cada vez nós, jovens, nos relacionamos mais com
ela”.

O que você mais gostou no Ideiathon?
“Que tive a oportunidade de compartilhar com todas as
meninas nas reuniões em que estávamos todas, e fiquei feliz
por haver tantas meninas interessadas nos STEAMs. Gostei
da equipe e dos (as) mentores (as) que estavam nos
acompanhando e ensinando. A experiência foi única, porque
foi um desafio o trabalho, de motivação, de querer mudar
com todas as ferramentas que nos foram dadas. Por isso, é
excelente que existam iniciativas como estas e que devem
existir muitas mais no país e no mundo que nos ajudem a
nós, jovens, a desenvolver competências que têm a ver com
tecnologia”.

Que conselho você daria a mais meninas como você
sobre aprender e estudar tópicos relacionados à
tecnologia?
O conselho que daria a elas, e dou porque pela minha
experiência com as áreas STEAM, já que não é a primeira
vez que trabalho com projetos que estão relacionados a
essas áreas, posso dizer as meninas que acreditam em
vocês que tudo que vocês sonharam se pode fazer e que
nada é impossível. Nenhuma área será mais complicada do
que outra, mas se você quiser e se é seu sonho, e se quiser
aprender algo, não coloque barreiras ou se deixe levar por
estereótipos. Esse é um conselho que me serviu muito,
acreditem em vocês, você pode fazer tudo. Que como
meninas vocês podem tornar o impossível o possível, não
existe idade, não existe gênero, nada importa, apenas seu
desejo de contribuir para a nossa sociedade. Obrigada pela
oportunidade de participar e poder estar lá e aprender e pela
experiência. Obrigada por tudo ".
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3. DESENVOLVIMENTO DO IDEIATHON

Ideia vencedora

Laura, de 13 anos:

O que te motivou a participar do Ideiathon Virtual
Meninas STEAM Chile?
“Há algum tempo queria desenvolver as ideias que tinha
na cabeça e acabei encontrando a oportunidade de
participar no Ideiathon e achei que era o lugar perfeito
para fazer”.

O que você aprendeu no Ideiathon Virtual
Meninas STEAM Chile?
“Aprendi a ter uma cabeça mais aberta, a trabalhar em
equipe e a utilizar a plataforma de design Figma, que foi
uma ferramenta fundamental para o desenvolvimento
do projeto.”

Qual foi sua experiência de trabalhar em uma
equipe totalmente virtual?

(vii)

Quão importante você considera que é a
tecnologia em nossa sociedade?
“A tecnologia hoje é muito importante e não podemos
mais viver sem ela, pra começar pelo celular, por isso
ela é de grande importância e muito impacto na nossa
sociedade”.

O que você mais gostou na Ideiathon?
“O que mais gostei é que reuniram meninas de todo o
país e não apenas de uma região específica, pois cada
uma tinha pontos de vista diferentes, então poder reunir
todas no mesmo lugar foi muito bom”.

Que conselho você daria a mais meninas como
você sobre aprender e estudar tópicos
relacionados à tecnologia?
"Se você está interessado em aprender e estudar sobre
tecnologia, experimente porque a tecnologia é um
grande recurso com o qual podemos criar muitas coisas
e causar um impacto positivo na sociedade, então
experimente porque você pode criar algo muito grande."

"No início um pouco complicado porque nos
conhecermos pelo computador não é fácil e demoramos
um pouco para nos sentirmos confortáveis, mas no final
acabamos sendo uma grande equipe".
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3. DESENVOLVIMENTO DO IDEIATHON

Ideia vencedora

Juana, de 17 anos:

Quão importante você considera que é a tecnologia
em nossa sociedade?

O que te motivou a participar da Ideiathon
Virtual Meninas STEAM Chile?

“Para mim, a tecnologia é um pilar fundamental da
sociedade, pois nos permite melhorar processos para
melhorar nossa qualidade de vida, e atualmente é
essencial no nosso dia a dia, pois nos permite comunicar e
interagir com os outros. As STEAMs são carreiras
completamente emocionantes que muitas vezes não são
incentivadas de forma adequada”.

