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NOV-20
MARCELO MACEDO - ALUNO

Muito bacana essa revista, hein?

Como vai ser o acesso
mensalmente? 

Muito bom! parabéns!!! gostei demais.

PROF. FERNANDO GONÇALVES

Edição Anterior

Número 1 - Aceitação

LEIA ONLINE A EDIÇÃO NÚMERO 1 - NOV - 20

ROBERTO - COMPUFOUR 4

Nosso pessoal achou TOP. 

 Uaauuu que topp.  

ANDRÉIA - COMPUFOUR 4

NATANAEL ASSIS - ANALISTA 

Muito bom e os tópicos abrangentes.

Ta muito boa a revista professor. 

MARCELO - ALUNO

PROF. CLEUDSON CAVALCANTE

Quero um espaço pra publicar nessa
revista. Gostei muito. Ótimo trabalho!

Parabéns pelo trabalho 
Posso compartilhar no grupo de alunos?

PROF. WAGNER FILHO 

IARA - COMPUFOUR 4

Gostei, inclusive do podcast.

É sempre muito bom ter um conteúdo
de qualidade para ler e te alinhar
com os acontecimentos do mercado
de TI.

VITOR DIZERO - ANALISTA

https://bit.ly/3pKlqlW



O Projeto da "Revista Carreiras TI" surgiu para
auxiliar e informar nossos alunos. Tanto os alunos
presenciais da faculdade do Prof. Ednewton,
quanto os alunos da Ew Sistemas TI. Resolvemos
fazer a diferença. Começamos a compartilhar  a
primeira edição com todo mundo... rss

O resultado foi muito prazeroso. Muitos feed backs
mostraram que estamos no caminho certo.

Nossa alegria têm aumentado em dobro desde o
dia que começamos o Projeto.

Pedimos para vocês compartilharem com seus
colegas e amigos. 

Aprecie sem moderação!

Ew Sistemas TI.

Projeto 
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Deseja Apoiar 
o Projeto?

Seja um apoiador do nosso projeto.
Basta apontar a câmera do seu
celular para o QR Code acima.  
Você pode apoiar com qualquer
valor, inclusive pode apoiar
mensalmente.
Todos os colunistas e a revisora
são voluntários. Contudo, há os
custos operacionais, com os
servidores, hospedagens do site e
rádio etc. 
Nos ajude a continuar com o
projeto.



C A R R E I R A S  T I P R O F I S S Ã O
T
•
I

Hoje nós estamos em plena pandemia e não está perto de acabar. Não
sabemos como será daqui para frente. Mas uma coisa é certa, hoje
estamos mais remotos que nunca. Acabou de passar em um programa
jornalístico na televisão, sobre os imóveis comerciais que estão fechados
sem ter quem alugue. As imobiliárias estão em polvorosa porque os
clientes sumiram. A pergunta é, por quê sumiram? A resposta também é
simples, sumiram porque agora as equipes estão em trabalhos remotos.
As empresas estão economizando nos aluguéis e não querem mais voltar
o que era antes. Essa foi a reportagem que passou no noticiário nesta
manhã. Tudo tem a ver com o atual momento em que estamos vivendo.    
Neste sentido, sempre que tivermos alguma escolha em trabalhar remoto
ou não, escolha o que mais for conveniente para você. Se acha que
trabalhar remoto é melhor, então decida, se achar que trabalhar na
empresa é melhor, então escolha. Faça tudo para não perder seu
emprego. E se você não tiver escolha, aí basta obedecer... 
Há diversas vagas disponíveis no mercado, é verdade, falta profissional
qualificado, também é verdade. Contudo, não creio que é por este
caminho que devemos trilhar, e sim, sempre fazer o melhor trabalho.
Procurar sempre entregar o melhor de nós, mesmo que seja em um
emprego que não estamos satisfeitos. 
O segredo sempre será atender nosso cliente ou patrão. Se ele está
gostando de nosso trabalho, é porque estamos fazendo nossa parte. 

Caros profissionais e estudantes,
V I SÃO

comercial@ewsistemasti.com.br (61) 4042-0701 https://cursos.ewsistemasti.com.br/home

Prof. Ednewton de Vasconcelos
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visite
https://carreirasti.ewsistemasti.com.br/

RODRIGO FONTANA

PONTO DE VISTA
Rio Grande do Sul
Brasil

Rodrigo Fontana é o primeiro aluno da Ew
Sistemas TI. Iniciou recentemente o segundo
ano (ciclo) na plataforma.

Entrevista concedida para o Prof. Ednewton
de Vasconcelos - via whatsapp em 19 de
novembro de 2020. 

Entrevista
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RODRIGO
FONTANA

EN
TR

EV
IS
TA

"Acredito que o mercado de TI é o maior
tanto em abrangência, quanto em valor. O
presente e o futuro dependem  da
tecnologia da informação." 
Rodrigo Fontana.

1° aluno da Ew Sistemas TI

https://youtu.be/jBzeRLKFuNc

Assistir outra entrevista via videoconferência
 com Rodrigo Fontana, 

realizada em novembro de 2019. 
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1) Rodrigo peço que faça uma breve apresentação, depois nos diga a sua visão da
área de TI;
Sou Rodrigo, tenho 40 anos, moro numa cidadezinha do interior do RS chamada Teutônia.
Formado em Processamento de dados e Processos Gerenciais. Trabalho em uma empresa
familiar de empreendimentos imobiliários.
Acredito que o mercado de TI é o maior tanto em abrangência, quanto em valor. O presente
e o futuro dependem da tecnologia da informação.

2) O que te levou a começar a desenvolver sistemas?
O meu interesse em desenvolvimento começou muito cedo. Nos primórdios da
computação. Quando tudo era em DOS e as pessoas tinham dificuldade de até rodar os
programas. Então eu criava atalhos pra essas pessoas. Mas na empresa onde trabalho,
não tem um software que seja capaz de sanar as expectativas e controlamos a maior parte
dos processos por planilhas. Daí então surgiu a necessidade de me aprimorar e criar um
sistema que comporte todas às necessidades do negócio.
Quando fui orçar um sistema sob medida, notei que seria muito mais vantajoso eu aprender
a desenvolver do que pagar alguém pra criar um sistema do zero.

3) Quais foram suas dificuldades no início?
A disponibilidade gigante de linguagens e frameworks existentes e a primeira dificuldade foi
decidir em qual começar. Depois de me frustrar com linguagens comuns, descobri as
plataformas low-code, que fazem o trabalho pesado e facilitam as coisas. E quando se tem
um mentor, facilita as coisas.

4) Essas dificuldades hoje foram atendidas com os sistemas desenvolvidos por
você?
A plataforma utilizada me ajudou a compreender o funcionamento de um sistema e me deu
a capacidade de resolver qualquer situação de desenvolvimento. Claro que o conhecimento
do negócio e da ferramenta são essenciais para o desenvolvimento.

