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EDIÇÃO ANTERIOR
DEZ - 2020 - NÚMERO 2

A edição de número 2 distribuída no mês
passado de dezembro do ano de 2020.
Repetiu novamente o sucesso da edição
número 1. Bastante feed back por parte dos
leitores.
a) “Excelente! Pode continuar enviando
sempre. Muito boa as informações.
Obrigado.” (Márcio).
b) "Vou ler, professor. Gostei da revista do
mês passado, aborda diversos assuntos,
muito legal”. (Thiago)
c) “Rapaz, a revista tá muito top”! (Augusto
Doroteu)
d) “Bom dia! Estou olhando a revista aqui...
show.” (Rodrigo Mena Barreto)
e) “Top! Mais tarde vou ler. Sensacional seu
trabalho com essas revistas, professor!
Parabéns!” (Fábio C. Jardim)
“f) Sua revista está muito legal professor. Eu
curti.” (João Pedro Oliveira)
g) “Ficou linda! Conteúdo muito bom! Até
compartilhei com o pessoal do quartel, Top
demais! Nunca tinha visto conteúdos tão
bem aproveitáveis em uma revista inteira.”
(Alan Fernandes)
h) “Parabéns pelo seu maravilhoso
trabalho.” (Victor Andrade)
i) “Bom dia! Quero ver tudo isso. 2021 seja
um ano maravilhoso para você. Abraços.”
(Geraldo Leão)
CARREIRAS TI | PÁG 6

Área Premium

Venha estudar e aprender a
desenvolver sistemas e aplicativos
Plataformas no-code e low-code
Desktop, web e apps
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Diferente de
tudo o que
você já viu!
+ 18 Cursos
+ 450 Videoaulas
Acesso ilimitado por um ano

Assinatura mensal | Sua carreira em primeiro lugar
https://cursos.ewsistemasti.com.br/home

EW SISTEMAS TI

PROJETO
O projeto continua a cada mês...
A Um dia tivemos a vontade de agregar valor sobre
informações de TI para nossos clientes, alunos e amigos.
Criamos a revista Carreiras TI lançada em novembro de
2020. Ali começamos a contar nossos dias de produzir
conteúdo disponibilizado em uma Revista digital com
circulação
mensal.
Disponibilizada
via
site
https://carreirasti.ewsistemasti.com.br
Só a revista para nós não é suficiente para agregar valor
das informações sobre TI. Neste sentido, tivemos outra
ideia e essa ideia veio a ser compensadora, tão igual a
revista foi para nós no início de sua criação. Criamos a
Rádio
Web
Carreiras
TI
no
endereço
https://carreirasti.radio.br
Uma rádio com programação voltada para a área de TI,
para os estudantes, graduandos e profissionais de TI.
Sempre trazendo programas, entrevistas, dicas, suporte
para este público tão precioso aos nossos olhos.
Prof. Ednewton de Vasconcelos

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.
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VISÃO

Tecnologia da
Informação

Férias é algo maravilhoso para o ser humano, é
uma conquista e soa mais que uma conquista. É
algo a ser vivido ou na maioria das pessoas é viver
“o nada”. Viver e não fazer nada, somente dormir e
comer entre uma atividade em casa durante todo
o período de férias. Neste sentido, trazemos uma
matéria sobre “Férias” porque já temos experiência
suficiente para passar para os jovens que ainda
estão começando a viver e nem começaram a
carreira profissional. Mesmo como estudante a
maioria não sabe viver as férias. Não que somos os
donos da verdade, não é por este prisma, mas
pelo aproveitamento do tempo de férias, já que
estamos longe de nossa maior rotina de trabalho
e estudo. Não queremos saber nada de trabalho e
nada que lembre sala de aula. Nessa pegada
trazemos a matéria importante a se destacar, que
férias é sinônimo de aproveitar o tempo e
aprender coisas novas, seja ler livros, aprender
uma nova língua, estudar e revisar uma matéria e
etc. Parem e pensem: suas últimas férias, como
foi? Tente organizar umas férias diferente a partir
de agora.
Prof. Ednewton de Vasconcelos
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MAURY ELVIS

ENTREVISTA
MAURY ELVIS

2)

O que te levou a começar a

Maury Elvis é estudante universitário

desenvolver sistemas?

do curso de Bacharel de Sistemas de

O que me levou a desenvolver sistemas

Informação. É aluno presencial do Prof.

foi a possibilidade de imaginar todo um

Ednewton de Vasconcelos e também é

projeto e ir moldando até criar forma e

aluno

finalmente ser útil; criar algo que possa

da

Área

Premium

da

Ew

ser usável é uma das melhores partes, se

Sistemas TI.

não a melhor parte do desenvolvimento
1)

Faça uma breve apresentação de

de software.

você e sua visão na área de TI;
Meu nome é Maury Elvis, tenho 20 anos e

3)

atualmente sou estudante de Sistemas

início?

de Informação na faculdade IESGO. A

Minhas

área

pessoais, tinha dificuldade em organizar

de

TI

é

bastante

ampla

e

Quais foram suas dificuldades no
dificuldades

no

início

eram

promissora, minha visão sobre a área é

meu

que ao desbravar essa área você pode se

consequentemente

identificar com diferentes profissões que

aprender além do que era ensinado na

valorizarão suas qualidades técnicas,

faculdade.

criativas e até espirituais.

tempo

para
não

estudar

e

conseguia
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4)
Essas dificuldades hoje foram atendidas
com os sistemas desenvolvidos por você?
Sim, os sistemas que estou desenvolvendo não
sairiam do papel se não fossem uma
organização pessoal para aprender novas
tecnologias e aplicá-las em meus projetos.
5)
Na sua concepção qualquer um pode
iniciar a carreira de desenvolvedor de
sistemas?
Sim, qualquer um que esteja disposto a buscar
conhecimento
constantemente,
pode
"materializar" suas ideias, ou seja, perseverar
no aprendizado para tirar os seus projetos do
papel.
6) Ainda baseado na resposta anterior, você
acha que uma pessoa comum pode desenvolver
seu próprio sistema e aplicativo?
Sim, qualquer pessoa pode desenvolver seu
sistema, mas lembrando que você precisa
organizar seu projeto e ter em mente o
objetivo do mesmo, assim você não se perde
no meio do caminho.