“Minha principal motivação para participar foi contribuir
e desenvolver uma ideia que pudesse resolver um
problema da sociedade em meio à crise de saúde que
vivemos”.

O que você aprendeu no Ideiathon Virtual
Meninas STEAM Chile?
“Pude desenvolver novas competências tecnológicas,
por exemplo, aprendi a desenhar um protótipo através
da metodologia de design thinking e da aplicação
Figma. Mas acima de tudo, aprendi a trabalhar em
equipe, tornando esta experiência totalmente única e
inesquecível para mim que nunca tinha participado
neste tipo de projetos, muito menos virtualmente”.

Qual foi sua experiência de trabalhar em uma
equipe totalmente virtual?
“Ao longo de todo o processo fomos acompanhadas
pela nossa mentora e por pessoas devidamente
formadas para resolver todas as dúvidas que
surgissem. Eles estavam sempre a um clique de
distância."

(vii)

O que você mais gostou na Ideiathon? E que
conselho você daria a mais meninas como você
sobre aprender e estudar tópicos relacionados à
tecnologia?
“O melhor conselho que posso dar a todas as meninas que
estão interessadas em estudar para carreiras relacionadas
à tecnologia é não se subestimar, pois cada uma de vocês
tem milhões de habilidades que podem explorar e estão na
hora certa para isso, também não permita que a façam
sentir-se inferior e demonstrem com fatos tudo o que você
é capaz de realizar.
Por fim, quero agradecer ao Banco Interamericano de
Desenvolvimento, à Subtel e a todas as pessoas que
estiveram neste projeto, pois este programa cumpre
perfeitamente o seu objetivo, motivar meninas de todas as
idades a iniciarem um caminho tão gratificante quanto a
tecnologia. Muito obrigada".
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4.
LIÇÕES
APRENDIDAS
Trabalho em equipe,
troca de ideias e
experiências é
fundamental para o
desenvolvimento de
projetos em um
curto espaço de
tempo.

Percebemos que quando há uma equipe multidisciplinar que atua nos diversos setores
público, privado, social e internacional, é fomentada uma fonte de conhecimentos e
experiências que enriquecem positivamente o planejamento, execução e
desenvolvimento do projeto, uma vez que as boas práticas são compartilhadas,
recomendações e ideias que se traduzem no sucesso do projeto.
Os membros da Mesa de Inclusão Digital fizeram contribuições que permitiram que
melhores decisões fossem tomadas, tais como: (I) deixar um desafio aberto para
estimular ainda mais a criatividade das meninas. (II) Em vez de fazer uma Ideiathon
misto, foi uma opção melhor comemorar apenas as meninas. (III) também recomendou
fazer uma divulgação muito colaborativa com instituições de ensino para reforçar a
legalidade e a participação das meninas.
Em todos os momentos tivemos o conhecimento dos aliados, uma comunicação eficaz
e uma excelente disposição para colaborar na realização do projeto. Esse
comprometimento da equipe motivou e gerou confiança nos organizadores para a
realização do projeto mesmo em uma situação de pandemia de COVID-19.

A difusão nas redes
sociais tem um
grande potencial de
difusão, mesmo
entre meninas.

Inicialmente, havia muita incerteza sobre quantas meninas se inscreveriam no projeto,
uma vez que não frequentavam as escolas pessoalmente e a comunicação entre
escolas e alunos seria difícil porque a prioridade era fornecer ensino online. Porém, a
chave para a divulgação foi que todas as instituições agendaram as publicações em
suas redes sociais e mencionaram constantemente o projeto.

A participação de
diferentes
organizações gera
eficiência e
economia.

Aprendemos que quando se está disposto a colaborar, é possível fazê-lo com as
ferramentas que já possui. Por ter organizações como Laboratoria e Fundação Kodea
na Mesa de Inclusão Digital que já têm experiência em projetos digitais para crianças,
jovens e mulheres, ficou mais fácil ter uma plataforma digital, conteúdo digital para
meninas e tudo graças ao fato deles se comprometeram a compartilhá-los com as
meninas da Ideiathon. Dessa forma, não era mais necessário gerar desenvolvimento
ou contratar um professor ou cursos que demandassem muito tempo e custo.
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4. LIÇÕES APRENDIDAS

Criar um ambiente
seguro aumenta a
confiança dos pais e
responsáveis para
apoiar as meninas na
inscrição.