 

ENTREVISTA

RODRIGO FONTANA - TEUTÔNIA-RS
Prof. Ednewton de Vasconcelos
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ENTREVISTA

RODRIGO FONTANA - TEUTÔNIA-RS
Prof. Ednewton de Vasconcelos

5) Na sua concepção qualquer um pode iniciar a carreira de desenvolvedor de
sistemas?
Vejo que com as plataformas low-code e no-code existentes, qualquer pessoa dedicada
pode sim desenvolver sistemas. Independentemente da área de atuação.

6) Ainda baseado na resposta anterior, você acha que uma pessoa comum pode
desenvolver seu próprio sistema e aplicativo?
Com certeza. Basta se dedicar e compreender o funcionamento da plataforma e do
negócio.

7) Atualmente você desenvolve em quais plataformas?
Atualmente, utilizo Ferramenta Desktop (curso oferecido pela Ew Sistemas TI), Longtion
Radbuilder, Bubble.io e Appgyver; depende do modelo de sistema que preciso.

8) Como você conheceu a Ew Sistemas TI?
Conheci a Ew Sistemas na plataforma de ensino Udemy. Procurando soluções para o meu
conhecimento em sistemas. 
NOTA: Os cursos não estão mais na plataforma Udemy. Somente em nossas plataformas:
Área de Membros https://ewsistemasecursos.com.br/ava e Área Premium
https://cursos.ewsistemasti.com.br/home 

9) Quais cursos você adquiriu?
Adquiri todos os cursos de sistemas da plataforma da EW Sistemas TI.

10) Seja sincero, você realmente aprendeu com os cursos da Ew Sistemas TI?
Aprendi muito. Ainda preciso me dedicar a ferramenta pra me aprofundar, mas no geral,
aprendi mais do que o básico.

11) Você indicaria os cursos?
Indicaria os combos. Pois são cursos que se complementam e te dão uma noção ampla da
plataforma.

12) Recentemente você ingressou na Área Premium?
Entrei na Área Premium pra ter acesso aos grupos e às aulas completas.
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Na Área Premium tem-se acesso a
todos os cursos, e a participação

direta de outros alunos e professor.
Muito mais vantajoso."

RODR IGO FONTANA

Carreiras TI  | Pag 12



13) Como está sendo a experiência?
Estou gostando muito das possibilidades, e acredito que a colaboração dos grupos só tem
a engrandecer o processo de conhecimento.

14) É verdade que na Área Premium os alunos tem a mentoria todo o tempo
diretamente com o professor?
O acesso direto ao professor é importantíssimo e diminui muito a curva de aprendizado.

15) Na sua opinião qual é a vantagem na Área  Premium em relação à Área de
Membros?
Na Área Premium tem-se acesso a todos os cursos, e a participação direta de outros
alunos e professor. Muito mais vantajoso.

16) Qual o recado que você quer passar para a turma de estudantes e para os
profissionais da área de TI?
Acho que com dedicação e empenho, podemos fazer qualquer coisa nas nossas vidas.
Entendam as necessidades e sigam em frente. E com a mentoria do professor tudo fica
mais fácil.

 

ENTREVISTA

RODRIGO FONTANA - TEUTÔNIA-RS
Prof. Ednewton de Vasconcelos
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C A R R E I R A S  T I  

O INÍCIO
S U A  C A R R E I R A  D E  T I

Carreiras TI  | Pag 14



Pelo conhecimento!

Por onde começar?

APRENDIZ DE

TI!

VOCÊ QUER COMEÇAR UMA NOVA
CARREIRA?

E não sabe por onde começar,  certo? 

Carreiras TI  | Pag 15



EXPERIÊNCIA PROFISSIONAL|NENHUMA 

Como conseguir o primeiro trabalho se não temos experiência.
- Por onde começar?

DADOS:
OCUPAÇÃO | ESTUDANTE

Essa seria sua resposta? Estamos começando o
entendimento... 

REMUNERADO OU VOLUNTÁRIO?
remunerado, é claro!

A REALIDADE!

Quando cursamos uma faculdade, geralmente não temos nenhum
emprego. Quem paga nossas faculdades são nossos pais. Geralmente é
assim que acontece com a maioria das pessoas. Talvez  você nunca deva
ter trabalhado na vida. Muitos alunos têm a felicidade de ter passado
todos estes anos anteriores à faculdade sem ter pregado um prego na
parede. Outros nem tanto, já trabalham e têm alguns que pagam a sua
própria faculdade, por meio de seu trabalho suado. Mas quanto aos
alunos que nunca tiveram uma chance de trabalho, nunca foram sequer
convidados para um trabalho voluntário, por exemplo. Como conseguir
um trabalho enquanto estuda a faculdade? Como conseguir um emprego
se não tem nenhuma experiência? Afinal, o aprendiz nunca trabalhou na
vida. 
A pergunta não é fácil de responder, porque são muitas respostas. Se
você é do grupo que nunca trabalhou, somente estudou, realmente não
haverá experiência para tentar qualquer vaga no mercado de trabalho,
principalmente na área de formação. Contudo, você pode começar a
trabalhar em grupos de voluntários. Procure em sua cidade algum grupo
ou empresa, que você possa trabalhar voluntariamente. Sem receber
por nada, e algumas vezes você não receberá nem o valor da passagem
do ônibus. Aí complicou! Como trabalhar sem dinheiro para o
transporte? Bom, às vezes temos que investir em nossa carreira,
precisamos fazer este tipo de investimento, para conseguir algo maior
mais a frente. "Mas professor, não tem outra saída!" Sim. Tem sim. A
outra saída é você conseguir estágio remunerado nas empresas de sua
região. Procure o SINE de sua cidade. Inclusive agora não é mais SINE, e
sim TRABALHE BRASIL.
Têm vagas para home office também, basta procurar as vagas de seu
interesse. Assim fica mais fácil seu estágio ou primeiro emprego.
Não se esqueça que você é o protagonista de sua história, seja
voluntário ou estágio, faça sempre o melhor, procure sempre aprender.   

ESTÁGIO
Á R E A  D E  T I

Carreiras TI  | Pag 16
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ESTUDAR
ENTENDER

É A SOLUÇÃO!

NÃO DESISTA!
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Transitivo direto e intransitivo. Adquirir habilidade e/ou

conhecimento. Cursar aulas ou frequentar cursos, faculdades, etc.

(Fonte: Google).

Desde cedo ainda pequeninos até hoje, nós ouvimos essa palavra. Ela

vem carregada de várias emoções e cobranças. Nossos pais desde

criança também receberam de seus pais essa palavra carregada de

emoções e cobranças. Primeiro vamos explicar porque emoções e

cobranças. 

Emoções porque para quem gosta de estudar, a palavra ESTUDAR tem

forte indícios de prazer e satisfação. É fácil estudar quando se gosta,

quando se tem prazer, quando não é uma cobrança. Contudo, na

contramão  da palavra ESTUDAR têm fortes indícios de cobrança, é

quando a criança é cobrada pelos pais para estudar enquanto não quer

estudar. "Menino você tem que estudar, estudar faz bem e servirá

para você e seu futuro". Algo errado? Não. De forma alguma, estudar

realmente faz bem e servirá para nosso futuro próximo e longínquo.

Só para quem não gosta de estudar soa como cobrança. "Meu pai só

me cobra". "Minha mãe toda hora manda eu ir estudar." É neste

sentido, que devemos entender que a palavra "estudar" é uma

cobrança e sem nenhuma emoção. 