"...criar algo que possa ser usável é
uma das melhores partes, se não a
melhor parte do desenvolvimento
de software.".
7)
Atualmente você desenvolve em quais
plataformas?
Java, React e React Native, mas lembrando que
tenho muito a aprender sobre essas
tecnologias ainda.
8)
Como você conheceu a Ew Sistemas TI?
Através
do
professor
Ednewton
de
Vasconcelos.
9) Quais cursos você adquiriu?
Antes eu tinha adquirido um curso de
Introdução a Certificação ITIL, mas hoje sou
membro da Área Premium tendo acesso a
todos os cursos da Ew Sistemas TI.
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13)
Como está sendo a
experiência?
A experiência muito boa e tem uma
diversidade muito grande de cursos
e recentemente entrou os cursos
de
desenvolvimento
mobile,
enriquecendo ainda mais o
catálogo.
14)
É verdade que na Área
Premium os alunos têm a mentoria
todo o tempo diretamente com o
professor?
Sim, temos a mentoria a todo
instante, o professor é bem
prestativo com os seus alunos.
15)
Na sua opinião qual é a
vantagem na Área Premium em
relação à Área de Membros?
O custo-benefício é uma das
principais vantagens da Área
Premium, a interação com o
professor e os demais membros é
excelente também.

10)
Seja sincero, você
realmente aprendeu com os
cursos da Ew Sistemas TI?
Estou com os cursos em
andamento
e
sim,
estou
aprendendo.
11) Você indicaria os cursos?
Indicaria com certeza!
12)
Tem pouco tempo que
você
ingressou
na
Área
Premium?
Sim atualmente sou membro da
Área Premium.

"... acredito que quanto mais
próxima for a relação entre os
profissionais e os estudantes,
mais a área de TI se
desenvolve..."

16) Qual o recado que você quer
passar para a turma de estudantes
e para os profissionais da área de
TI?
Sou estudante, ainda não tenho
experiência para passar algum
recado para os profissionais de TI,
mas como aluno, acredito que
quanto mais próxima for a relação
entre os profissionais e os
estudantes, mais a área de TI se
desenvolve; avança o profissional,
avança o aluno e principalmente a
TI como um todo.

O PROCESSO DE
DESENVOLVIMENTO DE
SOFTWARE

Gleice Louise Garcia Costa dos Santos
Analista de Sistemas
Gerente de Projetos de TI
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Especialista em Desenvolvimento de Sistemas Orientado a Objetos pela UCB.
Aluna regular do curso de Mestrado em Computação Aplicada da UnB.
Graduada em Sistemas de Informação pela UPIS. Atuou por 12 anos como
professora de cursos profissionalizantes e cursos de gradução em TI, em
Brasília/DF. É analista de TI em empresa pública e desenvolve suas atividades
como Gerente de projetos de TI.

Processos
de Desenvolvimento de Software
linguagem de programação utilizada,
Sistema Gerenciador de Banco de
Dados (SGBD) utilizado, padrão de
Um processo de desenvolvimento de
interface gráfica, entre outros.
software compreende em uma série de
atividades organizadas, com o objetivo de
- Implementação - ou codificação, tem
obter um software. Ele determina quem faz
como por finalidade escrever o
o que, quando e como, para
programa em uma determinada
atingir um objetivo final.
linguagem
de
programação,
acompanhando normas e diretrizes de
Atualmente, há diferentes processos de
acordo
com
o
processo
de
desenvolvimento de software, porém há
desenvolvimento adotado.
certas atividades comuns nos processos
existentes.
Aqui descreveremos as
- Testes – essa etapa busca validar o
respectivas atividades:
produto de software, testando toda as
funcionalidades de acordo com a
- Levantamento de requisitos – etapa
especificação feita nas fases de
para realizar o levantamento
levantamento e análise de requisitos.
dos requisitos é um dos processos de
extrema importância no desenvolvimento,
- Implantação – é a instalação do
pois são os requisitos que que irão
software no ambiente do usuário.
conduzir todos os envolvidos em todas as
Fonte:
etapas do projeto;
https://www.devmedia.com.br/atividade
s-basicas-ao-processo-de- Análise de Requisitos – essa atividade
desenvolvimento-de-software/5413
visa estabelecer
detalhadamente os objetivos de um
software.
“Um software é um produto
virtual, que basicamente
- Projeto - essa fase considera como o
consiste em
sistema funcionará internamente. Assim, os
instruções escritas em
requisitos do cliente podem ser atendidos
determinada linguagem da
completamente. Alguns aspectos devem
computação – conjunto de
ser considerados nessa fase, como:
códigos”
arquitetura do sistema,
Resumo das principais atividades
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Dicas para iniciar seu projeto de
desenvolvimento de softwares
Está prestes a encarar um projeto de desenvolvimento de software? A seguir,
apresentamos cinco dicas para que o resultado saia com qualidade no ponto de
vista do desenvolvedor.
Fonte: https://fia.com.br/blog/desenvolvimento-de-softwares/

1

Entenda o negócio
Uma premissa básica e que se utilizada contribui para
o sucesso do projeto!

2

Entenda a necessidade
Para que o cliente precisa disso? Qual é o problema
que ele deseja resolver?

3

Amplie seus conhecimentos
Aprenda novas linguagens pois a todo tempo surgem
novas tendências.

4

Aposte em metodologia ágeis
Essas metodologias são mais alinhadas com o mercado
atual.
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5

Dedique-se à arquitetura de software
Conhecer a arquitetura detalhadamente pode poupar
várias horas de retrabalho.

NÓS SABEMOS COMO FAZER!

