
  
  
Women Rock IT 2021 – Termos e condições 

 

Apresentação: 

 

No ano de 2021, a Cisco continuará apoiando e participando do movimento Internacional Girls in 

ICT Day, que visa motivar meninas e mulheres a considerarem assuntos de ciência, tecnologia, 

engenharia e matemática (STEM na sigla em inglês) em seus planos de carreira e vagas no 

mercado de trabalho. 

De 2016 a 2020 o movimento promovido pela Cisco do Brasil nessa iniciativa global teve o nome 

de Girls Power Tech.  

No ano de 2021, a Cisco do Brasil promoverá este movimento com o nome Women Rock IT 

2021 (WRIT), se adequando às atualizações de ações dessa iniciativa. 

Novos estudos sugerem que o impacto da recessão do COVID-19 sobre as mulheres que 

trabalham é maior do que os homens, ao contrário de outras crises econômicas passadas que 

afetaram mais os homens. Além disso, números globais mostram uma disparidade econômica 

surpreendente: mulheres perdem empregos quase duas vezes mais que os homens, resultando 

em 47 milhões de mulheres e meninas abaixo da linha de pobreza.1 

A Cisco vai demonstrar como a paixão e a tecnologia combinadas podem ajudar esses números 

a mudarem, possibilitando mais oportunidades de carreira híbrida, por meio dos cursos do 

Networking Academy. 

Nesse cenário, o Women Rock IT 2021 (WRIT) vai ofertar gratuitamente, e de forma 100% on-

line, o curso CCNA, utilizando a plataforma Networking Academy e o Cisco Webex, para 

capacitar meninas e mulheres, e garantir que elas decidam seu próprio futuro econômico.  

De grande importância na carreira de TI, e com reconhecimento internacional, o curso CCNA 

ensina funções necessárias para dar suporte às operações e prioridades de empresas a 

pequenos varejistas; capacita construir redes locais (LANs) simples; desenvolve um 

conhecimento prático de esquemas de endereçamento IP, segurança de rede básica; e ensina 

a realizar configurações básicas para roteadores e switches.  

 

  

1. PÚBLICO-ALVO 

 

1.1. Mulheres (cis e trans) a partir de 16 anos que tenham interesse na área de tecnologia de 

redes. 

  

 
1 https://www.unwomen.org/en/news/stories/2020/8/press-release-covid-19-will-widen-poverty-gap-between-
women-and-men 

https://www.unwomen.org/en/news/stories/2020/8/press-release-covid-19-will-widen-poverty-gap-between-women-and-men
https://www.unwomen.org/en/news/stories/2020/8/press-release-covid-19-will-widen-poverty-gap-between-women-and-men


  
  
2. REQUISITOS 

 

2.1. São requisitos para participar do Women Rock IT 2021: 

a) Ser mulher a partir de 16 anos (aberto a mulheres cis e trans); 

b) Falar português;  

c) Ter acesso a um computador e conexão à internet - Computador: processador i3, 

Windows 10, 4Gb de RAM e 27GB de disco rígido. Internet: 5Mb  

d) Inscrever-se no Networking Essentials e emitir o certificado no Networking Academy 

até 20/06/21. Atualização: 27/06/21 

e) Ler o edital antes de se inscrever; 

f) Fazer teste de funcionalidade do Packet Tracer previamente. 

 

  

3. FINALIDADE E OBJETIVOS 

 

3.1. Oferecer para meninas e mulheres de todo o Brasil os cursos de redes Networking 

Essentials e CCNAv7, somente para mulheres (cis e trans), totalmente on-line, gratuito 

e com certificado de conclusão dos cursos promovidos às alunas aprovadas, utilizando 

a plataforma Networking Academy, e possibilitando a emissão do voucher de desconto 

para aplicar à certificação Cisco CCNA.  

 

3.2. Promover capacitação de qualidade às meninas e mulheres; 

 

3.3. Incentivar à entrada de meninas e mulheres no mercado da tecnologia.  

 

 

4. CURSOS E CARGA HORÁRIA 

 

4.1. O curso Networking Essentials: é o curso classificatório para ingressar na etapa de aulas 

on-line do CCNAv7, e foi estipulado para nivelamento das alunas, e para que as mesmas 

já se familiarizem com o conteúdo que será aplicado. Este curso deve ser feito no modo 

self-learning (de forma autodidata na plataforma Networking Academy) e o conteúdo é 

em inglês básico. Nota: a partir do dia 11 de Junho, o curso também estará disponível 

em Português.  

