CARTA DE COMPROMISSO E ACEITAÇÃO
PROGRAMA DE MENTORIA DE IT WOMEN

Montevidéu, segunda-feira 15 de agosto de 2022
Candidata selecionada: XX (completar con su nombre)
A Área de Desenvolvimento e Cooperação do LACNIC, por meio da presente carta, tem o
prazer de lhe informar que você foi selecionada para participar da edição 2022 do
Programa de Mentoria de IT Women (doravante o “Programa”).
O programa busca promover o desenvolvimento profissional de mulheres na
comunidade técnica da Internet da América Latina e o Caribe, promovendo,
particularmente, seu envolvimento nos espaços de participação do LACNIC.
Por meio de uma chamada aberta, o programa seleciona profissionais interessadas em
produzir um trabalho técnico alinhado ao objetivo geral, a uma das linhas de
pesquisa/trabalho de interesse para o LACNIC e a um dos temas associados
especificados no site.
A edição deste ano 2022 do Programa de Mentoria de IT Women é organizado em
parceria com o ANUIES-TIC (México).
TERMOS E CONDIÇÕES DE PARTICIPAÇÃO
A edição 2022 do Programa de Mentoria IT Women vai acontecer de 24 de outubro de
2022 a 24 de abril de 2023.
O Programa inclui os seguintes benefícios para as participantes:
-

Atribuição de um líder da comunidade técnica da Internet da América Latina e o
Caribe como mentor.

-

Acompanhamento do mentor na qualidade de:
1. Tutor na produção do trabalho técnico a ser realizado;
2. Coach para a realização de apresentações e divulgação desse trabalho; e
3. Guia sobre desenvolvimento profissional.
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-

Oportunidade de apresentar os resultados do trabalho técnico de forma
presencial no Fórum Técnico do LACNIC que vai acontecer no âmbito do evento
LACNIC 39, (local a confirmar). Este benefício estará sujeito à avaliação por
parte da equipe do LACNIC responsável pelo Programa, juntamente com o
mentor ou mentora designado para cada candidata.

-

Acesso a formação sobre temas técnicos, soft skills e conteúdos transversais de
interesse geral.

-

Acesso gratuito aos cursos virtuais oferecidos no Campus do LACNIC, inclusive
os cursos pagos.

-

Instância de formação sobre os objetivos, funções e oportunidades de apoio do
LACNIC.

-

Possibilidade de participar em uma publicação conjunta, apresentando os
resultados do trabalho técnico e em instâncias de troca de conhecimento e
formação de capacidades.

-

Pelo menos 4 encontros com o mentor/a, sessões de acompanhamento com a
equipe do LACNIC responsável pelo Programa, capacitações ao longo dos 6
meses, mais o tempo necessário para o desenvolvimento do trabalho técnico
objeto do Programa. Da mesma forma, uma apresentação dos resultados
intermediários do trabalho deverá ser feita 3 meses após o início do programa.

-

Durante os 6 meses de duração do Programa, a candidata selecionada deverá
cumprir as seguintes obrigações:
1. Participação nas reuniões gerais organizadas por LACNIC no âmbito do
Programa: reunião de kick off e reunião final do Programa).
2. Participação nas reuniões específicas com o/a/os mentor/a/es
designados. Serão organizadas pelo menos 4 reuniões.
3. Participação nas capacitações organizadas pelo LACNIC no âmbito do
Programa.
4. Preparação do trabalho técnico proposto no momento da candidatura.
Modificações podem ser aceitas, desde que não impliquem em mudanças
substanciais no assunto proposto e/ou nos resultados esperados e sejam
acordadas com os mentores.
5. Apresentação de resultados intermediários do trabalho 3 meses após o
início do Programa.
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6. Apresentação, em 10 de abril de 2023, dos resultados finais dos
trabalhos técnicos desenvolvidos no âmbito do Programa em formato
escrito publicável (modelo incluído no ANEXO II desta carta).
7. Envio ao LACNIC da apresentação a ser usada no evento do LACNIC em
maio, 10 dias antes do evento (desde que solicitado pela equipe do
LACNIC).
8. Autorização expressa a LACNIC para mencionar sua participação no
Programa de Mentoria de IT Women, usar e/ou publicar sua
imagem/fotografia/registros de áudio/vídeo, apresentações, materiais e
quaisquer resultados que tenham sido desenvolvidos durante sua
participação no Programa -em particular do trabalho técnico-, a fim de
divulgar, publicar e disseminar seus resultados, bem como para
promover futuras edições do Programa.

A assinatura desta carta pela candidata será entendida como a aceitação dos termos e
condições nela incluídos e em geral do Programa. Em caso de descumprimento, a equipe
do LACNIC responsável pelo Programa poderá encerrar a participação da candidata no
referido Programa, sem responsabilidade de qualquer natureza.
Nome(s) e sobrenome(s) da candidata:
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------E-mail:
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------(Será usado para todas as comunicações relacionadas ao programa)
Telefone de contato:
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------Local e data:
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------Assinatura:
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------
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Anexo I
FORMULÁRIO DE APRESENTAÇÃO DO TRABALHO TÉCNICO FINAL
PROGRAMA DE MENTORIA DE IT WOMEN
EDIÇÃO 2022

Estrutura:
Extensão mínima: 5 páginas
Extensão máxima: 20 páginas
No caso de incluir infográficos/gráficos/outros, a extensão poderá ser maior
Fonte: Arial 11
Conteúdos:
1.
2.
3.
4.
5.

6.
7.
8.
9.

10.
11.

Título do trabalho técnico
Autor
Breve resenha profissional
Nome do/da mentor/mentora
Resumo publicável do trabalho técnico - Extensão máxima de uma página
na que se sintetizam o trabalho realizado, os objetivos, as hipóteses (se
houver) e os principais resultados.
Introdução: histórico, descrição do trabalho, bem como dos resultados
esperados
Metodologia/desenho do trabalho
Resultados principais: apresentar os resultados principais e suas
análises.
Relevância do trabalho técnico: incluir uma breve seção (não mais do que
1 página) em que a relevância do trabalho técnico realizado seja indicada
em termos de conhecimento gerado no campo/resultados materiais
alcançados/potencial de uso por terceiros, entre outros).
Conclusões
Bibliografia/referências (se aplicável)
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