CONSULTORIA EM TI
Faça uma consulta!
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OPERAÇÕES EM TI
TECNOLOGIA E INOVAÇÃO
GESTÃO EMPRESARIAL
COMPUTAÇÃO EM NUVEM
CONSULTORIA EM SEGURANÇA
https://consultoria.ewsistemasti.com.br

REVISTA CARREIRAS TI

MERCADO DE TI
Profissionais em Alta

CARREIRAS TI | PÁG 17

JANEIRO 2021

19

Nesta edição vamos tratar e falar sobre o
Cientista de Dados. O que faz um Cientista de
Dados? Quanto ganha um Cientista de Dados?
O mercado de trabalho é vasto e promete para
o profissional que quer trabalhar como
Cientista de Dados.
Vamos começar que o primeiro curso superior
de Ciência de Dados foi aberto ano passado
pela USP de São Carlos do Instituto de Ciência,
Matemática e de Computação - ICMC. Então se
o curso é novo, podemos chamar assim o
profissional? Tudo é muito novo para essa área
específica. Portanto, sim. Podemos chamar
quem estuda o curso de Bacharelado em
Estatística e Ciência de Dados de Cientista de
Dados. É até elegante, não é mesmo, chamar a
profissão de Cientista de Dados como sua
profissão.
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O que faz um Cientista de Dados?
Vamos partir do princípio que o site americano
especializado na área, a empresa Glassdoor em
seu site, lista o ranking de pesquisa sobre a
profissão de Cientista de Dados como a mais
promissora e a que paga melhor. Por hora não
há crise para profissionais da área que querem
trabalhar com este tipo de profissão.
Segundo a Glassdoor, a carreia de Cientista de
Dados é bem ranqueada devido à alta procura,
têm os melhores salários e têm muitas vagas
em aberto para profissionais deste tipo em seu
site. Isso nos EUA e no Brasil? No Brasil não é
diferente para estes profissionais super
qualificados. Sim, porque são profissionais que
chegam a ganhar grandes cifras anualmente. O
salário de Cientista de Dados no Brasil parte de
R$ 9.000,00 a R$ 20.000,00. Nos EUA passa de
U$ 100.000,00 mensais... uau!

VOCÊ É O PRÓXIMO
E agora, interessou na área de Cientista
de Dados? Então vamos ao ponto dos
estudos. O que deve estudar um
profissional que quer trabalhar como
Cientista de Dados.
Vale salientar que com poucas ofertas de
cursos
na
área,
podemos
pegar
emprestado profissionais formados na
área: matemática, físicos, analista de
sistemas e até o engenheiro entra na
lista.
CARREIRAS TI | PÁG 19

Com tantos profissionais interessados que
são formados em outras áreas, há cursos
de Pós Graduação em Ciência de Dados.
As coisas estão melhorando...
Se você é formado ou está em formação
em uma outra área, mas quer trabalhar
com Ciência de Dados, basta estudar
muito e realizar uma Pós Graduação,
muitas vezes é o suficiente para você ser
contratado com um big salário.
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O mercado de trabalho aponta para estes profissionais
com grandes oportunidades em diversas empresas que
não são da área de TI. Empresas como Bancos por
exemplo. Os Bancos precisam e trabalham com grande
quantidade de dados e precisa muito destes profissionais
gabaritados.
Um exemplo claro que as empresas precisam de
“garimpar” os dados no imenso volume de dados
navegando na internet é quando você faz uma pesquisa
sobre um determinado produto ou assunto. Depois de
alguns instantes você entra em uma rede social qualquer,
você já observou que tudo o que você está lendo na linha
de tempo casa com o que você acabou de pesquisar?
Então, é assim que as empresas estão: com foco cada vez
maior em saber o que você pensa e como você reage a
determinadas situações.
Em conjunto com a Ciência de Dados está o machine
learning, no português em tradução livre, “aprendizado de
máquina”. Onde é ensinado ao computador ou programa o
que você quer e suas emoções ao navegar, ao comprar
etc. Quer outro exemplo? Quando você vai baixar uma
determinada coisa e o re-capicha pede para você indicar
as faixas de trânsito numa série de 6 imagens. Ou pede
para você indicar as imagens que tem semáforo, por
exemplo. Você está ensinado a máquina o que é faixa de
trânsito e semáforo.

TI

Neste sentido, o profissional Cientista de Dados
programou linhas de programação, estruturou bancos de
dados e criou diversos formulários e gráficos para ler tudo
isso de forma estruturada e organizada. É isso o que
basicamente o Cientista de Dados realiza. Claro que o que
foi escrito é um resumo, o Cientista de Dados faz muito
mais coisas e é tão importante para realizar com
desempenho sua profissão. Que tal começar a estudar
hoje para ser um Cientista de Dados e galgar os melhores
salários do Brasil na área de Tecnologia?
Prof. Ednewton de Vasconcelos

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
Temos diversos sistemas
com emissão de
documentos fiscais.

Sistemas Web
Disponibilizamos diversos
sistemas web
comercializados com
licença SAAS.

Aplicativos Móveis
Desenvolvemos
aplicativos móveis para
sua empresa ou negócio.

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

PORTFÓLIO

Você
estudante,
recém
graduado ou profissional em
busca de uma colocação em
uma
das
diversas
vagas
oferecidas no mercado de
trabalho. Você tem portfólio?
CARREIRAS TI | PÁG 22

Bom, primeiro vamos nivelar

Segundo a Secretaria da Educação

os entendimentos. Você sabe

e do Esporte: “O objetivo de um

o que é um portfólio? Segundo

portfólio segundo, Althaus é de:

o

Google,

“substantivo

portfólio

é:

Ajudar o aluno a desenvolver a

masculino.

1.

habilidade de avaliar seu próprio

cartão duplo desdobrável, us.

trabalho

e

desempenho,

para guardar papéis; pasta,

articulando-se com a trajetória de

porta-fólio. 2. conjunto ou

seu

coleção do que está ou pode

aprendizagem,

ser guardado num portfólio”.

oportunizar a documentação e

desenvolvimento
além

ensinode

registro de forma sistemática e
reflexiva.”

F A Ç A

O

S E U

P O R T F Ó L I O

SER PROFISSIONAL!

A

gora que você já entendeu,
se você é um(a) aluno(a),
criar um portfólio para a área
de TI é o mesmo que criar
um portfólio do que você já
aprendeu, ou seja, se você é
um
designer
e/ou
desenvolvedor,
você
deve
criar um site com um design
incrível e/ou um sistema web
como
exemplo
para
demonstrar suas habilidades.
Colocar o site na nuvem, que
poderá
ser
acessado
via
internet para seus futuros
clientes. Lembrando que o
portfólio é um atestado de
suas habilidades práticas do
que você tem estudado e
aprendido.

Digamos que você é um(a)
desenvolvedor(a)
de
aplicativos
mobile.
Então
você deseja criar um app e
faz o lançamento do mesmo
para gerar receita do seu
infoproduto.
Desta
forma,
você
estará
não
só
comprovando o que está em
seu
currículo,
mas
estará
mostrando
por
meio
do
portfólio suas habilidades e
criação. Mostrará todo o seu
trabalho que como estudante
já está colocando em prática.
É assim que as empresas
fazem, criam seus sites e
expõem
seus
serviços,
algumas criam catálogos de
produtos e/ou serviços para
informar
os
propensos
clientes.
Prof Ednewton de Vasconcelos
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PODCAST
Disponível em +9
plataformas
de podcast

Diversas informações
sobre TI
Novos Episódios de
segunda a sábado 7h.

