
REGULAMENTO 

- PROTAGONIZA AÍ - MULHERES EM TECH – 

PROGRAMA DE EMPREGABILIDADE PARA DIVERSIDADE 

COM BOLSA DE GRADUAÇÃO 
 

VOCÊ DEVE LER COM ATENÇÃO ESTE REGULAMENTO ANTES DE SE 

INSCREVER PARA PARTICIPAR DO “PROTAGONIZA AÍ - MULHERES 

EM TECH” COM BOLSA DE GRADUAÇÃO, PORQUE, AO SE INSCREVER, 

AUTOMATICAMENTE O ACEITA EM TODOS OS SEUS TERMOS: 

 
 

1 - O QUE É O PROTAGONIZA AÍ – MULHERES EM TECH COM BOLSA DE 

GRADUAÇÃO  

 

1.1. O PROTAGONIZA AÍ - MULHERES EM TECH, é coordenado pela CT - CIA DE 

TALENTOS RECURSOS  HUMANOS LTDA (CIA DE TALENTOS), em parceria 

com a DESCOMPLICA TECNOLOGIA E EDUCAÇÃO S.A (DESCOMPLICA 

FACULDADE DIGITAL) e com o apoio de algumas entidades e empresas, que 

possuem o interesse comum de estimular a inclusão no mercado de trabalho na área de 

tecnologia de pessoas que se identificam como mulheres, com renda familiar 

inferior a R$ 3.992,00 e que tenham disponibilidade de se locomover (pelo menos 1 

vez por semestre) ou morem perto de um dos Polos da Descomplica (clique aqui 

para conhecer os polos), através da educação acadêmica (bolsa de estudo de 

graduação) integrada ao desenvolvimento de habilidades comportamentais (soft skills), 

por meio de atividades, workshops, testes online, entre outros correlatos. 

 

1.2. Para atingir ao objetivo indicado no item 1.1, a participação no PROTAGONIZA 

AÍ - MULHERES EM TECH envolve: 

 

(i) cursar 1(uma) das Bolsas de Estudos de Graduação disponibilizadas pela 

DESCOMPLICA FACULDADE DIGITAL, em um dos cursos indicados no Edital do 

respectivo processo seletivo. 

 

(ii) realizar as jornadas de desenvolvimento disponibilizadas pela CIA DE TALENTOS 

e participar dos eventos/atividades por ela indicados como parte do desenvolvimento. A 

modalidade e o número de atividades que serão oferecidas variam conforme o número 

de Participantes. 

 

(iii) receber convites para participar de processos seletivos, eventos e de pesquisas 

relacionadas à carreira, mercado de trabalho e emprego. 

 

1.3. O PROTAGONIZA AÍ - MULHERES EM TECH terá a mesma duração do curso 

de graduação que a Participante estiver inscrita. 

https://ciadetalentos.sharepoint.com/:i:/s/Arquivos/EV34-H8S33xJmD6ibvTNarEBXhUgG5w4SOxNeF1L2BS47Q?e=5ZGLj6
https://ciadetalentos.sharepoint.com/:i:/s/Arquivos/EV34-H8S33xJmD6ibvTNarEBXhUgG5w4SOxNeF1L2BS47Q?e=5ZGLj6


2. QUEM PODE PARTICIPAR? 

2.1. Poderão participar as pessoas: (i) selecionadas no processo seletivo do 

PROTAGONIZA AÍ - MULHERES EM TECH com bolsa de graduação; e (ii) 

regularmente matriculadas no curso de graduação em que foram contempladas com a 

bolsa de estudos, tudo de acordo com as regras e instruções que constam do Edital do 

processo seletivo do PROTAGONIZA AÍ – MULHERES EM TECH (bolsa de 

graduação), parte integrante deste Regulamento. 

 

2.2. Mesmo que você não tenha sido selecionada para participar do PROTAGONIZA 

AÍ - MULHERES EM TECH, continuará fazendo parte da comunidade CIA DE 

TALENTOS, por conseguinte, receberá convites para participar de processos seletivos, 

de pesquisas e/ou eventos relacionados aos temas correlatos à carreira, mercado de 

trabalho e emprego, como forma de lhe agregar conhecimento e ampliar suas 

oportunidades profissionais. 