Para a segurança dos pais, responsáveis e meninas, foram tomadas as medidas
necessárias que nos permitiram estabelecer uma comunicação prévia e explicar os
objetivos do projeto a partir de vídeo chamadas. Pais, responsáveis e meninas
expressaram seu entusiasmo em participar e a tranquilidade do processo de inscrição,
transformando esse processo de verificação em uma medida de segurança digital
frente à situação de confinamento que existia durante o desenvolvimento da Ideiathon
e que modificou o processo presencial de registro e entrega de consentimentos
assinados fisicamente.

O tempo para o
desenvolvimento
das Ideias deve ser
de no mínimo 2
meses para que as
meninas tenham
mais dias para seu
projeto.

Percebemos que o projeto teve pouco tempo para as meninas trabalharem em equipe
e desenvolverem uma Ideia que considere todas as ideias criativas que elas tiveram e
quiseram retratar. Diante do desafio do trabalho colaborativo e da comunicação virtual,
foi mais difícil para elas chegarem a um acordo sobre os horários para se conectar e
trabalhar em equipe. Aprendemos que é melhor para elas se tiverem mais tempo para
poder responder às atividades que cada uma teve que fazer e pactuar o que
pretendem desenvolver. A Ideia que cada equipe apresentou atendeu aos critérios de
avaliação, porém, se tivessem mais tempo, poderiam ter incorporado mais elementos
e assim aprimorar sua Ideia.

A qualidade da
conectividade é
fundamental para
que eles possam
aproveitar as
vantagens das
sessões virtuais.

Algumas meninas tinham problemas de conexão em casa e isso fazia com que se
desconectassem continuamente das sessões. Para não perder o conteúdo, as
sessões eram gravadas e compartilhadas com elas para consulta posterior. No
entanto, quando se tratava da sessão com seu mentor (a), era difícil para algumas
delas ficarem conectadas durante uma hora e meia da sessão e devido à troca de
ideias em tempo real na equipe, uma barreira foi gerada para o pleno uso da sessão.
Para que as meninas tivessem a oportunidade de ter um espaço de trabalho
colaborativo, foram geradas sessões de trabalho de acordo com os horários acordados
com a sua mentora e assim avançaram no desenvolvimento dos seus projetos.

As meninas têm um
grande potencial de
aprendizagem e
desenvolvimento,
mesmo as mais
novas de 10 anos.

A forma como as meninas se expressaram e aprenderam foi muito gratificante para
todos os que estiveram envolvidos no projeto. A idade das meninas variava de 10 a 17
anos e isso não impedia o uso de ferramentas digitais para vídeo chamadas; interagir
umas com as outras e com suas (es) mentoras (es); apresentar seu projeto com uma
linguagem clara e de acordo com os conceitos da tecnologia que estavam propondo;
sempre se mostraram atraídas pelo conteúdo e com dúvidas de que visavam
aprimorar seus projetos.
Isso confirma que as meninas têm grande potencial para serem futuras líderes no
setor de TIC ou no setor de seu interesse. Que devemos promover mais espaços para
que tenham a oportunidade de demonstrar sua capacidade e aproveitar as
ferramentas que existem em seu benefício.
É agora que devemos fortalecer suas capacidades e fornecer-lhes as ferramentas
para que possam se desenvolver no presente e no seu futuro. Elas têm o interesse e
a capacidade de enfrentar os grandes desafios exigidos pela era digital, no entanto, o
papel que as organizações desempenham é fundamental para aproximar a tecnologia
em tempo hábil e capacitá-las nas áreas do STEAM.