Prof. Ednewton de Vasconcelos
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F É R I A S ! ! !

MATÉRIA DE CAPA

ANTES DE INICIARMOS,
VAMOS COMBINAR AS
ÚLTIMAS FÉRIAS SEM
PANDEMIA, OU SEJA, VAMOS
VOLTAR ÀS FÉRIAS DE
JANEIRO DE 2020.

O verão chegou antes de terminar o
ano, agora que o ano novo se
iniciou, nos deparamos com as
férias. Principalmente se você é
estudante ou colaborador e está de
férias neste mês. Para quem estuda,
é motivo de descansar e por isso
não querem estudar. Para quem
trabalha geralmente é o mesmo
pensamento. Se estou de férias eu
tenho que descansar, certo? Tenho
que viajar, descobrir coisas novas,
se possível longe de qualquer coisa
que me lembre faculdade, estudos
ou trabalho.
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INOVAR PARA
CURTIR AS
FÉRIAS...

FÉRIAS COM PANDEMIA EM
2021?

Se
você
leu
a
revista
Carreiras
TI
de
dezembro/2020,
principalmente a coluna que
trata de estudar, você deve
ter entendido que estudar
são novas descobertas, se
estou de férias, eu também
vou estudar, ler bons livros,
revisar,
etc.
Para
alguns
alunos,
férias
significa
estudar, aprender uma nova
linguagem de programação,
criar, colocar em prática um
novo projeto, etc. Veja o
exemplo do Rodrigo Sales,
que foi nosso aluno e nas
férias
ele
estudava
matemática para suprir sua
deficiência. Para o Rodrigo
Sales, férias é o mesmo que
estudar e descobrir coisas
novas. (Veja a entrevista dele
no
PodCast:
O
Professor
Despertador, em nosso canal
no YouTube/Ew Sistemas TI
ou na Rádio Web Carreiras TI
na
programação
especial
onde temos veiculado).

A ARTE DE INVOVAR?
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UMA NOVA ERA...

FÉRIAS

Portanto, nas férias procure se divertir,
acordar tarde, descansar, desacelerar,
colocar um ponto morto na descida e na
subida subir na inércia. Não há problema
em viver o momento, curtir a família, etc.
Porém, entre uma atividade em casa ou
na rua, vamos procurar organizar e
encaixar sempre a vontade de descobrir
algo novo em um novo aprendizado.
Agora vamos voltar para janeiro de 2021,
em plena segunda onda da crise mundial
que se abateu no mundo e em nosso país.
A crise da Corona Vírus a nível mundial e
internacional.
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NOMADIC

|
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FÉRIAS

SABER
CURTIR...
Sem podermos viajar com
as fronteiras fechadas e
isolados da sociedade e
ainda por cima de férias.
Para quem leva a sério, as
saídas são somente para
casos extremos, como ir à
padaria, ao supermercado,
médico e atividades deste
tipo. Então, só afirma o que
estamos
conversando
sobre
o
fato
de
simplesmente não parar de
obter
novos
conhecimentos,
mesmo
estando de férias. Estudar
e
sempre
procurar
aprender, preencher o
tempo ocioso. Não queira
ficar de papo para o ar,
sem fazer nada durante os
trinta dias de suas férias.
Imagina você preenchendo
o
seu
tempo
com
atividades novas, aprender
novas
linguagens
de
programação, aprender um
novo idioma, por

exemplo. Ler diversos livros,
colocar em prática aquele
seu projeto que você tanto
quer e não tem tempo
durante os dias do ano.
Parece que este tempo não
vai mais parar, que essa
pandemia veio para ficar e
levar nossos irmãos e entes
queridos. Contudo, tenha fé
em Deus e acredite que Ele
está no comando e sustém
todo o universo com a
palavra de seu poder. Logo
as coisas vão voltar aos
poucos a serem como era
antes, e poderemos curtir
nossas férias como sempre.
Porém, lembre-se que além
de curtir as férias, agora
sabemos que podemos
curtir aliada com novas
descobertas,
novos
estudos,
mesmo
nos
momentos de tranquilidade.

By Prof. Ednewton de Vasconcelos
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Tecnol
Solar

Economize até
95% de energia
elétrica.

Faça um
orçamento sem
compromisso!

(61) 4042-3360 Voz/Whatsapp

comercial@tecnolsolardf.com
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https://tecnolsolardf.com

MATÉRIA ESPECIAL

PLATAFORMAS
NO-CODE E LOW-CODE
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NOVIDADES
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"O conhecimento não
ocupa lugar no
cérebro." Autor
desconhecido
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As plataformas no-code e lowcode estão cada vez mais
procuradas
por
pessoas
preocupadas em resolver seus
problemas. Na maioria das vezes
o problema é da própria pessoa,
ou seja, é um comerciante,
pequeno empresário, etc.
É neste viés que vamos informar
as novidades do mercado para
pessoas que estão querendo tirar
uma ideia do papel, querem
escalar
uma
solução
para
problemas de muitas pessoas.
Um exemplo claro é o Uber,
iFood, 99 entre tantas outras
ideias que foram tiradas no
papel e foram escaladas para
resolver problemas das pessoas.
A maioria delas são tão grandes
que as empresas valem milhões,
bilhões ou trilhões de dólares.
Mas como chegar lá? A resposta
não é tão simples assim, mas
temos uma luz no final do túnel:
as plataformas no-code e lowcode, com elas nós podemos
tirar uma ideia do papel ou
resolver o problema de alguém
ou nosso.
Existem muitas plataformas nocode e low-code, acreditem, a
lista é imensa e a cada dia
surgem
várias
plataformas
querendo oferecer tecnologia
para você e eu tirarmos nossa
ideia do papel ou como dito,
resolver o problema de alguém.
As plataformas no-code e lowcode são separadas em três
distintos tipos. Essa separação
nós fazemos porque é didático e
mais fácil de explicar, mas se
olharmos bem, as classificações
são impostas pelos sistemas
operacionais ou servidores onde
irão rodar as soluções.
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O melhor...
Há os sistemas operacionais chamados de desktop,
são desenvolvidos para serem utilizados em
computadores de mesa e em notebooks. Tem
também os servidores web que são executados na
nuvem por exemplo ou em um servidor web local,
por exemplo. Pode-se instalar um servidor web em
um notebook ou em um servidor local em uma rede
interna de uma empresa. E por último os aplicativos
que são conhecidos como apps.