 Outra grande preocupação são os alunos que hoje estão na faculdade

e estão no segundo grupo explicado acima. Ou seja, sempre foram

cobrados porque nunca gostaram de estudar. Porém, hoje é um

homem maduro e está cursando o ensino superior. Para estes alunos,

sempre a palavra estudar soará como cobrança por parte do

professor, por exemplo. 

A Palavra "Estudar" 

O SIGNIFICADO DA PALAVRA

"ESTUDAR"

Carreiras TI  | Pag 18



VAMOS APRENDER? 

Como professor universitário há mais de 25 anos (completos  no mês

de junho de 2020), posso afirmar por experiência em sala de aula,

estes alunos não conseguem cursar a faculdade sem reprovar nas

disciplinas. Já no primeiro semestre saem do fluxo da grade por

reprovação. Entretanto, sempre há uma saída para resolver qualquer

problema quando se quer. Ainda mais este tipo de problema que

chamamos de estudar. Oh palavra linda! Porque é por meio dos

estudos que crescemos, amadurecemos, conseguimos melhores

empregos e trabalhos. Por meio dos estudos, conseguimos chegar

mais fácil no topo da pirâmide que se chama sucesso profissional.

Você pode ficar rico do seu trabalho, poucas pessoas no mundo

conseguem isto. A outra maneira é ficar rico ou milionário ganhando

na loteria, por exemplo. Mas tem outra maneira que só depende de

nós, a palavra se chama ESTUDAR.

Carreiras TI  | Pag 19



A PALAVRA "ESTUDAR" VIROU

ESTIGMA

Atualmente vemos nossos alunos "patinando" no gelo sem controle do EU. Sem

entender como estudar e o que realmente significa essa palavra tão importante e cheia

de emoções.

 Claro que toda regra comporta exceções. Têm alunos  que sabem o significado da

palavra estudar, e sabem como estudar.

Não estamos falando de pegar o livro e estudar, não é disto que estamos falando. Para

alguns alunos o fato de sentar e estudar é só por meio de livros. Estudar é assim

também, e os livros são verdadeiras fontes de conhecimentos. Me refiro no ponto de

vista de ter que estudar, só o fato que precisam estudar, já lembram do livro e de

sentar para lê-los, e ficar horas e horas tendo que se concentrar para tentar entender o

que se lê. 

Você já tentou estudar sem se preparar para tal? Sem ser na semana de provas?

Estudar um bom filme por exemplo? Estudar um passeio com os amigos? Estudar assim

todos querem, não é mesmo? Mas tente fazer desta forma, procure estudar sem que

você saiba que está "indo" estudar. Porque nosso cérebro é nosso maior sabotador,

inclusive joga contra o nosso gol. Sabiam disso? Pois é, faça dos seus estudos uma arte

para obter os conhecimentos e o sentido da vida, dos relacionamentos. Portanto, você

terá que ler livros, assistir filmes, conversar com outras pessoas, etc. Você vai estudar

a todo instante, procure estudar até no pensamento, mas sem que você se dê conta,

ok?

Bom, eu vou contar minha experiência. Eu era do segundo grupo acima descrito por

mim mesmo. Não era de estudar, não queria ler livros, não fazia dever de casa que os

professores mandavam fazer. Fui crescendo e comecei a interessar por alguns

assuntos. Fora assuntos como matemática, português, história, etc. Assuntos

relacionados a computadores. Na época, inícios dos anos 80, recém completados 16

anos, passei a cursar três cursos no período da manhã. No período da tarde trabalhava

em estágio não remunerado na Polícia Federal como  digitador de computadores. E no

período noturno estudava na escola, isso mesmo. Estudava à noite com apenas 16

anos. Foi onde comecei a entender, cada vez mais que busco um tipo de informação

que gosto, eu acabo aprendendo e eu cresço com a informação aprendida. Seja ela

sobre computadores ou matemática. O fato que fui amadurecendo à medida que

estudava, mas estudava de forma diferente. 

Você está estudando de forma errada?
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Neste mesmo ano passei a estudar no período noturno conforme

relatado, foi o ano que tirei as melhores notas até então em minha

carreira de estudante. As menções eram MS ou SS em todas as

disciplinas. Até química que eu não gostava, passei a gostar. Porque

aprendi que a matéria que você menos gosta é a matéria que você

precisa estudar mais, ou seja, se gosta é mais fácil aprender, se não gosta

fica mais difícil. Então, foi assim o começo e a partir daí comecei a surfar

as melhores ondas dos estudos. E você como está estudando

atualmente?

 O segredo é o conhecimento em tudo na vida, seja na vida espiritual,

porque se você conhece a verdade, a verdade te libertará. É assim para a

vida material, emocional etc. Se você conhece a vida você sabe viver

bem. E viver bem é saber estudar o que está em nossa volta e ter

verdadeiras emoções sem cobranças na carreira de estudante. É saber

aproveitar em todos os sentidos.

Hoje leio em média 26 livros por ano, somados a Bíblia que contém 66

livros, totalizando algo em torno de 92 livros lidos anualmente. Cito a

Bíblia, porque leio ela inteira no espaço de 6 a 8 meses. E antes era

assim? Não. Não lia nada de livros, até meus 7 anos de idade. Depois

passei a ler muitos livros, revistas, gibis, etc. Meu pai tinha banca de

jornais e revistas. Essa foi outra fase em minha vida, trabalhava com ele

desde os meus 8 anos de idade. Não morri por isso e nunca vi ninguém

morrer por trabalhar e nem estudar.

O importante é você perceber e notar que a forma de estudar faz toda a

diferença. Você pode e deve estudar as matérias, as disciplinas, estudar

todos os dias. Enfim, por que estudar só na semana de provas? Se

podemos estudar um pouco a cada dia? Lembre-se que o conhecimento

não ocupa espaço.

Prof. Ednewton de Vasconcelos. 

  

Você está estudando de forma errada?

BASTA MUDAR SEU
CONCEITO OU 
PRE-CONCEITO
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M E T O D O L O G I A S

Á G E I S  O U

T R A D I C I O N A I S ,

Q U A L  A  M E L H O R ?

P R O F .  C L E U D S O N  C A V A L C A N T E

COLUNA -  A
NALISTA EM TI 

Cleudson Cavalcante atualmente:

"Pai, professor, agilista, entusiasta em novas tecnologias, e admirador

da mente humana. Atualmente trabalha em uma grande instituição

financeira nacional com métodos ágeis e mediação e gestão de

conflitos." 
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 Metodologias ágeis ou tradicionais, qual é a melhor?

Assunto sempre atual e procurado por profissionais e

empresas: qual metodologia usar na gestão do

desenvolvimento de meus projetos e produtos? É isso

mesmo pessoal! Muitas empresas e profissionais dos mais

variados segmentos, como educação, mercado financeiro,

saúde, e as mais variadas formas de prestação de serviços,

se fazem esta mesma pergunta. E você, já usa alguma

metodologia ou framework na gestão de seus projetos e

produtos? Saberia indicar qual a(o) melhor a ser

empregada(o) na sua organização ou para uso próprio?