 

O curso ensina a planejar e instalar uma rede doméstica ou de pequena empresa usando 

tecnologia sem fio e, em seguida, conectá-la à Internet, desenvolve pensamento crítico 

e habilidades de resolução de problemas usando o Cisco Packet Tracer, promove a 

prática de verificação e solução de problemas de rede e conectividade com a Internet, e 

ensina a reconhecer e mitigar ameaças de segurança a uma rede doméstica.  

 

4.2. O curso de CCNAv7: é composto de 3 módulos, CCNA: Introduction to Networks, CCNA: 

Switching, Routing and Wireless Essentials, CCNA: Enterprise Network, Security and 



  
  

Automation; e apresenta as arquiteturas, modelos, protocolos e elementos de rede - 

funções necessárias para dar suporte às operações e prioridades de empresas a 

pequenos varejistas inovadores. Capacita para construir redes locais (LANs) simples. 

Desenvolve um conhecimento prático de esquemas de endereçamento IP, segurança de 

rede básica e ensina a realizar configurações básicas para roteadores e switches.  

 

De grande importância na carreira de TI, e com reconhecimento internacional, o CCNAv7 

será ministrado em três etapas, uma para cada módulo, com duração total aproximada 

de sete meses e proporcionará um voucher de desconto, para aplicação à certificação 

Cisco CCNA, à todas que concluírem as etapas, com as notas necessárias.  

 

4.3. A nova versão 7.0 do currículo do CCNA do Networking Academy é totalmente alinhada 

com a nova certificação Cisco CCNA 200-301. 

 

 

5. ETAPAS E MÓDULOS 

 

5.1. O projeto WRIT 2021 contempla portando, quatro etapas: 

 

1. Networking Essentials (sendo este curso classificatório); 

2. CCNA: Introduction to Networks; 

3. CCNA: Switching, Routing and Wireless Essentials; 

4. CCNA: Enterprise Network, Security and Automation. 

 

5.2. Cada módulo possui 70 horas de estudos, totalizando 280 horas ao final das 4 etapas. 

 

5.3. Somente as alunas aprovadas com nota igual ou maior a 70% migrarão para a próxima 

etapa.  

 

O conteúdo de cada etapa pode ser consultado nos seguintes links: 
https://www.netacad.com/pt-br/courses/networking/networking-essentials  

https://www.netacad.com/pt-br/courses/networking/ccna-introduction-networks 

https://www.netacad.com/pt-br/courses/networking/ccna-switching-routing-wireless-essentials 

https://www.netacad.com/pt-br/courses/networking/ccna-enterprise-networking-security-automation 

 

 

6. INSCRIÇÕES E MATRÍCULAS 

 

6.1. A partir do dia 20/05/21 a candidata terá acesso ao curso classificatório Networking 

Essentials, na plataforma: https://www.netacad.com/portal/web/self-enroll/m/course-

540108. Em caso de eventualidades no momento de cadastro na plataforma Networking 

Academy, mande e-mail para: writ_ciscobrazil@cisco.com (contato somente para 

questões técnicas de inscrição no curso Networking Essentials, na plataforma 

mencionada. Dúvidas não ligadas ao assunto não serão respondidas). 

https://www.netacad.com/pt-br/courses/networking/networking-essentials
https://www.netacad.com/pt-br/courses/networking/ccna-introduction-networks
https://www.netacad.com/pt-br/courses/networking/ccna-switching-routing-wireless-essentials
https://www.netacad.com/pt-br/courses/networking/ccna-enterprise-networking-security-automation
https://www.netacad.com/pt-br/courses/networking/networking-essentials
https://www.netacad.com/pt-br/courses/networking/ccna-introduction-networks
https://www.netacad.com/pt-br/courses/networking/ccna-switching-routing-wireless-essentials
https://www.netacad.com/pt-br/courses/networking/ccna-enterprise-networking-security-automation
https://www.netacad.com/portal/web/self-enroll/m/course-540108
https://www.netacad.com/portal/web/self-enroll/m/course-540108


  
  

 

6.2. A candidata deverá estudar todo o conteúdo e emitir seu certificado pela plataforma 

Networking Academy.  

 

6.3. Para isso, deverá alcançar nota igual ou maior a 70% na prova final (Exame final do 

Networking Essentials). A opção de gerar o certificado estará disponível no painel da 

plataforma Networking Academy, logo abaixo do nome do curso, na página inicial. 