REVISTA CARREIRAS TI | REALIZAÇÃO EW SISTEMAS TI
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São três tipos...
São esses três tipos: desktop, web e app. Bom os apps são para
serem executados em tablet e celulares. São conhecidos pelas
lojas da Apple e da Google. Mas agora tem também app
baseado em PWA - Progressive Web App, que não necessitam ir
para as lojas. Podem rodar nos celulares e tablet sem precisar
instalar ou baixar das tradicionais lojas. Basta enviar o link ou
o usuário baixar o PWA em algum site.

EW SISTEMAS TI
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MATÉRIA

FACILIDADES
SÃO INUMERAS AS FACILIDADES DAS
PLATAFORMAS NO-CODE E LOW-CODE
Como dito anteriormente, há diversas

Nós da Ew Sistemas TI temos o maior

plataformas, mas como aprender a

prazer em tirar suas dúvidas além das

desenvolver

dúvidas

nessas

plataformas?

É

aqui

informadas.

Temos

necessário ter cursos? Preciso contratar

também diversos treinamentos nos três

alguém?

são

tipos

que

desenvolvimento: desktop, web e apps.

querem entrar no mundo no-code e

Os treinamentos estão disponíveis na

Essas

geralmente

feitas

perguntas
por

pessoas

informados

acima

de

low-code. Além de ser mais fácil o

Área Premium.

desenvolvimento de um destes tipos de

Em caso de dúvidas, basta nos enviar um

plataformas, é bem melhor desenvolver

e-mail

para quem nunca viu linguagens de

ou whatsapp (61) 4042-0701.

programação, intermináveis linhas de
códigos

etc.

Sim,

se

você

não

é

autodidata será necessário um curso
para aprender a desenvolver nessas
plataformas. Até mesmo porque são
tantas, quais usar? Como utilizar cada
uma

delas?

Quando

utilizar

a

plataforma A em vez da B? São tantas
perguntas, mas todas têm respostas.

comercial@ewsistemasti.com.br

ÁREA DE
MEMBROS
CURSOS

Conforme a sua
necessidade!

INDIVIDUAIS
https://ewsistemasecursos.com.br/ava
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FOLLOW ME
Inglês todo dia!

Jéssica
Passos
BASEADO EM HISTÓRIAS REAIS
BRASILEIRA NOS EUA
TRABALHO
CARREIRA NOS EUA
P E R R E N G U E S.
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JÉSSICA PASSOS

HEY PEOPLE

SAN FRANCISCO
CALIFÓRNIA
CARREIRAS TI | PÁG 37

ComoPÁGINA
dito22na edição passada, irei relatar
parte da minha experiência na Califórnia,
então vamos começar com a escola de
inglês. Lá eles têm o mesmo método dos
cursinhos que conhecemos aqui, de
princípio fazemos aquele teste de
nivelamento para saber qual será a sua
turma, e no mesmo dia já começa a sua
aula. Aquela famosa aula de introdução,
conhecendo o professor e os colegas
(nice to meet you - nice to meet you too).
Confesso que fiquei bem nervosa, pelo
fato do teacher ser nativo e de início já
me virar no inglês, claro que os
professores já estão super acostumados
com alunos de toda parte do mundo,
literalmente. Tive colegas Chineses,
Colombianos, Japoneses, Tailandeses,
Brasileiros e várias outras nacionalidades,
que também foi um desafio conversar
com eles no início. Fiz o curso de um ano,
e dentro desse ano, passei por várias
turmas e colegas diferentes.
Aí você me pergunta, um ano é suficiente
para aprender a língua?

REVISTA CARREIRAS TI

nice to meet
you...

"irei relatar parte da minha
experiência na Califórnia, então
vamos começar com a escola de
inglês"

a vista de tirar o
fôlego da ponte
golden gate.
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Te respondo que, depende
do seu objetivo. Se seu
objetivo for APRENDER
inglês, sim! Um ano é o
ideal.
Mas
se
você
pretende dominar a língua,
sugiro que seja dois anos
no mínimo.

E dentro desses anos, focar
nas aulas, principalmente as de
conversação, e se a sua escola
tiver aulas extracurriculares
como passeios, clube do livro,
filmes, jogos, tente participar
de tudo, acredite, faz muita
diferença. Mas claro, não
esqueça que estou falando de
cursos feitos lá na gringa, hein!

PÁGINA 10

REVISTA CARREIRAS TI

paisagem incrível:
vista da cidade
Por que eu falo isso?! Lá você se
esforça o máximo para se
comunicar seja com o professor ou
colegas, imagina você esquecer a
sua caneta? Para pedir emprestado
a um colega estrangeiro você terá
que se virar no inglês, que é a
única língua em comum na classe.
O inglês é oficialmente sua língua...
rss.
Resumindo,
é
um
desafio/aprendizado incrível. Por
isso que eu digo, se você tem a
oportunidade: "GO and JUST DO
IT"
So, see you guys next time.
Jéssica Passos
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(61) 2107-9400

Coworking em Brasília
Melhor Coworking em Brasília
Com a Melhor Localização no
Brasil 21 é na Concept Offices,
que traz segurança, conforto e
requinte para seu ambiente de
trabalho. Tudo isso pensando
em você!

ESCRITÓRIO VIRTUAL EM BRASÍLIA
Para aqueles que buscam um excelente endereço para
o seu Escritório Virtual em Brasília, nos também
oferecemos esse serviço.

CARREIRAS TI | PÁG 40

habilidades
e competências...

inteligência
emocional
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O que está acontecendo com os
profissionais das carreiras na área
de TI? De fato, é um problema
que está sendo detectado não é
de hoje, mas também não é só
um problema dos profissionais da
área de TI. É um problema
genérico de todas as profissões de
todas as áreas.
As
empresas
agora
estão
preocupadas nas habilidades
comportamentais e sociais de
seus futuros colaboradores e esta
preocupação agora é cobrada nos
processos
seletivos
dos
profissionais. Claro que ainda
nem todas as empresas estão
ainda
preocupadas
nas
habilidades de cada um dos
indivíduos. Só que este quadro
está mudando drasticamente nos
departamentos de Gestão de
Pessoas das empresas que já
estão
observando
como
é
importante ter profissionais em
seu
quadro,
pessoas
com
habilidades comportamentais e
sociais acima da média.

