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O que é o Programa Transforme-se?

O programa Transforme-se é uma parceria da Serasa Experian com a Wise Hands e
tem como objetivo estimular o aprendizado de PcD que queiram desenvolver suas
carreiras na área de programação e dados.

Ao todo, serão selecionadas 160 PcD que, após passarem por um processo de
seleção com fases eliminatórias e/ou classificatórias, serão contempladas com
bolsas de estudos 100% gratuitas no curso de programação e dados, no formato
remoto (aulas interativas com professores especialistas, online ao vivo), em período
noturno e com duração de aproximadamente 8 meses.

A Formação será dividida em 2 fases: a inicial, composta por Rotinas
Administrativas, Informática Básica, Pensamento Computacional, com carga horária
de 70 (setenta) horas. Os 100 alunos que se destacarem nessa fase continuam para
a 2ª fase, que tem a formação em Desenvolvimento e Java e Python para Dados,
com carga horária de 200 horas.

Quem pode participar do programa?

O programa Transforme-se é destinado a pessoas com deficiência, que possuam
laudo médico, com idade igual ou maior que 18 (dezoito) anos na data de inscrição no
Programa, com ensino médio completo e que sejam residentes no Brasil.

Para participar é preciso ter laudo médico?

Sim, para se inscrever para o processo seletivo é necessário ter laudo médico vigente.

As aulas possuem acessibilidade?

Sim, as turmas serão divididas de acordo com a deficiência apresentada em laudo
médico. Para cada deficiência, será disponibilizada a acessibilidade necessária para
que o aluno aproveite por completo a formação.



Os alunos vão ser acompanhados de alguma forma?

Após selecionados, os alunos serão acompanhados desde a fase de formação das
turmas por uma assistente social, equipe pedagógica da Wise Hands e mais a equipe
de Responsabilidade Corporativa da Serasa Experian.

Se realizar o curso, automaticamente serei contratado pela Serasa Experian?

Tal possibilidade não acarretará qualquer obrigatoriedade de contratação pela
Serasa Experian, a seu exclusivo critério a contratação ou não. Porém há grande
possibilidade de que todos que participem do programa com dedicação e
compromisso sejam contratados até mesmo antes de terminar o programa.

Quem irá ministrar o curso?

A Wise Hands será responsável pelo corpo docente, bem como os coordenadores e
todo acompanhamento da formação do aluno.

Qual é o objetivo do curso?

O curso tem como objetivo ensinar aos participantes habilidades digitais básicas,
especificamente na área de programação, inspirando-as a serem as protagonistas de
suas próprias carreiras, tornando-as elementos fundamentais na criação de um futuro
digital.

Qual é a carga horária do curso?

A carga horária total do curso é de 270h, sendo 70 horas referentes à 1ª fase do
curso (Informática Básica, Rotinas Administrativas e Lógica de programação). Na 2ª
fase, são 200 horas, sendo 150h dedicadas à aprendizagem no desenvolvimento na
linguagem Java e 50 horas para aprendizagem em Python.
Durante toda formação, os alunos receberão palestras e minicursos referentes a
metodologias ágeis, inteligência emocional, motivação, entre outros. Esses cursos e
palestras extras não estão inseridos na carga horária de 270h.

Qual é a responsabilidade do aluno?

O aluno deverá se responsabilizar em assistir, participar e fazer as entregas de
trabalhos durante toda formação. O aluno se compromete com a dedicação e
respeito com a formação, entendendo a oportunidade recebida



Qual é a duração do curso?

A duração do curso é de 8 meses para os alunos que forem selecionados para toda a
formação e 2 meses para os alunos que forem selecionados para participar somente
da 1ª fase.

Receberei alguma ajuda de custo se for selecionado para bolsa de estudos?

Ao ingressar no Curso, cada Participante arcará com suas próprias despesas de
estrutura, de alimentação e de eventual logística durante a realização do Curso, não
havendo subsídios das ORGANIZADORAS para tanto.

Como faço para me inscrever no programa?

Para se candidatar no Transforme-se, você deve acessar o site do programa e
preencher o formulário de inscrição. É importante que, antes de submeter a
inscrição, você confira se todos os dados estão corretos, principalmente seu
endereço de e-mail e telefone, pois esses serão o nosso principal canal de
comunicação com você.

Precisarei, de alguma forma, comprovar as informações da ficha de inscrição?

Durante o processo seletivo, poderão ser solicitados documentos comprobatórios das
informações declaradas pelo Participante no formulário de inscrição e demais
campos obrigatórios de preenchimento. O Participante poderá ser desclassificado
caso não apresente documentos comprobatórios compatíveis com as informações
declaradas no formulário de inscrição, principalmente o laudo médico.

Preciso pagar para me inscrever no programa?

Para se candidatar a este programa de bolsas, você não precisa fazer nenhum tipo
de pagamento. O programa é realizado através da parceria entre a Serasa Experian e
a Wise Hands. A bolsa de estudos concedida para os 160 candidatos PcD que forem
selecionados é gratuita e corresponde a 100% do valor do curso. Também não será
cobrada nenhuma taxa de inscrição e/ou matrícula.

https://wisehands.app/transformesepcd/


Quais são as datas e etapas do programa?

