
Codando Juntas chegamos mais longe
Ana Carolina Barreto 



Ana Carolina Barreto

Apaixonada por problematização e 
aviõezinhos 

Roxo é minha cor favorita

@thepurpleana

Desenvolvedora iOS @ Apple 
Developer Academy PUCPR



nossa comunidade

Não esqueça de falar sua cor favorita!
Apresente-se
Encontre alguém que você não conhece



quem quer estudar comigo?



alice julia isabella manuela laura 
luiza valentina giovanna maria 
eduarda ana gabriella helena 

beatriz lara mariana nicole rafaela 
heloísa isadora lívia yasmin lorena 
sarah julia letícia melissa marina 
clara cecília esther rebeca lavínia 
vitória bianca catarina larissa 
fernanda amanda carolina agatha 

codando(juntas)
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curso javascript
grupo do facebook

grupo de estudo online



beleza, e agora?
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conhecer a comunidade

mapear suas necessidades

criar A Solução
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){

}
quem são essas mulheres

mais de 50% na faculdade
10% tem filhos
28% está procurando emprego

mulheres cis e trans com 15 anos ou mais
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quais suas dores
nem sempre é questão técnica
encorajar é a prioridade 
conteúdo bom está lá fora



){

}
desafios

motivação pessoal
gerenciamento de comunidade e equipe

engajamento online
demandas de trabalho
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}
o que queremos fazer

priorizar saúde mental

reestruturação do projeto
dialogar melhor com o ecossistema



obrigada
thepurpleana@gmail.com

@codandojuntas

mailto:thepurpleana@gmail.com