As empresas estão atentas
que é fundamental realizar
um
processo
seletivo
baseado
em
análises
comportamentais. É mais
fácil
treinar
um
novo
colaborador com cursos,
nivelamentos etc., do que
demitir
depois
de
um
grande estrago na equipe ou
no corpo de clientes causado
por um profissional que não
é tão profissional assim.
Alguns destes estragos são
irreversíveis e às vezes sem
oportunidade de corrigir e
reparar o que foi feito.

Recentemente o portal
G1 veiculou uma
matéria que 9 de 10
profissionais são
contratados por
habilidades técnicas e
demitidos por
comportamento, ou
seja, contrata-se pelo
currículo e demite-se
pelas habilidades
comportamentais
sociais ruins ou
inexistentes.

a
importância
de
desenvolver
IE
BY PROF. EDNEWTON DE
VASCONCELOS
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As empresas em seus departamentos de
Gestão de Pessoas estão notando que as
diversas demissões em sua maioria ocorreram
por comportamentos das pessoas em seus
departamentos em que são alocados. Os
motivos são vastos dessas demissões, mas a
grande

maioria

tem

algum

motivo

pelo

comportamento. Contudo, no geral pode-se
prever que o colaborador é encaminhado para
o RH com o rótulo: “não se encaixa no perfil.”

EMPATIA

Então como fazer para resolver problemas
deste tipo? A resposta é óbvia. Basta adotar
nos processos seletivos a análise do perfil
comportamental. Mas para você que é um
candidato ou candidata para qualquer vaga
futura, como fazer para obter êxito em uma
entrevista e em um processo seletivo de uma
empresa que analisa o perfil do candidato

Além de um excelente currículo você tem que

também pelo comportamento?

agora essas habilidades tão requeridas e tão

apresentar habilidades comportamentais e
sociais acima da média. Quando nós falamos
sobre acima da média, é em todos os
momentos

desempenhar

e

demonstrar

habilidades comportamentais e sociais em sua
vida. Não somente na hora da entrevista e do
processo seletivo. Desenvolva a partir de
bem avaliadas pela maioria das empresas.
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SOCIALIZAÇÃO
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Como as empresas podem “medir” e
“mensurar” o profissional pelo perfil
comportamental e técnico? Não é
tão simples assim, a empresa pode
pedir para você responder um
questionário
com
perguntas,
dinâmicas de grupos, pontos
positivos e negativos em sua vida
profissional, etc.

CONHECIMENTO

Geralmente as empresas fazem os
testes de perfil comportamental e
técnico dentro de quatro pilares: a)
comunicadores; b) executores; c)
planejadores e d) analistas. Essa é
uma amostragem do processo
seletivo que envolve os candidatos e
suas habilidades. Estão ligadas a
separação conforme as reações das
pessoas com os demais indivíduos
em relação com o mundo e ao
trabalho.
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São
realizados
testes
com
ferramentas (software) que são
analisadas separadamente e em
conjunto com os demais candidatos.
Assim é mapeado como o novo
funcionário poderá se comportar
em
determinada
função.
Um
exemplo claro, é quando é
detectado que um determinado
candidato ao fazer os testes com
outros
candidatos,
teve
uma
indicação para ser um chefe de
equipe em vez de ser auxiliar. O
candidato além de ser contratado
para a vaga, ainda poderá ter este
filtro percebido pelos profissionais
do RH e ter uma promoção já em
sua contratação.

18
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As empresas estão preocupadas
em melhorar em traçar o perfil
desejado do candidato para cada
vaga e eliminar erros em futuras
contratações. Por outro lado, o
profissional candidato precisa
conhecer a empresa que está se
candidatando e assim tentar já
nos testes, nas dinâmicas,
demonstrar
empatia
pelas
pessoas,
ser
educado,
ter
compromisso
com
o
novo
emprego e sempre procurar ser
co-criativo, colaborador, não
levar problemas para a chefia,
mas
levar
soluções,
ter
excelentes relacionamentos com
todos, com membros de outras
equipes,
inclusive
com
colaborador
como
servente,
zelador, porteiro (é o que nós
chamamos de “sombra social”, o
profissional que muitas vezes
está lá na empresa todos os dias,
mas por seu trabalho ser menos
qualificado, digamos assim, ele
praticamente “não é visto”) e por
aí vai, a lista é grande, ou seja,
ser educado com todos que
estiverem ao seu lado.
By Prof. Ednewton de Vasconcelos
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O QUE É
INFOXICAÇÃO?

REVISTA CARREITAS TI | REALIZAÇÃO EW SISTEMAS TI

CUIDADO!

É mais
perigoso
que se
possa
imaginar...
Essa palavra tão estranha soa alguma
coisa parecida com informática e
intoxicação? Você conhece o que é
“infoxicação”? Estamos vivendo nova
pandemia, estamos ficando doentes
por

tantas

conexões

e

tantas

informações esperando que possamos
“gerir” tudo ao mesmo tempo e com a
maior brevidade possível.
A palavra infoxicação foi criada pelo
físico espanhol Alfons Cornellá em
1996,

é

a

junção

das

palavras

informação e intoxicação. Sofremos
disso

quando

consumimos

uma

quantidade exagerada de conteúdo e
somos incapazes de “digerir” tudo.
Nesse contexto, sintomas antes não
experimentados
estresse

e

como

ansiedade

dispersão,
agora

são

sentidos e atrapalha bastante nossa
saúde mental e psíquica.
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EXCLUSIVO

FILTRAR
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Neste sentido, se a palavra foi

Um

criada em 1996, não é de hoje

recentemente

que este problema assola os

americana Times, retrata bem

profissionais

mundo

a vida de um homem comum

afora. Porém, somente agora

no início dos anos 1900. Toda

com a pandemia da COVID-19

a vida deste homem nessa

se intensificou por causa do

época,

isolamento

escrever toda a sua vida em

pelo

social,

ficar

estudo

realizado
pela

poderia

trancado em casa por muitos

uma

dias e sem saber nada sobre o

tamanho da Times.

futuro próximo.

revista

revista

facilmente

semanal

do

MATÉRIA

CARREIRAS TI | PÁG 52

ENTENDER

INFOXICAÇÃO
E ainda nos anos 90 o estudo da revista

Será

Times compara a vida deste homem dos

infoxicação? Como saber? Veja alguns

anos 1900 com a vida noventa anos

sintomas como: Hiper conectividade -

após em 1990. Já não era mais possível

conexão excessiva com meios digitais,

escrever toda vida de um homem

aparelhos como celular, tablet e internet;

comum em uma revista semanal igual a

Dispersão - olhar sem ver, com olhar

Times. Em 1990 os leitores da própria

distante; Dificuldade para concentrar-se

revista Times lia de 3 a 4 jornais diários,

em uma atividade ou ao ler um simples

uma dezena de revistas semanais e de 3

texto - perda do foco; Aumento da

a 4 livros por semana.

ansiedade - aceleramento do batimento

Sem

contar

trabalho

com

e

as

atividades

afazeres

do

domésticos.