Sem o objetivo de percorrer todo o conteúdo, conceitos e

fundamentos que regem as diversas praticas existentes,

iremos simplesmente explanar sobre métodos tradicionais

e ágeis, no contexto de desenvolvimento de software, e

entender quando empregar uma ou outra.

No início de 2009, mais organizações estavam usando
processos ágeis do que em cascata. 

Ken Schwaber (Scrum.org)

Então, dando sequência ao nosso questionamento
inicial: Qual a melhor metodologia? Será bom, antes de

mais nada, alinharmos nosso vocabulário. Vamos lá!

Metodologia de gerenciamento de projetos:    é um sistema

baseado em processos que visa nortear o rumo de um

projeto desde sua abertura até o seu encerramento.

Metodologias regem as equipes e seus processos através

de regras que vão desde como iniciar e executar um

projeto, passando pela gestão de recursos e chegando em

como liderar pessoas, tema que particularmente aprecio

muito. Sem dúvidas, gerir projetos está atrelado a aplicação

de conhecimento, no uso de ferramentas e técnicas

específicas, para o alcance dos objetivos.

Metodologia de gerenciamento
de projetos:    é um sistema
baseado em processos que visa
nortear o rumo de um projeto
desde sua abertura até o seu
encerramento. Metodologias regem
a equipes e seus processos através
de regras que vão desde como
iniciar e executar um projeto,
passando pela gestão de recursos e
chegando em como liderar pessoas,
tema que particularmente aprecio
muito. Sem dúvidas, gerir projetos
esta atrelado a aplicação de
conhecimento, no uso de
ferramentas e técnicas especificas,
para o alcance dos objetivos.

Método Cascata ou Waterfall: 
Aqui, temos o método de
desenvolvimento tradicional, com
ciclo de vida de desenvolvimento de
longo prazo e com pouca ou
nenhuma flexibilização, sendo
necessário completar todo o
projeto antes de se implementar
novos recursos ou funcionalidades.
Ou seja, o que foi planejado
inicialmente deve ser seguido
friamente, ao “pé da letra”. Corre o
risco de não ser entregue na sua
totalidade. Indicado quando se tem
requisitos bem definidos, onde
alterações não são esperadas,
como por exemplo: projetos de
construção, infraestrutura e
planejamento. Seu ciclo de
desenvolvimento segue (não
necessariamente todas) de forma
estruturada, fases (disciplinas) bem
definidas, do início ao fim do
desenvolvimento: requisitos,
análise, design, implementação,
testes, implantação e manutenção,
sequencialmente.
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Metodologias Ágeis ou Agile:

No Agile, como muitos se referem, o

pensamento é outro. O produto é

desenvolvido e entregue em

pequenos períodos (iterações) que

variam de semanas à 1 mês, e estas

entregas (incrementos) vão se

somando, de forma a agregar valor

ao produto final. Por isso diz-se que

os métodos ágeis são iterativos e

incrementais. Metodologias ágeis,

ao contrário dos métodos

tradicionais de gestão de projetos,

são mais flexíveis e adaptáveis em

relação às mudanças,

características estas, encontradas

nas mais diversas abordagens como

o método ágil XP, o agile Scrum,

FDD, entre outros. O foco está na

melhoria continua e redução dos

desperdícios e são fortemente

centradas nas pessoas e seus

processos de trabalho.

Pois bem, como a ideia aqui era

apenas entendermos o

funcionamento básico dessas duas

formas de trabalho, ou melhor,

gestão de trabalho, agora sim,

vamos ver qual delas usar. Sigam o

Lider! Nesse ponto, você já deve ter

feito suas análises e sua escolha,

certo? Não? Então digo pra vocês:

não é uma questão simples e sim,

bastante complexa. Não

encontraremos uma resposta única.

Visto de outra maneira, pense ou

tente imaginar a infinidade de

empresas, organizações e negócios

existentes e suas respectivas formas

de gestão. A verdade é que o que

faz a instituição A ou B decidir na

sua forma de gestão vai depender

da necessidade do negócio, do

produto ou serviço a ser

desenvolvido. Por exemplo, em

organizações governamentais, com

seus processos arcaicos, oriundos

de metodologias tradicionais e que

são assim desde Cabral, podemos,

sem sombra de dúvidas, dizer que a

gestão de projetos é baseada em

métodos tradicionais, certo?

Depende! Em outro exemplo, da

construção de uma ponte ou túnel,

temos requisitos bem definidos e

previsíveis ou já conhecidos. Então

o método em cascata parece cair

bem. Vale destacar, que essas

mesmas instituições e organizações

públicas, buscam, na medida do

possível, pois dependem de

recursos técnicos e expertise,

redesenhar seus processos e

estruturas organizacionais na

tentativa de elevar o seu

desempenho e produtividade.

Figura 1: Waterfall - Fonte: Cloudinary.com
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É sabido que os métodos ágeis em suas

diversas abordagens - destaca-se aqui o

Scrum - vem ganhando espaço e caindo

no gosto dos gestores. Será modismo?

Empresas e startups, como Uber, Netflix

e Spotify se utilizaram de métodos ágeis

na gestão de seus projetos e na

condução de seus processos rumo a

transformação digital[1].

Utilização de tecnologias para melhorar

o desempenho dos processos,

ampliando o alcance e a otimização dos

resultados.

As metodologias ágeis proporcionam

processos mais enxutos, e o

desenvolvimento e entrega de produtos

ou serviços em questão de semanas.

Poder entregar pequenas partes

(funcionalidades) agradaria o cliente?

Ou seria melhor terminar tudo (após 1

ano ou mais...) e descobrir que não era

bem aquilo o que se esperava? A Netflix

teria o mesmo sucesso se esperasse 1

ano para lançar uma nova

funcionalidade? O Uber era apenas um

projeto entre amigos, para dar carona e

vejam no que se tornou.

Ok, tudo bem, já entendi que métodos

ágeis são melhores. 

Calma, meu pequeno gafanhoto! Deixe-

me continuar!

Metodologias:

PROF. CLEUDSON
CAVALCANTE

E se você fosse abrir uma fábrica onde o

produto final são bolos? Usaria gestão ágil

ou watefall? Parece de bom tom executar

da forma tradicional, sequencialmente.

Sim! É algo conhecido previamente e com

passos bem definidos, onde durante a

execução não ocorrerão mudanças na

forma de como fazer as coisas. O processo

é conhecido. Assim como existem projetos

que demandam uma gestão mais

tradicional motivada por suas nuances e

características, sejam organizacionais ou

por conta de seus processos de trabalho, a

decisão por métodos ágeis, deve levar em

consideração a complexidade e

características do que se pretende

gerenciar ou produzir. Podemos, de forma

simplista (estou sendo irônico!) refletir

acerca do seguinte questionamento:

[1] Utilização de tecnologias para melhorar o desempenho 
dos processos, ampliando o alcance e a otimização dos 
resultados.