 

6.4. A candidata tem até o dia 20/06/21 às 15:00 para concluir o curso classificatório 

Networking Essentials. Atualização: até 27/06/21. 

 

6.5. Após a conclusão e emissão do certificado, a candidata está automaticamente inscrita 

para a etapa de aulas on-line do CCNAv7, com início previsto em 22/06/21. Atualização: 

em 29/06/21. 

 

6.6. As matrículas serão oficializadas até dia 21/06/21, e as alunas classificadas receberão 

um e-mail de confirmação. Atualização: até 28/06/21. 

 

 

7. VAGAS 

 

7.1. Serão ofertadas 1.000 vagas para o curso de CCNAv7 do WRIT 2021. 

 

7.2. Caso ocorra de haver mais de 1.000 candidatas com certificado do Networking 

Essentials emitidos, as melhores notas serão fator de classificação para a próxima etapa.  

 

 

8. CCNAv7 – REGRAS E FUNCIONALIDADE DAS AULAS:  

 

a) O curso é gratuito, 100% virtual, no modelo de aulas reversas e síncronas; 

b) O conteúdo de cada aula deve ser pré-estudado, de forma, que as aulas serão um resumo 

do conteúdo, seguido de uma sessão para tirar dúvidas; 

c) Apenas dúvidas referentes ao conteúdo do dia serão sanadas;  

d) As aulas serão ministradas através do Webex (baixe o aplicativo para ter acesso às aulas 

em http://www.webex.com/downloads); 

e) As aulas serão gravadas, porém ficarão disponíveis somente por 7 dias após a aula; 

f) As provas serão feitas conforme calendário, também com dias e horários pré-agendados 

sem possibilidade de segunda chamada; 

g) Toda a comunicação será feita para o e-mail com o qual a aluna se cadastrou na 

plataforma Networking Academy na primeira etapa.  

h) É preciso baixar o aplicativo Webex para ter acesso ao grupo que será criado para as 

turmas do Women Rock IT – WRIT 2021; 

http://www.webex.com/downloads


  
  

i) As aulas ocorrerão todas as terças e quintas, das 19h15 às 20h45 (Horário de Brasília), 

podendo se estender de acordo com a sessão tira dúvidas. 

j) Todas as aulas ocorrerão de acordo com o cronograma do edital. 

9. CRONOGRAMA 

 

9.1. As etapas e prazos deste edital ficam assim definidos***: 

 

Data Sem Horário Conteúdo Etapa 

20/05/2021 Qui 00:00 Networking Essentials (Self-Learning) 1 

20/06/2021 

Atualização: 

27/06/21 

Dom 15:00 Prazo final para conclusão do Networking 

Essentials 

1 

22/06/2021 Ter 19h15 - 

20h45 

CCNA: Introduction to Networks 2 

10/08/2021 Ter 19h15 - 

20h45 

CCNA: Switching, Routing and Wireless 

Essentials 

3 

14/10/2021 Qui 19h15 - 

20h45 

CCNA: Enterprise Network, Security and 

Automation.   

4 

07/12/2021 Ter 19h15 - 

20h45 

Encerramento  

 
*Mudanças de cronograma serão comunicadas com antecedência, caso ocorram, por e-mail. 

**O cronograma completo, com as aulas e provas, será divulgado para alunas que ingressarem na 2ª fase. 

 

9.2. Cada etapa com aulas on-line (2, 3 e 4) contém aproximadamente 14 encontros virtuais 

via Webex, que ocorrerão todas as terças e quintas-feiras, das 19h15 às 20h45 (Horário 

de Brasília). 

 

 

10. CERTIFICADOS, DISTINTIVOS E VOUCHER 

 

10.1. CERTIFICADOS 

 

10.1.1. Os certificados Networking Academy são fornecidos na própria plataforma, e serão 

concedidos às alunas que alcançarem nota igual ou maior a 70% na prova final de 

cada etapa.  

 

10.1.2. O certificado Women Rock IT (WRIT) 2021, constando a participação e conclusão de 

cada um dos módulos do CCNAv7, será enviado por e-mail, para as alunas que 

obtiverem as notas acima mencionadas. 

 

10.2. DISTINTIVOS 

 



  
  

10.2.1. Emitidos pela Cisco e integrados aos metadados, os distintivos digitais da Networking 

Academy verificam as habilidades após a aprovação na avaliação final. Podem ser 

compartilhados em qualquer plataforma on-line (mídia social, assinatura de e-mail, 

currículo e site) para aprimorar a marca profissional da aluna. Estarão disponíveis na 

plataforma Networking Academy após conclusão de cada módulo.  