 

3. SE ABANDONAR O PROJETO, O QUE ACONTECE? 

 

3.1. Se abandonar ou não cumprir as condições do PROTAGONIZA AÍ - MULHERES 

EM TECH, perderá, automaticamente, a bolsa de estudos disponibilizada pela 

DESCOMPLICA FACULDADE DIGITAL no curso em que estiver matriculado. Nessa 

hipótese, a Participante deverá pagar à DESCOMPLICA FACULDADE DIGITAL, a 

título de penalidade pela bolsa de estudos desperdiçada, no valor correspondente a 15% 

(quinze por cento) da somatória do valor de todas as mensalidades vencidas até então, 

considerado o valor original do curso, sem a bolsa. Por exemplo: se a participante do 

PROTAGONIZA AÍ - MULHERES EM TECH cursou 5 meses do total da bolsa, 

pagará 15% do valor correspondente a 5 mensalidades do curso respectivo, pelo valor 

vigente à época. Se estudou 10 meses, pagará 15% do valor de 10 mensalidades do 

curso respectivo, pelo valor vigente à época. 

 

3.2. Nada obstante, a Participante que solicitar o cancelamento, deverá fazê-lo via 

Secretaria Vitual (Lyceum), pela plataforma de estudos da DESCOMPLICA 

FACULDADE DIGITAL, com seu login e senha, abrindo a solicitação de 

cancelamento de matrícula e, no mesmo ato, justificando no campo “Observações” a 

impossibilidade de continuar no PROTAGONIZA AÍ - MULHERES, solicitando a 

exclusão dessa penalidade, o que será revisto e decidido pela CIA DE TALENTOS e 

DESCOMPLICA FACULDADE DIGITAL. 

 

3.3. Considera-se que a Participante: 

 

(i) “abandonou” o PROTAGONIZA AÍ - MULHERES EM TECH, quando deixar de 

participar por 30 dias consecutivos das aulas e/ou atividades do projeto, propostas pela 

CIA DE TALENTOS no semestre em curso; 

 

(ii) “não cumprir as condições do PROTAGONIZA AÍ - MULHERES EM TECH” 

equivale a deixar de realizar 80% ou mais, da soma de todas as atividades propostas 

pela DESCOMPLICA FACULDADE DIGITAL, pela CIA DE TALENTOS no 

semestre. 

 

3.4. Mesmo ocorrendo quaisquer das hipóteses previstas nas Cláusulas 3.1 e 3.3, a 

Participante, continuará fazendo parte da comunidade da CIA DE TALENTOS e, por 

conseguinte, receberá convites para participar de processos seletivos, de pesquisas e/ou 

eventos relacionados aos temas correlatos à carreira, mercado de trabalho e emprego, 

como forma de lhe agregar conhecimento e ampliar suas oportunidades profissionais. 



4. SE TRANCAR O CURSO OU PERDER A BOLSA DE ESTUDOS, O QUE 

ACONTECE? 

 

4.1. Se a Participante vier a trancar o curso de Graduação por mais de 1 (um) semestre, 

ou abandonar o curso de Graduação ou, ainda, perder sua bolsa de estudo de graduação, 

sua participação no PROTAGONIZA AÍ - MULHERES EM TECH será 

automaticamente cancelada. Nessa hipótese, a Participante deverá pagar à 

DESCOMPLICA FACULDADE DIGITAL, a título de penalidade pela bolsa de 

estudos desperdiçada, a mesma penalidade prevista no item 3.1, aplicando-se, também, 

o disposto nas Cláusulas 3.2 e 3.4. 

 

4.2. Para que não pairem dúvidas, a Participante só poderá trancar o curso de 

graduação em que tiver bolsa por, no máximo, 1(um) semestre. 
 