Figura 2: Agile - Fonte: Cloudinary.com
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Para o atingimento dos objetivos e metas

do projeto, os processos são previsíveis,

estruturados e definidos ou minha jornada

passará por processos dinâmicos,

indefinidos e complexos, onde terei de me

adaptar e tomar decisões rápidas durante

o ciclo de vida do desenvolvimento?

Nada simples, não é mesmo? Essa foi

apenas uma pergunta para exemplificar o

quão difícil é tomar a decisão entre uma ou

outra forma de gestão. Tal escolha

demanda esforço conjunto da organização

e seus integrantes, afim de atender as

expectativas do negócio e de quem irá

consumir o resultado deste esforço. Vimos

que na gestão de projetos, podemos

aplicar métodos tradicionais ou ágeis, e

que a definição ou escolha de qual

metodologia a ser empregada não é tarefa

fácil. O estudo e domínio técnico de ambas

as formas de gestão se faz necessário

antes da implementação e uso destes

métodos. No fim das contas, optar por um

ou outro dependerá do conhecimento

prévio do segmento de negócio e da sua

cultura organizacional onde será

empregado o método escolhido. Ainda

com dúvidas? Que tal ingressar no mundo

da agilidade e se tornar um Agilista, Líder

ou Gestor Ágil de Produtos? Aguardem

pelas próximas postagens!

PROF. CLEUDSON
CAVALCANTE
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P I LARES

viva melhor!

a arte de entender

I N T E L I G Ê N C I A  E M O C I O N A L

HTTPS://CARREIRASTI.EWSISTEMASTI.COM.BR/

AUTOGESTÃO

2° PILAR

EMPATIA
3° PILAR

AUTOCONTROLE

1° PILAR
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MAIS FÁCIL SERÁ A SOCIABILIDADE.
Quando se tem empatia pelo próximo.

SO
CI

AB
IL

ID
AD

E
4°

 P
IL

A
R

Empatia

Antipatia
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INTELIGÊNCIA EMOCIONAL 

Nós tratamos deste assunto no mês passado, na edição de
número 1 da Revista Carreiras TI. Vamos falar neste mês
procurando esclarecer melhor o conteúdo que é muito vasto e
admirável. O conhecimento do nosso "eu", o nosso controle
emocional e com tudo aquilo que está em nossa volta. Nas
relações e mais importante em nosso equilíbrio.  

Essa palavra equilíbrio já é um avanço quando estamos
equilibrados e centrados na vida. Equilibrado significa ter a
nossa vida sob o caminho de forma que a convivência é
harmoniosa e prazerosa. Gostamos de viver quando vivemos
bem, quando tudo parece estar no seu lugar, principalmente a
gente. Mas quando estamos bem e tudo em nossa volta está
desarrumado? É neste sentido que quero que você reflita e
venha a se conhecer melhor. Porque quando estamos bem,
equilibrados e em nossa volta não está de igual forma e teor?
Como fazer? É melhor assim, porque temos a chance de
arrumar as coisas, só pelo fato que nós estamos bem e com
equilíbrio. Se tudo está bem e eu não estou bem e nem
equilibrado, aí as coisas vão de mau a pior. Como vou limpar
a casa se não a enxergo suja? Para mim está limpa e não
precisa limpar.  

 

NATANAEL MOREIRA

OS PILARES DA IE
OS ALICERCES DO NOSSO EU E DAS RELAÇÕES 

Ew Sistemas TI
SHS Q. 06 Bloco A Sala 501, Asa Sul.
Brasília-DF.
CEP: 70.316-000 

Fale diretamente com a gente no 
(61) 4042-0701
Visite nosso site:
https://ewsistemasti.com.br
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INTELIGÊNCIA EMOCIONAL 

Quando estamos no nosso equilíbrio e entendemos nossa
situação, nos momentos de desesperança é mais fácil
conseguir enxergar a esperança, é mais fácil limpar a casa que
realmente está suja.
Desta forma vamos vivendo procurando sempre o que é
melhor para nós, porque temos o conhecimento e sabemos que
estamos em equilíbrio. Conhecemos o nosso eu e temos o
controle, porque dias maus virão, as pedras vão rolar, a
chuva vai molhar e vamos perder nossos empregos e nossos
pais. A vida em si não é fácil, trabalhar todos os dias, pagar
as contas, viajar, ter filhos e criá-los, etc. Faz parte de nossa
vida desde o princípio, e isso não vai mudar. Portanto,
acostume-se como a vida é, e como você resolve vivê-la.  
O segredo mais uma vez é o conhecimento, conhecimento de
nós, da vida, do próximo, de como devo me portar com as
pessoas com educação, com paciência.  
Imagine todos sem problemas, não tem como. O mundo têm
problemas, as pessoas têm problemas, a conta não fecha no
fim do mês. Procure aprender com seus problemas, saiba que o
conhecimento do seu problema te levará a resolvê-lo de forma
satisfatória. Não digo que não vá doer, às vezes dói e demora
a sarar. A diferença que você vai resolver porque conhece a
resolução do problema, tem equilíbrio e sabe como viver.  

OS PILARES DA IE
OS ALICERCES DO NOSSO EU E DAS RELAÇÕES 
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P I L A R E S  Q U E

S U S T E N T A M
Vamos trabalhar juntos. 

SEJA UM EXEMPLO 

PARA OS OUTROS.

Nascido para ser livre, nascido para ser quem sou.

Seja Você Em Primeiro Lugar!
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Soft Skills

Para que serve
Matéria de Capa
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O QUE SIGNIFICA?

Soft skills é um termo em inglês usado por profissionais de recursos humanos para
definir habilidades comportamentais, competências subjetivas difíceis de avaliar.
Também são conhecidas como people skills e interpersonal skills.
Fonte: Wikipedia

QUAIS SÃO AS SOFT SKILLS?

colaboração;
flexibilidade; 
capacidade de trabalhar sob pressão; 
comunicação eficaz;
orientação para resultados e liderança de equipe;
entre outras.

São as competências sociais, emocionais e mentais ligadas à personalidade de cada
uma das pessoas. Algumas soft skills em alta no mercado são: 

S O F T  S K I L L S
H A B I L I D A D E S
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O MELHOR
SOFT
SKILLS 
TALVEZ A MELHOR FORMA DE DESENVOLVER O SOFT SKILLS SEJA
ENTENDER MELHOR A INTELIGÊNCIA EMOCIONAL. QUE É A CAPACIDADE DE
LIDAR COM AS EMOÇÕES, OU SEJA, COM AS NOSSAS EMOÇÕES.

INTELIGÊNCIA
EMOCIONAL

SEJA UMA PESSOA
MELHOR

HARD
SKILLS

Soft 
Skills
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M E L H O R A R  O  C O M P O R T A M E N T O
Parte do pressuposto que todo mundo
precisa entender a inteligência emocional,
para alcançar os objetivos. 

Isto não depende da posição que ocupa na
empresa. Se é rico ou pobre, não tem
classificação social. 

O ideal é que cada profissional consiga
aprimorar suas habilidades e competências
necessárias para alcançar o profissional
que quer ser.

O comportamento humano não é imutável,
então porque não mudar e até mesmo
melhorar o nosso comportamento?