Entretanto, a comparação ilumina que a
vida moderna de homens comuns a
cada

dia

é

inscrita

em

grandes

quantidades de páginas, sites, rádios,
televisão

etc.

Não

tem

como

hoje

acompanhar tudo o que se passa em um
canal de televisão. Porque enquanto
estamos assistindo a TV, se reparar,
estamos com o aparelho de celular em
uma

das

mãos.

Possivelmente

acessando o YouTube concorrendo com
nossa atenção. É um hábito moderno
que precisamos controlar, mas primeiro
precisamos entender melhor o mau, que
tudo isso é nocivo para nós.

que

você

está

sofrendo

de

cardíaco, suor excessivo, entre outros;
Aumento do estresse - cansaço, tensão
muscular, dores de cabeça perda de
sono e demais sintomas.
Se você estiver com qualquer um destes
sintomas, você precisa se conscientizar
que precisa de ajuda urgente. Você a
todo momento precisa ou acha que
precisa estar atualizado com o que está
acontecendo no mundo? Você pode
estar doente. Portanto, sempre que
possível,
mental

visando
em

manter

ordem,

sua

saúde

procure

ajuda

especializada e tente praticar o que os
profissionais chamam de “Estado de
Presença”!
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Procure fazer uma coisa
de

cada

vez

momento

e

viva

presente

harmoniosamente,
a

consciência

que

o
e

tendo
não

poderá se dar conta de
tudo o que acontece em
volta do mundo e nos
ciclos onde se relaciona.

Procure

sempre

que

possível

filtrar

as

informações

que

realmente é necessária.
Priorize seu tempo, se
organize

melhor

nos

atendimentos das tarefas
e atividades profissionais
e pessoais. Procure ser
mais presente em você e
nas pessoas que estão à
sua volta.
Prof.

Ednewton

Vasconcelos

de
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ADVOGADO

SEU PORTAL
+ SISTEMA WEB
Tenha a gestão do seu escritório

VALORES MENSAIS
Visite Portal Exemplo...

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

Realização:

(61) 4042-0701
https://ewsistemasti.com.br

Networking
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Começamos

a

networking

ainda

na

faculdade, é na faculdade que encontramos
pessoas com mais afinidade com a área que
escolhemos estudar e trabalhar. Costumo
dizer que a faculdade abre as portas em
todos os sentidos para os calouros. É a
partir da faculdade que temos contato com
futuros colegas de trabalho, e alguns deles
serão seus chefes ou subalternos. Outros te
chamarão para novas oportunidades, te
ajudarão a encontrar mais fácil um lugar ao
sol.

Pode

acreditar

a

importância

do

networking para nossa vida profissional.
Segundo o Wikipedia: “Rede social é uma
estrutura social composta por pessoas ou
organizações, conectadas por um ou vários
tipos de relações, que compartilham valores
e objetivos comuns. Uma das fundamentais
características na definição das redes é a
sua

abertura,

relacionamentos

possibilitando

horizontais

e

não

hierárquicos entre os participantes. Redes
Afinal de contas, o que é networking? Essa

não são, portanto, apenas uma outra forma

palavra aportuguesada e que falam tanto? É

de estrutura, mas quase uma não estrutura,

o que vamos tratar nas próximas linhas.

no sentido de que parte de sua força está na
habilidade

Nosso networking inicia-se ainda na fase da

de

se

fazer

e

desfazer

rapidamente.”

infância, na pré-escola, na rua em que
moramos, etc. Alguns destes amigos ou

Wikipedia faz comparação do significado de

colegas, estão presentes em nossas vidas

networking com a rede social, e em outras

por um longo tempo. Acumulamos durante

definições compara a palavra net = rede e

nossa

e

work = trabalho, ou seja, rede de trabalho. É

cultivadas. Sei, mas o que isso importa para

assim que é mais conhecida a rede de

minha carreira? Então, é o que vamos

relacionamentos

continuar a tratar nesta coluna.

“networking”.

vida

amizades

conquistadas

profissionais,
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Você precisa entender que a networking
tem que ser trabalhada e mantida ao
longo de sua vida acadêmica e estendida
para a vida profissional. Você precisa
conquistar com educação, atenção,
honestidade nos relacionamentos com
seus colegas e amigos. É no networking
que será construído e aperfeiçoado as
experiências, decepções, informações,
conhecimento, etc. Somente assim você
poderá
potencializar
novas
oportunidades
por
meio
destes
relacionamentos.

FAÇA A SUA

Não entendeu ainda? Vamos então a um exemplo real que acontece
todos os dias. Primeiro a um exemplo ruim de networking.
Digamos que você trabalhe em uma grande empresa e seu chefe
pede uma indicação para ocupar um cargo igual ao cargo que você
ocupa. Você resolve indicar a primeira pessoa que vem em sua
memória. O Eduardo que estudou com você, mas o Eduardo não era
muito organizado na época da faculdade, colava nas provas,
reprovou em diversas disciplinas, brigava com os colegas, era mal
educado, chegava atrasado, etc.
Contudo, por ter uma grande amizade com você, você acabou
indicando o Eduardo para a vaga. O Eduardo foi entrevistado pelo
seu chefe, mostrou que têm competências e habilidades técnicas,
acabou sendo contratado. Em menos de três meses o Eduardo foi
cobrado pelo chefe que estava com uma demanda atrasada há mais
de dois dias. Com a pressão o Eduardo foi indiferente com o chefe,
respondeu com rispidez e ainda saiu da sala sem o chefe terminar de
falar. O resultado foi demissão sumária pelo bem da disciplina e
comportamento no trabalho. Você foi chamada pelo seu chefe e
interrogado se realmente você conhece o Eduardo e porque indicou o
mesmo para a vaga. Você sem saída abre o jogo e diz a verdade. Diz
todo o comportamento do Eduardo em tempos de faculdade e
pensava que ele havia melhorado o seu comportamento.
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NETWORKING