 

10.3. VOUCHER 

 

10.3.1. Os certificados Networking Academy e WRIT aqui mencionados não devem ser 

confundidos com a certificação Cisco CCNA. A certificação é fase não contemplada 

no projeto, mas que será possível após a aluna finalizar a última etapa e, com uso do 

voucher de desconto, aplicar para a prova final. Ou seja, com a conclusão dos 3 

módulos do CCNAv7, nos requisitos acima mencionados, será possível emitir o 

voucher de desconto, que possibilita a realização da certificação final Cisco CCNA. 

Mais informações em: https://www.netacad.com/pt-br/careers/career-

advice/certification-advice/qualify-receive-discount-your-certification-exam. 

 

 

 

11. E-MAIL DE CADASTRO 

 

11.1. A candidata deverá utilizar o mesmo e-mail de cadastro em todas as etapas do projeto, 

desde a inscrição no curso Networking Essentials, até as demais etapas do WRIT; 

 

11.2. É recomendado que a candidata crie um e-mail novo, destinado exclusivamente a 

participação no projeto, se houver a possibilidade de perder o acesso do e-mail atual 

durante os sete meses do projeto, e depois, ao utilizar o voucher de desconto, se 

obtido; 

 

11.3. Se houver troca de e-mail durante o projeto, a aluna deverá estar ciente que isso pode 

gerar problemas de acesso e certificação na plataforma Networking Academy e uso 

do voucher de desconto. 

 

11.4. Todas as comunicações referentes ao projeto serão enviadas para o e-mail 

cadastrado, não sendo responsabilidade da organização verificar erros de digitação 

do e-mail e status de entrega de mensagens. 

 

11.5. É de responsabilidade da aluna verificar os recebimentos de comunicação via e-mail, 

ou a possibilidade do desvio das mensagens para caixa de Spam. 

 

 

12. DAS DISPOSIÇÕES GERAIS 

 

https://www.netacad.com/pt-br/careers/career-advice/certification-advice/qualify-receive-discount-your-certification-exam
https://www.netacad.com/pt-br/careers/career-advice/certification-advice/qualify-receive-discount-your-certification-exam


  
  

12.1. É responsabilidade de cada participante acompanhar as publicações referentes a este 

edital, via Webex e e-mail cadastrado, utilizado na inscrição da 1ª etapa. 

 

12.2. A qualquer tempo este edital poderá ser revogado, retificado ou anulado, no todo ou 

em parte, sem que isso implique direito à indenização de qualquer natureza. 

 

12.3. O Programa Women Rock IT 2021 (WRIT 2021) não tem caráter de propaganda e/ou 

intuito comercial, sendo um projeto que busca tão somente promover a equidade de 

oportunidades no setor de STEM (ciências, tecnologia, engenharia e matemática em 

português) do país, para atender a demanda reprimida do mercado.  

 

12.4. Os instrutores e instituições participantes autorizam à organização do Programa o 

acesso a todo material elaborado durante as suas fases, para fins de 

acompanhamento, avaliação, elaboração de relatórios e promoção. 

 

12.5. Os instrutores e instituições participantes e alunos autorizam a organização deste 

Programa a fazer uso de imagem, som e dados biográficos para materiais de 

divulgação e elaboração de vídeos institucionais ou de divulgação. 

 

12.6. A organização deste programa poderá alterar e atualizar os Termos e Condições a 

qualquer momento, sem aviso prévio, sendo sempre responsabilidade do usuário, 

verificar a versão mais recente, que será disponibilizada pela organização, por e-mail 

e demais comunicações disponíveis. 

 

12.7. Os ganhadores estão cientes de que os certificados descritos no presente regulamento 

são pessoais e intransferíveis, de forma que sua comercialização ou transferência a 

terceiros é expressamente proibida. Em caso de descumprimento desta cláusula a 

aluna perderá o direito a utilização do certificado. 

 

12.8. A Cisco não fará nenhum tipo de pagamento em dinheiro às alunas deste Programa. 

 

12.9. Cada participante se responsabilizará por verificar no Código de Conduta (ou 

documento equivalente) da Instituição a qual pertence se poderá receber o voucher 

ou qualquer certificado descrito no presente regulamento. Caso seu Código de 

Conduta não permita, deverá avisar imediatamente a Cisco, que deixará de emitir 

qualquer voucher ou certificado, conforme o caso, não restando nenhuma outra 

responsabilidade a ser imputada à Cisco. 