Soft skills surge já na entrevista de
emprego, às empresas estão alinhadas às
mais diversas habilidades de seus
colaboradores.

Mesmo que a pessoa não apresente
nenhum soft skills, pode desenvolver ao
longo da vida.
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 Em paralelo do soft
skills encontramos o
Hard Skills, onde é
diferenciado em
habilidades técnicas, ou
seja, não são emocionais.

 Desenvolvemos os Hard
Skills nas escolas, nas
universidades, nos livros,
nos treinamentos, cursos
etc. 

São as principais
características do nosso
conhecimento em
determinada área de
estudo, pesquisa e/ou
trabalho. 

Tudo é mais concreto e
absoluto. As Hard Skills
são concretas, pode-se
contar, medir, etc. 

Uma determinada
habilidade em um tipo
de ferramenta por
exemplo, é considerada
Hard Skills. 

Portanto, fica fácil
entender o que são Soft
Skills e Hard Skills. A
primeira, parte do
pressuposto que trata-se
da parte emocional do
indivíduo, enquanto a
segunda, o
entendimento fica a
cargo da técnica.

Sobre
Hard Skills.

"Hard skills são as
habilidades

técnicas..."
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 inteligência

O QUE AS EMPRESAS BUSCAM?

ou emoção?

A diferença...

qi X qe
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Iniciamos este assunto na edição de novembro. Portanto, vamos

continuar e completar a informação nesta edição. 

Não é de hoje que se tem estudado muito sobre essa área de

conhecimento humano. Antigamente as empresas até preferiam

contratar funcionários acima  da média. Contudo, com o passar

dos anos as experiências foram mostrando o outro lado da mesa.

De um lado da mesa um funcionário super dotado de inteligência

e do outro lado da mesma mesa, o mesmo funcionário com

arrogância, prepotência, destratando todos em sua volta. Basta

sofrer uma pressão ou uma desilusão para tudo vir à tona. 

Segundo Daniel Goleman, em seu livro Inteligência Emocional, as

empresas aprenderam e passaram a contratar funcionários que

têm alto quociente emocional, o quociente intelecto não tinha

muita relevância. Se dá um jeito em ensinar o funcionário, treiná-

lo etc. Pelo menos o QE servirá para que o profissional possa

desempenhar papel adequado nos relacionamentos com os

demais funcionários.

O que importa não é ser diferente entre às pessoas, mas ser igual

mesmo que tenha um alto QI. O fato de ter QI se faz necessário

ter um excelente QE, já que é tão inteligente, é de se esperar que

tenha um QE alto também. Quando mais alto for o QI, e se a

pessoa não tiver o autocontrole e autogestão de suas emoções,

não terá muita serventia. Porque O QE alto supre as deficiências

de um baixo QI. 

Quociente Inteligente ou Quociente Emocional 

QI ou QE
Eis a questão
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É muito mais fácil ter relacionamentos com pessoas deste tipo, porque tem o

autocontrole e autogestão das emoções que são controladas. Assim trabalha a seu

favor e do próximo, deixando o ambiente e os relacionamentos harmonioso.

Neste sentido, torna-se a busca nos dias atuais pelos profissionais que tem o QE mais

elevado do que o QI. 

Se o leitor observar as matérias da edição de novembro e esta edição, mais

precisamente os assuntos de Inteligência Emocional, QI e QE, Soft Skills e Hard Skills,

vai saltar aos olhos que os assuntos estão ligados e atados. Para ser um bom

profissional além do intelecto, é necessário que o indivíduo aprenda a conhecer a si

mesmo, para depois com suas emoções controladas partilhar o mesmo espaço com

outras pessoas. Não só o espaço, mas opiniões contrárias as nossas, pontos de vistas

totalmente diferentes e contorcidas em relação ao nosso modo de ver. Não que o

nosso pontos de vista seja o melhor sempre. Saber divergir é o segredo para ter uma

razoabilidade entre o convívio com pessoas diferentes. Já que todos nós somos

distintos. Raramente temos opiniões ou pontos de vistas que se alinham as outras

pessoas. Se somos diferentes, qual é a arte de viver em harmonia? 

A resposta é notória, concisa e perfeita, basta ter às habilidades encontradas nos Soft

Skills, ter um QE alto e ser a pessoa perfeita para as empresas e os colegas.

QE
q u o c i e n t e

e m o c i o n a l
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Diferente de
tudo o que

você já viu!

Venha estudar e aprender a
desenvolver sistemas e aplicativos 

+ 16 Cursos
+ 420 Videoaulas

Acesso ilimitado por um ano 

Assinatura mensal | Sua carreira em primeiro lugar

Área Premium

https://cursos.ewsistemasti.com.br/home
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ECOSSISTEMA DE
LINGUAGENS DE

PROGRAMAÇÃO MAIS
UTILIZADAS NO

MERCADO

Mestre em Engenharia de Software do Centro de Estudos e
Sistemas Avançados do Recife – CESAR SCHOOL. Especialista em
Programação Orientada a Objeto pela Universidade Católica de
Brasília – UCB. MBA em Gestão de Projetos da Faculdade
Anhanguera. Especialista em Desenvolvimento de Software pela
Faculdade Anhanguera. Com mais de 10 anos de experiência na
área de docência em Sistemas de Informação.

Coluna - Novidades em TI
By Prof . Fernando Gonçalves 

COLUNA -  NOVIDADES EM TI 

Prof. Fernando Gonçalves de Oliveira 
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FERNANDO
GONÇALVES

Anal is ta  e  Professor

PYTHON

JAVA

JAVA SCRIPT

As principais linguagens de programação mais requisitadas no mercado de trabalho
atualmente. Para manter o foco no aprendizado e no mercado de trabalho,
separamos algumas das linguagens de programação mais requisitadas pelas
empresas.

.

Saiba mais sobre cada uma dessas linguagens:
1.    Python
Python é uma linguagem de programação multiplataforma, é uma das linguagens
mais utilizadas no mundo e requisito para trabalhar com Ciência de Dados e
Inteligência Artificial. O Guia do Python mostra como usar e dá uma visão geral da
linguagem: https://wiki.python.org/moin/BeginnersGuide 

2.    Java
Java é uma linguagem de programação orientada a objeto e seu maior ponto positivo
é sua escalabilidade, ou seja, a capacidade de adaptar seu programa à medida que
ele cresce. Java está presente em todo lugar: grandes corporações empresariais,
bancos, governo. Com destaque para aplicações robustas como um back-end e APIs.
O Guia do Java mostra como usar e dá uma visão geral da linguagem:
https://docs.oracle.com/javase/8/docs/api/

3. Javascript
JavaScript é uma linguagem de programação voltada para aplicações web, como sites,
aplicativos e sistemas online e de fácil execução e que pode ser rodada a partir de um
navegador de internet. O Guia de JavaScript mostra como usar e dá uma visão geral
da linguagem:
https://developer.mozilla.org/en-US/docs/Web/JavaScript/Guide
.