4.3. A Participante perderá a bolsa de estudos de graduação com a qual foi 

contemplada, se: 

 

(i) reprovada pela DESCOMPLICA FACULDADE DIGITAL no semestre todo, por falta 

ou nota. 

 

(ii) admitida pela DESCOMPLICA FACULDADE DIGITAL para o semestre 

seguinte, porém com mais de 1(uma) dependência. 

 

(iii) perder o prazo das matrículas semestrais na DESCOMPLICA FACULDADE 

DIGITAL, sendo certo que o beneficiário deverá seguir as mesmas regras de rematrícula 

do aluno da DESCOMPLICA FACULDADE DIGITAL, cursando, no mínimo, 3(três) 

disciplinas por semestre. 
 

(iv) apresentar documentos e/ou informações falsos na hora da confirmação da 

documentação para se matricular no curso em que foi aprovada com a bolsa de estudos. 

 

(v) deixar de apresentar documentação na fase de comprovação das informações, 

referente ao seu ingresso na DESCOMPLICA FACULDADE DIGITAL. 

 

(vi) por força de ordem judicial, for impedida de se matricular ou dar continuidade ao 

curso de graduação: pode ocorrer da Participante conseguir realizar a matrícula na 

DESCOMPLICA FACULDADE DIGITAL, apesar de não atender às exigências do 

PROTAGONIZA AÍ - MULHERES EM TECH. Nesse caso, a DESCOMPLICA 

FACULDADE DIGITAL e/ou a CIA DE TALENTOS, poderão ir à Justiça e, após 

decisão, impedir que a Participante dê continuidade ao curso ou perca a bolsa de 

estudos. 

 

(vii) não concluir o curso no prazo máximo para sua integralização; 

 

(viii) se abandonar ou não cumprir com as condições do PROTAGONIZA AÍ - 

MULHERES EM TECH, conforme  previsto nas Cláusulas 3.1 e 3.3. 

 

(ix) sofrer qualquer tipo de punição disciplinar, por 3(três) vezes, no mesmo semestre, 

seja por seu comportamento como aluno bolsista junto à DESCOMPLICA 

FACULDADE DIGITAL, seja por seu comportamento durante às atividades propostas 

pela CIA DE TALENTOS. 



4.4. As regras relacionadas à punição disciplinar são aquelas previstas pela 

DESCOMPLICA FACULDADE DIGITAL e disponibilizadas por ela à Participante, 

pelo site e/ou manual do aluno e que integram este Regulamento naquilo que lhe for 

aplicável. 
 

5. A PARTICIPANTE TEM CIÊNCIA DE QUE: 

 

(i) a CIA DE TALENTOS e a DESCOMPLICA FACULDADE DIGITAL não se 

responsabilizam pelas despesas, de qualquer natureza, necessárias para que participe 

tanto do processo seletivo do PROTAGONIZA AÍ - MULHERES EM TECH, quanto 

das atividades acadêmicas e/ou de desenvolvimento, dentre outras exigidas no 

PROTAGONIZA AÍ - MULHERES EM TECH. 

 

(ii) deverá observar as políticas, termos de uso e demais regras aplicáveis aos sites que 

terá que acessar para se inscrever, participar e/ou realizar as atividades do 

PROTAGONIZA AÍ - MULHERES EM TECH, seja o site da DESCOMPLICA 

FACULDADE DIGITAL, do PROTAGONIZA AÍ - MULHERES EM TECH, das 

jornadas de desenvolvimento online, dentre outros que se fizerem necessários. 

 

(iii) a CIA DE TALENTOS compartilhará alguns de seus dados pessoais, no limite do 

necessário, para executar o PROTAGONIZA AÍ - MULHERES EM TECH, com 

parceiros, apoiadores e prestadores de serviços, conforme previsto na Política de 

Privacidade do PROTAGONIZA AÍ - MULHERES EM TECH, cujos termos também 

integram este Regulamento. 