 

12.10. A critério exclusivo da Cisco, poderá ser excluída deste Programa qualquer aluna que 

pratique atitudes que fujam às regras estipuladas nestes Termos e Condições, ou que 

sejam consideradas ilícitas aos costumes e ética da Cisco. 

 



  
  

12.11. Estes Termos e Condições poderão ser alterados pela Cisco tantas vezes quantas 

forem necessárias, garantida a sua divulgação de forma eficaz. 

 

12.12. A participação neste Programa não gerará ao participante nenhum outro direito ou 

vantagem que não estejam expressamente previstos nestes Termos e Condições. 

 

12.13. O presente Programa não implica em qualquer tipo de sorteio, vale-brinde, ou 

operação assemelhada, independe de qualquer modalidade de sorte, e não está 

subordinado à aquisição de qualquer produto ou ao uso de qualquer serviço ou 

pagamento adicional por parte das participantes. Não estando, portanto, sujeita a 

qualquer tipo de autorização prévia, em conformidade com a legislação vigente (inciso 

II do artigo 3º da Lei n° 5.768/71, regulamentada pelo Decreto n° 70.951/72). 

 

12.14. A eventual informação falsa ou inverídica nos dados das candidatas em sua inscrição 

isentará a Cisco de quaisquer responsabilidades civis ou de qualquer outra natureza, 

sendo a Participante imediatamente desclassificada. 

 

12.15. Este Programa não gera qualquer vínculo entre as participantes e a Cisco, sendo 

excluídas quaisquer pretensões entre ambos no cumprimento de suas obrigações. 

 

12.16.  A Cisco não se responsabiliza pelas  inscrições, participações ou acessos que não se 

realizem por falhas técnicas, como por exemplo, mas não se limitando a, problemas 

no servidor, na transmissão de dados, nas linhas telefônicas, nos provedores de 

acesso, por falta de energia elétrica ou quaisquer outros motivos que configurem força 

maior.  

 

12.17. Em caso de fraude ou tentativa de fraude comprovada, a participante será 

automaticamente excluída do Programa, independentemente do envio de qualquer 

notificação. Para efeito dessa cláusula, considera-se fraude a participação pelo 

cadastro de informações incorretas ou falsas, bem como, qualquer tentativa de 

violação das condições previstas. 

 

12.18. Quaisquer casos omissos do presente regulamento ou dúvidas suscitadas pelas 

participantes serão resolvidos por uma comissão julgadora formada por indicação da 

Cisco, que determinará de maneira irrecorrível a solução para o caso ou responderá à 

questão suscitada. 

 

12.19. Ao participarem deste Programa, nos termos deste regulamento, as participantes 

estarão autorizando automaticamente o uso, pela Cisco, de sua imagem, nome, e voz, 

bem como os direitos de expor, publicar, reproduzir, armazenar e/ou de qualquer outra 

forma delas se utilizarem, o que os participantes fazem de modo expresso e em caráter 

irrevogável e irretratável, desde já e de pleno direito, em caráter gratuito e sem 

qualquer remuneração, ônus ou encargo, podendo referidos direitos serem exercidos 



  
  

por meio de cartazes, filmes e/ou spots, jingles e/ou vinhetas, bem assim em qualquer 

tipo de mídia e/ou peças promocionais, com exclusividade e sem que tal autorização 

signifique, implique ou resulte em qualquer obrigação de divulgação nem de 

pagamento, concordando ainda, inclusive, em assinar eventuais recibos e 

instrumentos neste sentido e para tal efeito, sempre que solicitado pela empresa 

organizadora do Programa. 

 

12.20. Para informações atualizadas a respeito do programa, consulte o site do Programa: 

https://www.cisco.com/c/pt_br/training-events/networking-academy/women-rock-it.html 

 

12.21. Ao realizar sua inscrição para a primeira etapa (Curso Networking Essentials, no link: 

https://www.netacad.com/portal/web/self-enroll/m/course-540108) a candidata 

assume que leu e está de acordo com este edital de forma integral. 

 

http://cisco.com/cibereducacao
https://www.cisco.com/c/pt_br/training-events/networking-academy/women-rock-it.html
https://www.netacad.com/portal/web/self-enroll/m/course-540108