ECOSSISTEMA DE LINGUAGENS DE PROGRAMAÇÃO
MAIS UTILIZADAS NO MERCADO
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Í N D I C E  T I O B E

D E  N O V E M B R O

D E  2 0 2 0

Índice da comunidade de
programação TIOBE é um
indicador da popularidade das
linguagens de programação.
Pode ser utilizado para tomar
uma decisão estratégica sobre
qual linguagem de programação
deve ser adotada ao iniciar um
novo sistema de software.

C O L U N A
Novidades em TI

By Prof.Fernando Gonçalves 

T
I

Fonte: https://www.tiobe.com/tiobe-index/ (2020)

Tabela – Índice TIOBE de novembro de 2020
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EU NÃO

Você pode sair
dessa! 

QUERO
DEPRESSÃO

Procure Ajuda!
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1° ACEITE
Você não pode mudar tudo e todos. 

Aceite a situação e relaxa!
Não é fácil, mas quem disse que é impossível?

3° PROCURE AJUDA
Procure ajuda o mais rápido possível, um quadro duradouro de

ansiedade pode levar a pessoa para o quadro depressivo. 

CRISE DO PÂNICO
Uma das causas da crise do pânico é justamente ter medo

de tudo e de todos. De sair de casa, de conversar com
alguém. Essas são algumas das maiores causas da crise do

pânico! 

4° TENHA FÉ 
Tenha fé em Deus e busque sua face.

Acredite e confia Nele.
Acredite também em você, se você não acreditar em você,

quem vai acreditar?.

2° NÃO SEJA CRÍTICO
Não seja crítico com as pessoas e nem com você!

 

Estou livre
NÃO TENHO MEDO DE NADA 
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NÓS SABEMOS COMO FAZER! 

CONSULTORIA EM TI
Faça uma consulta!

OPERAÇÕES EM TI
TECNOLOGIA E INOVAÇÃO

GESTÃO EMPRESARIAL
COMPUTAÇÃO EM NUVEM

CONSULTORIA EM SEGURANÇA

https://consultoria.ewsistemasti.com.br
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Não fique de fora, seja um profissional completo!

Plataformas

No-Code e Low-Code

Mercado

Carreira TI
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Recentemente alguns
sites americanos têm
veiculado notícias e
informações a respeito
das mais diversas
plataformas no-code e
low-code.

Sites como a Forbes, CIO,
OutSystems etc. Estão
engajadas nessa nova
onda de
desenvolvimento sem
código, agilizando o
desenvolvimento na
questão de tempo,
brevidade e de
diminuição de custos.

E não é de hoje que se
trabalha e desenvolve
códigos com essas
plataformas sem código.
A diferença que o no-
code tem quebrado
paradigma na
construção de software.

Por isso as empresas e os
profissionais estão
dizendo que o arrastar e
soltar em vez de digitar
intermináveis linhas de
códigos, são parecidas
com o joguinho de legos.

Sobre
Desenvolva sistemas e aplicativos

como se tivesse brincando com
lego.

"Desenvolvimento
de sistemas e

aplicativos por meio
das plataformas no-

code e low-code."
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A tendência das
empresas substituirem o
desenvolvimento de
códigos para sem
códigos, estão
proporcionando o
desenvolvimento ágil. 

Tudo na informática é
para ontem, todos estão
com pressa, os projetos
estão sempre atrasados,
e com valores
ultrapassando o previsto.
Com o desenvolvimento
sem código vem o viés
da integração, da
agilidade, da união, da
facilidade de alterar
módulos dos aplicativos
de forma fácil e com
mais modernidade.

É como integrar dados e
api´s de forma prática e
rápida, basta arrastar e
soltar. Pronto! Tudo já
está integrado, à outra
plataforma, por
exemplo.

Desenvolvimento
Arrastar e soltar...

"As plataformas no-
code e low-code vieram
para ficar..."

As plataformas sem
código (no-code) e baixo
código (low-code). Onde
a primeira o profissional
não precisa ter nenhum
conhecimento de
programação. E a
segunda pouco
conhecimento é
requerido, onde tem-se
que entrar com pouca
codificação no sistema
em desenvolvimento.

Mas a questão vai além
de saber ou não. Basta
ter um mínimo
conhecimento no
negócio e na ferramenta
que o profissional
conseguirá construir um
sistema, e às vezes este
sistema é bem
complexo. 

Não requerendo ser
formado na área de TI,
por exemplo.

A Ew Sistemas Ti

disponibiliza diversos

cursos na área de TI. Temos

cursos que são

comercializados

separadamente uns dos

outros, ou seja, o cliente

compra o(s) curso(s) que lhe

agradam e precisam.  

Contudo, também temos

cursos em nossa Área

Premium que são todos os

cursos das mais diversas

plataformas no-code e low-

code. Cursos para desktop

ambiente windows, web e

aplicativos mobile. 
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SERVIÇOS DE
DESENVOLVIMENTO DE
SISTEMAS SOB DEMANDA
Oferecemos soluções inovadoras para suprir todas às suas necessidades digitais.
Desenvolvemos sistemas sob demanda a partir do zero. São diversas tecnologias,
proporcionando condições que você tenha a gestão de sua empresa. 

Emissão Fiscal Sistemas Web Aplicativos Móveis

VAMOS COMEÇAR AGORA!
Peça já uma videoconferência com um de nossos consultores! 

https://ewsistemasti.com.br

Disponibilizamos diversos
sistemas web
comercializados com
licença SAAS. 

Temos diversos sistemas
com emissão de
documentos fiscais.

Desenvolvemos
aplicativos móveis para
sua empresa ou negócio.
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Não desista

N Ã O  D E S I S T A  D E  V O C Ê !  
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Música Tamo Junto

(Não Desista) 

Som Livre 2 (em nome de Som Livre)



Não abandone seu futuro

Dê duro... Lute por ele

(você não tá sozinho)

Não abandone seu destino

Só o ensino... Te leva lá

(você não tá sozinho)

Não abandone você mesmo

Recarregue... Pra recomeçar

(você não tá sozinho)

Agora tá difícil, irmão

Aprender com escola de mão

Mas vai passar, vai passar
Quem não parar, vai chegar lá

Não desista... Resista sim

Não desista... Desista não

Não desista... Do seu futuro

Não desista... Da educação

Se não dá pra ir pra escola agora,

Não deixe a escola ficar longe de você

Ligue, clique, se conecte

Não desista do direito... Seu direito de aprender

O mundo parou, parou

Mas ninguém vai parar você

Tá chato, tá - tá - tá - tá

Tá dureza, tá - tá - tá - tá

Mas uma certeza, tem - tem - tem - tem 

Quem não parar vai chegar lá, meu bem

Não desista... Resista sim

Não desista... Desista não

Não desista... Do seu futuro

Não desista... Da educação

CARLINHOS BROW E LEXA

HTTPS://YOUTU.BE/KIZ5MFKOQN0 

Letra:

Não Desista do Seu Futuro
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COMO SURGIU O PAI?

Pela vontade de unir às pessoas em volta do mesmo assunto.
Pensando em compartilhar conhecimento na área de tecnologia
da informação. Neste sentido, por menor que seja o
conhecimento do aluno, há sempre algo para compartilhar e
aprender. Então surgiu o PAI, para unir, somar, integrar, renovar
as pessoas.

