O FUTURO DA WEB ESTÁ EM NOSSAS MÃOS
VENHA LUTAR COM A GENTE ;-)

womoz.mozillabrasil.org.br

WoMoz
Brasil
Mulheres e Mozilla
É uma comunidade composta
por entusiastas da web aberta
com foco em aumentar o
envolvimento de mulheres e
minorias na tecnologia.

Dar visibilidade e incentivar o trabalho das
mulheres e minorias dentro do mundo Open Source

No Brasil o WoMoz iniciou em outubro de 2014
por um grupo de voluntários, principalmente
ligados a Comunidade Mozilla Brasil
E em outubro de 2015, a equipe criou uma estrutura de
liderança e reformulou alguns valores e princípios do
WoMoz Brasil para melhor atuação no país.

MOTIVAÇÕES
Levar oportunidades de participação de mulheres e
minorias no open souce e tecnologias em geral
Contribuir para o aprimoramento de competências e
habilidades de mulheres e minorias através da tecnologia
Garantir igualdade de acesso a tecnologias e a
comunidades open source às minorias, quebrando
preconceitos e estereótipos

RESPEITO

VALORES

COMPANHEIRISMO
Juntos, nós podemos mais!

ABERTURA

TRANSPARÊNCIA

NOSSAS AÇÕES
Reuniões mensais de planejamento, apoio e boas vindas para
novos integrantes
Organização e participação de eventos para falar sobre a missão,
importância do WoMoz no Brasil e compartilhar nossas
experiências e aprendizados

Organização de encontros locais para desenvolver habilidades e planejar
estratégias de ativismo, como oﬁcinas de programação, utilização de
computadores e web
Divulgar nossa missão, promover nossas ações e gerar reﬂexão
nos usuários sobre o nosso ativismo

QUEM ESTÁ ENVOLVIDO
COORDENADOR

VOLUNTÁRIOS

O coordenador é responsável
por liderar a equipe que
trabalha nas diversas
localidades do país, dando a
capacitação necessária para a
equipe desenvolver as ações,
planejar as reuniões mensais e
tomar decisões junto a equipe
de voluntários.

São todos aqueles que
participam desenvolvendo
ações para o WoMoz, seja de
ativismo e/ou organização de
eventos e oﬁcinas em sua
localidade ou contribuindo
também com a equipe em
mídias sociais, documentação,
etc.

FAÇA SEU GRUPO REGIONAL
Você pode criar um grupo regional de mulheres ou minorias da
tecnologia!
O grupo pode se reunir regularmente e pessoalmente para levar
palestras, oﬁcinas e contruibuir com mídias sociais, documentação,
gestão de conteúdo para o blog e/ou site e acolhendo novos
participantes, dando lhes orientação de como começar na
comunidade.

PARTICIPE DA COMUNIDADE
Se ainda não há tantas pessoas na sua cidade sensibilizadas pela
causa, você pode também pode participar da comunidade se
conectando aos voluntários que já participam do WoMoz Brasil
Você pode organizar uma palestra em uma faculdade, oﬁcina de
programação, hackathon ou ainda oﬁcinas de web para mulheres e
minorias que nunca tiveram acesso a web, por exemplo!
Junte-se a nossa lista de e-mail, apresente-se e pronto! Você já estará
conectado (a) a toda a comunidade que indicará os próximos
passos!

JUNTE-SE A NOSSA LISTA DE E-MAIL E REUNIÕES
CONECTE-SE A TODOS OS VOLUNTÁRIOS DO WOMOZ BRASIL
LISTA DE E-MAIL
Ao se juntar a nossa lista de e-mail, apresente-se e fale um pouco sobre
você e se já planeja algo para sua região ou se quer formar um grupo
local, assim a equipe pode te dar os próximos passos.
REUNIÃO MENSAL
Participe da nossa reunião mensal, esse é o meio mais sociável, porque
você estará conectado a toda a equipe e terá suas respostas
instantaneamente, inclusive obter apoio direto com orientações sobre
como organizar um evento, grupo local ou oﬁcina em sua cidade.

Wiki da WoMoz Brasil
https://wiki.mozilla.org/Brasil/WoMoz

Em nossa Wiki você encontra todas as formas de
contato, inclusive nossa lista de e-mail, as próximas
reuniões e o resumo das reuniões já realizadas.
Lá temos também o link de convite para o nosso grupo
no Telegram, aproveite e participe!

Site Oﬁcial da WoMoz Brasil
http://womoz.mozillabrasil.org.br

Em nosso site oﬁcial você tem acesso ao nosso blog e
informações importantes de engajamento em nossa
comunidade, não deixe de visitar!

Este guia de início foi orgulhosamente criado pelas pessoas da WoMoz Brasil <3