O processo de inscrição e seleção será realizado de acordo com as seguintes etapas:

De 26/10 a 13/11: inscrição via formulário

De 14/11 a 25/11: seleção para as 160 bolsas de Introdução à Programação

De 02/12/2022 a 08/02/2023: aulas de Introdução à Programação

De 09/02/2022 a 12/02/2023: seleção para as 100 bolsas de Programação e Dados
(Java + Python)

De 13/12/2022 a 19/07/2023: aula de Programação e Dados (Java + Python)

Realizei a minha inscrição, e agora?

Agora é aguardar a comunicação da equipe da Wise Hands, que poderá ser feita via
e-mail, whatsapp ou contato telefônico. O atendimento é feito de 2ª a 6ª feira, das 09h
às 18h.

Quais materiais/ferramentas são necessários para participar das etapas do processo
seletivo?

Para fazer a formação, basta ter um computador e conexão com internet. Para
entrevista, você precisará de um dispositivo com câmera e estar com ela ligada.
Recomendamos que você disponha de ao menos um computador com navegador de
internet atualizado, banda larga fixa ou móvel de ao menos 4MB (quatro megabytes)
de velocidade e dispositivo de webcam.

Fui aprovado na entrevista e selecionado para a bolsa. Qual o próximo passo?

Você receberá todas as orientações por e-mail e/ou Whatsapp. Além de um manual
do aluno. Essas informações serão enviadas antes do início das aulas, que
acontecerá dia 02/12/22.

Quais materiais/ferramentas são necessários para participar do curso remoto?

Para fazer o curso remoto, é indicado ter um computador com as seguintes
características e conexão com internet: 8gb de RAM, processador Intel i5 e 500GB
de HD. Porém há a possibilidade de disponibilização de equipamento para
participar da formação.

Ter um microfone e uma webcam melhorarão ainda mais sua experiência de aula.



Qual será a data de início da turma e qual dia e horário das aulas?

A Aula Inaugural será no dia 02/12/2022, às 19h00, pela plataforma do Zoom ou
similar e será previamente avisada aos alunos.

As aulas do curso iniciarão em 05/12/2022 e ocorrerão no período noturno, das 19h
às 22h, às segundas, quartas e quintas-feiras, conforme calendário no final do
documento.

Caso haja alguma alteração nas datas e/ou horários, as selecionadas serão
avisadas com antecedência.

Além da disponibilidade de tempo para assistir às aulas, o aluno precisa
organizar um momento em sua rotina para se dedicar aos estudos fora da sala
de aula e à elaboração do projeto.

As aulas serão gravadas? Posso assistir fora do horário de aula?

As aulas do curso remoto acontecem ao vivo, às segundas, quartas e quinta-feiras,
das 19h às 22h. É imprescindível você ter disponibilidade de acompanhar as aulas
ao vivo, dentro do horário de aula.

Sua presença será contabilizada para emissão da certificação ao final do curso.
Estarão elegíveis para receber o certificado de conclusão do curso, os participantes
que apresentarem assiduidade de no mínimo 90% nas aulas on-live.

Porém, as aulas ficam gravadas e disponibilizadas em uma plataforma para que o
aluno possa a qualquer momento assisti-la novamente, bem como consultar o
material disponibilizado em aula.

Quantos professores em sala de aula os participantes terão?

As aulas serão ministradas por 1 Professor especialista no conteúdo por sala de
aula.

Cada sala possui até 20 alunos.

As salas de Surdos contam com 3 intérpretes cada uma.

A equipe pedagógica ficará a disposição o tempo todo para auxílio no que precisar.



Qual é o papel da Serasa Experian nesse programa?

A Serasa Experian é a empresa patrocinadora do programa, parceira da Wise Hands.

O gerenciamento do website de inscrições, as fases do processo seletivo, formação e
as comunicações oficiais do programa ao longo do processo com os participantes
são de responsabilidade da Wise Hands.

Após a realização do curso, eu serei contratado(a) pela Serasa Experian?

Os participantes do curso on-live poderão receber no seu e-mail ou telefone de
cadastro convites para participar de processos seletivos para vagas de trabalho no
Serasa Experian durante o decorrer do curso ou após seu término.

Ao final do curso, eu receberei um certificado?

Sim, a Wise Hands emite um certificado de conclusão aos participantes com
presença superior a 90%. Esse documento será enviado via e-mail após o
encerramento da formação.

Posso transferir meu lugar para outra pessoa ou trocar o curso?

Não, o resultado da seleção é pessoal e intransferível. Não pode ser trocado por
outro curso, dinheiro, outro prêmio equivalente, ou ainda transferido para outra
pessoa.

O que acontece se eu faltar às aulas?

Você precisa entender a grande oportunidade que está recebendo, porém cada caso
será tratado individualmente. É importante ficar claro que, se o aluno não comparecer
às aulas on-live, não conseguirá entregar os projetos desenvolvidos e o professor não
conseguirá medir seu desempenho. Ao final de cada módulo, frequência e entregas
serão analisadas e, somente após isso, o aluno seguirá para o próximo módulo.

Qual a dinâmica das aulas?

As aulas acontecem on-live às segundas, quartas e quintas das 19h às 22h
pontualmente. As aulas são distribuídas em parte teórica e parte prática. Nós
trabalhamos com projetos, assim vocês já podem ir preenchendo o portfólio de
conhecimento e trabalhando com situações reais no ambiente de trabalho.



Calendário de aulas Transforme-se