 

(iv) mesmo que não tenha sido selecionada para participar do PROTAGONIZA AÍ - 

MULHERES EM TECH ou que venha a ser dele excluída por quaisquer razões, 

continuará fazendo parte da comunidade da CIA DE TALENTOS e, por conseguinte, 

receberá convites para participar de processos seletivos, de pesquisas e/ou eventos 

relacionados aos temas correlatos à carreira, mercado de trabalho e emprego, como 

forma de lhe agregar conhecimento e ampliar suas oportunidades profissionais. 

 

(v) o PROTAGONIZA AÍ – MULHERES EM TECH poderá ser suspenso ou cancelado 

a qualquer tempo, ante à inviabilidade de sua continuidade, por razões alheias à CIA 

DE TALENTOS, e/ou à DESCOMPLICA FACULDADE DIGITAL, como, por 

exemplo, baixo número de participantes. Nada obstante, na ocorrência dessa hipótese, 

as bolsas já concedidas serão  mantidas, sem prejuízo à Participante. 
 

6. A PARTICIPANTE TEM CIÊNCIA DE QUE NÃO PODE: 
 

(i) compartilhar sua identidade, login e senha com terceiros, tampouco transferi-los (a 

qualquer título), revendê-los, doá-los e/ou emprestá-los a terceiros. 

 

(ii) permitir o uso e/ou acesso do(s) conteúdo(s) obtido(s) fisicamente e/ou acessado(s) 

via internet a terceiros. 

 

(iii) fazer cópia(s) do(s) conteúdo(s) obtido(s) fisicamente e/ou acessado(s) sob qualquer 

forma e/ou usá-los para outros fins diversos dos propostos no PROTAGONIZA AÍ – 

MULHERES EM TECH. 

 

(iv) compartilhar, transferir (a qualquer título), revender, doar e/ou divulgar, sob 

qualquer forma, o(s) conteúdo (s) obtido(s) fisicamente e/ou acessado(s) sob qualquer 

forma. 



(v) traduzir, fraudar, hackear ou acessar ilegalmente o website do PROTAGONIZA AÍ - 

MULHERES EM TECH e/ou da CIA DE TALENTOS e/ou da DESCOMPLICA 

FACULDADE DIGITAL, entidades e/ou de qualquer outro parceiro/apoiador do 

PROTAGONIZA AÍ - MULHERES EM TECH, de forma a copiar ou alterar os 

conteúdos disponibilizados por qualquer um deles. 

 

(vi) usar o(s) conteúdo(s) obtido(s) fisicamente e/ou acessado(s) sob qualquer forma para 

desenvolvimento de outros projetos ou serviços (on-line e/ou presencial) alheios ao 

propósito do PROTAGONIZA AÍ – MULHERES EM TECH. 
 

(vii) fornecer informações falsas ao se cadastrar no PROTAGONIZA AÍ - MULHERES 

EM TECH e/ou ao responder os formulários, questionários, pesquisas, dentre outros, 

que lhes for submetido. 

 

7. AO SE INSCREVER, A PARTICIPANTE AUTORIZA: 

 

(i) a consulta das informações por ela inseridas, a fim de identificar e solucionar 

problemas técnicos, prestar suporte, obedecer às ordens legais e judiciais. 

 

(ii) na hipótese de estar cadastrada no banco de currículos de quaisquer das empresas 

integrantes do Grupo Cia de Talentos, a extração desses dados para preenchimento 

automático do seu cadastro no PROTAGONIZA AÍ - MULHERES EM TECH ou para 

realização dos testes disponibilizados. 

 

(iii) a enviar e-mail, mensagem instantânea (SMS, WhatsApp®, Telegram, etc) para os 

seus telefones móveis cadastrados ou através de qualquer outro canal de comunicação 

pertinente a toda e qualquer comunicação referente a carreira, bem como boletins 

periódicos ou informativos, contendo ou não links e informes de outras empresas 

parceiras e/ou clientes da CIA DE TALENTOS ligados ao PROTAGONIZA AÍ - 

MULHERES EM TECH. 

 

(iv) exclusão do seu cadastro a qualquer momento, caso seja verificada a violação a 

qualquer condição deste Regulamento. 