VOLUNTÁRIOS  DE TI
Eu quero!!!

Somos parte de uma peça de um grande quebra-cabeça.
Precisamos nos encaixar em outras peças, e às vezes é
demorado encontrar a peça certa, contudo, todas as demais
peças estando próximas se torna fácil o encaixe do quebra
cabeça que é a vida.

INTEGRAÇÕES
Alunos Graduandos

GRUPOS

Vamos trabalhar em diversos grupos de frente de estudo e
pesquisa. Os próprios alunos estarão à frente coordenando os
grupos assistidos pelos professores participantes.

VOLUNTÁRIOS DE TI
Oba!!!

Como indicadores teremos os próprios resultados que serão
embasados no princípio do aprendizado. O aluno vai colocando
em prática o que está aprendendo.

INDICADORES
Agora vai...

PAI
P R O J E T O  A L U N O  I N I C I A N T E

H T T P S : / / P A I . N E T . B R

QUEM PODE
PARTICIPAR?
Quem pode participar do
Projeto? Ser voluntário e  maior
de 18 anos. Estar se graduando
em um curso superior da área
de TI. “Você é tão importante e o
que você conhece precisa ser
compartilhado!”

COWORKING
Método participativo e
colaborativo em todo o tempo,
se você cresce, eu cresço.
Compartilhar trabalhos,
esforços e criatividade.

TREINAMENTO
Os alunos serão treinados na
prática de ambiente web,
desenvolvimento de softwares
mobile e desktop.

DESENVOLVIMENTO
Nosso foco são os alunos e o aprendizado de cada um, estes
alunos que estão envolvidos no projeto, terão acesso à
informações de ponta.

FAÇAM-NOS UMA
VISITA 
Conheça o projeto PAI! Façam-nos
uma vistia ao nosso site. 

Eu quero! 
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A EW SISTEMAS TI É
REPRESENTANTE DA

COMPUFOUR 4

PARCERIA COMERCIAL

LÍDER  EM SISTEMAS FISCAIS 

RESOURCE SCHEDULERhttps://compufour.ewsistemasti.com.br 
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Jéssica
Passos

Mensal,
Aqui na
Revista

Carreiras TI

B A S E A D O  E M  H I S T Ó R I A S  R E A I S ;

B R A S I L E I R A  N O S  E U A ;  

T R A B A L H O ;

C A R R E I R A  N O S  E U A ;

P E R R E N G U E S .

Q U E R O  V O C Ê S  C O M I G O !

Inglês todo dia! 

Follow

me
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Meu nome é Jéssica, e nesse quadro vamos conversar sobre a

importância do inglês, a língua mais falada no mundo, e da minha

experiência morando 5 anos na Califórnia.   Eu sempre gostei da

língua, sempre fiz aqueles cursinhos de inglês, e sempre tirava nota

boa na escola. Claro que eu não dominava a língua, sabia o básico, o

famoso ''verb to be''. Mas no fundo sempre tinha o maior interesse em

saber falar. Então, surgiu  a oportunidade de ir para Califórnia. La fiz o

curso de inglês, com professores nativos, onde eu tinha que me virar

para me comunicar com eles. Aprende ou aprende!

Sem falar no desafio de viver lá, pegar ônibus, metrô, conversar com

pessoas na rua, cada dia um aprendizado. UMA EXPERIÊNCIA

INCRÍVEL. E você? Tem interesse de saber a língua inglesa? A língua

que pode te ajudar tanto no pessoal quanto no profissional, agregando

o seu currículo, ou fazendo aquela viagem tão sonhada, mas você se

sente inseguro. Aqui nessa revista, vou contar mais da minha

experiência e perrengues que vivi lá e darei várias dicas para arrasar

no inglês. 

Quero vocês comigo.

See you later! Goodbye!

Atenciosamente,

Hello, nice to meet you!

JÉSSICA PASSOS

QUERO VOCÊS COMIGO!
Fo

llo
w

 m
e
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A Arte de
Desenvolver

O Gvinci é uma é Plataforma LowCode que agiliza e facilita o
desenvolvimento de Sistemas e Apps.

https://www.gvinci.com.br/
A Ew Sistemas Ti é parceira

da SSI Tecnologia.
Em breve vamos oferecer
cursos com a plataforma 

 de desenvolvimento
Gvinci. 
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PODCAST Diversas informações
sobre TI 

N o v o s  E p i s ó d i o s  d e
s e g u n d a  a  s á b a d o  7 h .  

Prof.  Ednewton  de Vasconcelos 

Disponível em +9 
plataformas 
de podcast
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ÁREA DE
MEMBROS

CURSOS
INDIVIDUAIS 

C o n f o r m e  a  s u a
n e c e s s i d a d e !

https://ewsistemasecursos.com.br/ava
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H T T P S : / / S C P A . N E T . B R

Faça avaliações da Faculdade por meio do SCPA.

Gráficos Ambiente Virtual

Consultas

Relatórios

SCPA - Sistema Comissão Própria de Avaliação

Avaliações 
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Viu como
você leu?
vincule sua
marca aqui
nesta
página...
E W  S I S T E M A S  T I  |  ( 6 1 )  4 0 4 2 - 0 7 0 1

comercial@ewsistemasti.com.br

Sua publicidade aqui...
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Tecnol
Solar 

Economize até
95% de energia

elétrica.

Faça um
orçamento sem
compromisso!

https://tecnolsolardf.com

(61) 4042-3360 Voz/Whatsapp
comercial@tecnolsolardf.com
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COMO CRIAR SEU
PORTAL EAD

PARA PROFESSOR

FALE CONOSCO!

(61) 4042-0701 

HTTPS://EWSISTEMASTI.COM.BR/LOJA/PRODUTO/CRIAR
-PLATAFORMA-DE-ENSINO/
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Seu portal +
sistema web 

Odontologia

Tenha seu site + sistema web para cadastrar
seus pacientes, prontuários, agenda, etc. 

VALORES MENSAIS 
Visite Portal Exemplo...

https://odontologia.ewsistemasecursos.com.br/

Realização:

(61) 4042-0701

https://ewsistemasti.com.br
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SEU PORTAL
+ SISTEMA WEB

Tenha a gestão do seu escritório

ADVOGADO

VALORES MENSAIS 
Visite Portal Exemplo...

https://advogados.ewsistemasecursos.com.br/

Realização:

(61) 4042-0701

https://ewsistemasti.com.br
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Salmos 23  

" . . .  DEITAR-ME FAZ
EM VERDES
PASTOS.. ."
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1) Entrevista com o aluno da Ew Sistemas TI
Maury Elvis;
2) Mercado de TI;
3) Inteligência Emocional;
4) Carreiras de TI;
5) Networking;
6) Colunas: Follow Me, Novidades em TI e
Analista em TI;
7) Diversos outros assuntos. 

PRÓXIMA EDIÇÃO

NÃO PERCAM!!!

https://carreirasti.ewsistemasti.com.br

Carreiras TI  | Pag 67



Revista Carreiras TI

Realização:

comercial@ewsistemasti.com.br
https://cursos.ewsistemasti.com.br/home

(61) 4042-0701
Voz e Whatsapp
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