30

5.
AGRADECIMENTOS

Agradecemos à Subsecretaria de Telecomunicações do Ministério de Transporte e Telecomunicações, ao
Banco Interamericano de Desenvolvimento do Chile, ao Ministério de Desenvolvimento Social e Família pela
organização da iniciativa “Ideiathon Virtual Meninas STEAM Chile”.
A Doreen Bogdan-Martin, a Diretora do Escritório de Desenvolvimento de Telecomunicações da União
Internacional de Telecomunicações, que entregou uma mensagem inspiradora às meninas STEAM durante
a sessão de premiação.

“Vocês mostraram que mesmo à distância é possível conectar ideias
e ter um papel participativo na busca de soluções, vocês STEAM
meninas deram um passo à frente e já podem inspirar outras meninas
e mostrar a elas que com a tecnologia é possível mudar a realidade.
Eu as encorajo a continuar inovando para melhorar a vida das
pessoas, transformando seu meio ambiente para que tenhamos um
mundo melhor; são uma inspiração para todos nós e agradeço a
vossa dedicação, parabéns”

31

5. AGRADECIMENTOS

Ao Júri:
A Subsecretária de Telecomunicações, Pamela Gidi, a Diretora de Inovação Social, Victoria Paz, a
Representante do Banco Interamericano de Desenvolvimento no Chile, Yolanda Martínez, a Diretora Executiva
de Laboratoria, Marisol Alarcón, e a Gerente da Fundação Telefônica Chile, Olga Alarcón.
Aos mentores:
Catalina Antu Campos Cáceres, Francisca Ignacia Mora Paredes, Valentina Gloria Neira Olivares, Scarlett
Alejandra Burboa Garate, Leila Natalia Ojeda Millahueque, David Alexander Ber nal Díaz, Alejandra Estay
Arancibia, Camila Ignacia Campos Rodríguez, Alejandra Chaparro, Paula Pinochet Goic, Andrea Karina Ochoa
Méndez, Camila Eliana Maira Maira e Veronica Isabel Herrera.
Aos pais e encarregados da educação que apoiaram as meninas para que, além das atividades diárias e
escolares, pudessem ter tempo para desenvolvimento do Ideiathon Virtual Meninas STEAM Chile.
À equipe do Laboratoria por ministrar os workshops: Matías Hoyl, Diretor Nacional do Laboratoria Chile,
Catalina Marg ozzini, UX Coach e Allison Guzmán, UX Coach.
À equipa da Subtel pela colaboração no desenvolvimento do Ideiathon: Gisselle Aeta Valenzuela, Consultora
de Controle de Gestão de Gabinete, Fabiola Gajardo Nuñez, Consultora de Desenvolvimento Organizacional e
Sylvia Priscilla Navarro Espinoza, Consultora da Divisão de Administração e Finanças.
Por sua colaboração especial na divulgação dos conteúdos dos workshop a Laboratoria; pela disponibilização
do uso da plataforma online à Fundación Kodea; por promover a Ideiathon nos seus projetos e em suas
convocatórias também para Kodea, a Fundação País Digital e a Technovation.
À Fundação Telefônica Chile pelo patrocínio às meninas vencedoras que receberam como doação uma tablet
eletrônica para cada membro da equipe; e a todas as organizações dos diferentes setores que contribuíram
com ideias e divulgação constante em suas redes sociais: Forge Center; Conselho da Sociedade Civil da
SUBTEL; Girls in Tech; Hack Girls; Fundação Tecnológica Responsável; Ministério da Educação; Ministério da
Mulher e Equidade de Gênero; Serviço Nacional de Pessoas com Deficiência; Corporação Nacional para o
Desenvolvimento Indígena; Instituto Nacional da Juventude; Secretaria Geral da Presidência do Ministério;
Laboratório de Governo; Serviço Nacional para Idosos; Fundação de Famílias; Ministério da Ciência,
Tecnologia, Conhecimento e Inovação; o Ministério das Relações Exteriores e o Sistema das Nações Unidas
no Chile.

OBRIGADO

32

ANEXO 1
Apresentação de boas-vindas
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ANEXO 2
Apresentação do workshop design thinking
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ANEXO 3
Avaliação de Ideiathon
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