A IMPORTÂNCIA
Entende agora a importância de ter a networking ativa e com
contatos bons? Vamos ao segundo exemplo bom de networking.
O seu chefe pede para você indicar uma pessoa para uma vaga igual
a sua. Você para e pensa e lembra do Eduardo. Mas lembra de seu
histórico na faculdade e seus problemas de relacionamentos. Ele
sabe muito a técnica requerida pela empresa, mas não tem como
indicar o Eduardo. Você continua pensando e começa a lembrar de
diversas pessoas que na época da faculdade o profissional era
notável como estudante. Começa a ligar um por um para saber se
estão disponíveis e se querem um novo desafio. Com certeza essa
indicação será melhor que a primeira indicação. Fica um alerta para o
aluno sem interesse, sem compromisso, sem habilidades de
relacionamentos e senso comum de respeito, etc.
Portanto, a networking tem que ser excelente, com contatos
frequentes, com amizades verdadeiras e respeitosas. Somente assim
você poderá contar sempre com eles e eles vão poder contar com
você.
Prof. Ednewton de Vasconcelos

Networking
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NETWORKING

Odontologia

Seu portal +
sistema web
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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FERNANDO GONÇALVES
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. Atualmente é Scrum Master na
Engesoftware Tecnologia.
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Novidades em TI
CARREIRAS TI | PÁG 61

HABILIDADES COM ALTA
DEMANDA PARA 2021
Sobram vagas relacionadas a Tecnologia da Informação - TI e faltam profissionais
qualificados para preenchê-las. Para um profissional de TI, é essencial manter-se atualizado
com novas tecnologias mais requisitadas do mercado. Sobretudo, por conta das exigências
organizacionais e as principais tendências tecnológicas. A evolução do setor de tecnologia
não para de crescer, em um momento de grandes mudanças, a habilidade de se adaptar é
muito importante. Assim, você poderá investir nas competências mais promissoras e
encontrar oportunidades de trabalho de acordo com seu perfil e se destacar nos processos
seletivos.
Confira as 5 habilidades de TI com alta demanda para 2021

1.

Data Science

Data Science é uma ciência que estuda as informações, seu processo de captura,
transformação, geração e, posteriormente, análise de dados. O objetivo da
Ciência de Dados, é permitir a extração de conhecimento a partir de grandes
bases de dados, estruturados ou não e extrair insights significativos dos dados.
O profissional deve ter uma formação multidisciplinar e especializada em
linguagens de programação, pensamento lógico e habilidades com números.Em
função disso, é importe investir em uma formação multidisciplinar e
especializada é a recomendação para quem pretende se destacar como Cientista
de Dados.
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2.

Inteligência Artificial

Inteligência Artificial - IA é um ramo de pesquisa da ciência da computação que possibilita a
combinação de algoritmos projetados para criar máquinas que aprendam com experiências
dos humanos, ou seja, sistemas que simulem uma inteligência similar à humana, baseadas
em padrões de enormes bancos de dados e que realizem decisões de forma autônoma. O
profissional deve ter conhecimentos Machine Learning e Deep Learning e técnicas de visão
computacional e conduz modelagem, construção e validação das mais modernas e
avançadas técnicas de IA.
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3.

Cloud Computing
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Cloud Computing, ou computação em nuvem, é uma tecnologia que permite que a
infraestrutura e plataformas de serviços sejam hospedadas em data centers remotos, com
acesso via web, onde os recursos são compartilhados, e aproveitamento dos investimentos
de hardware, permitindo o acesso através de qualquer computador, tablet ou celular
conectado à internet. O profissional de TI nessa área realiza o planejamento,
implementação e controle da infraestrutura de TI a partir do consumo de serviços na
nuvem.

4.

Cybersecurity

CARREIRAS TI | PÁG 65

Cybersecurity, ou segurança cibernética, é a aplicação de tecnologias, processos e práticas
de proteger sistemas, redes e programas, dispositivos e dados de ataques digitais. A
implementação de medidas eficazes de segurança cibernética é particularmente
desafiadora, objetivando reduzir risco de ataques cibernéticos e proteger contra exploração
não autorizada de sistemas, redes e tecnologias. O profissional de segurança cibernética
implementa políticas e procedimentos de segurança, realiza análise de risco, implanta
arquiteturas de rede com foco em segurança e estabelece testes de segurança em
software. Se você é bom em resolver problemas e gosta de desafios, o setor de segurança é
uma boa opção.

5.

Full Stack Developer
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Full Stack Developer, são profissionais multifuncionais, que entendem de diferentes
tecnologias voltadas ao desenvolvimento de software. No contexto de desenvolvimento de
software, stack é um conjunto de tecnologias. As principais habilidades do profissional Full
Stack Developer é atuar em várias áreas, ou camadas de um projeto de software (back-end,
front-end, banco de dados, devops e mobile) e ser apaixonado por codificação. As vagas
para os profissionais Full Stack não param de crescer e tendem a continuar assim, o
cenário é muito promissor.
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Sites de Empresas de TI que oferecem oportunidades de trabalho em Brasília

http://www.basis.com.br/https://centralit.com.br/index.php/trabalhe-conosco/
https://stefanini.com/pt-br
https://www.algar.com.br/carreiras/https://www.capgemini.com/br-pt/careers/
https://www.castgroup.com.br/pt/trabalhe-conosco/
https://www.engesoftware.com/https://www.mirante.net.br/carreira/
Prof. Fernando Gonçalves

PARCERIA COMERCIAL

A EW SISTEMAS TI É
REPRESENTANTE DA
COMPUFOUR 4
LÍDER EM SISTEMAS FISCAIS
RESOURCE SCHEDULER
https://compufour.ewsistemasti.com.br
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Eu quero!

CARREIRAS TI | PÁG 69

PAI
PROJETO ALUNO INICIANTE
HTTPS://PAI.NET.BR

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.

COMO SURGIU O PAI?
VOLUNTÁRIOS DE TI
Eu quero!!!

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.
INTEGRAÇÕES
Alunos Graduandos

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.

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

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

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

VOLUNTÁRIOS DE TI
Oba!!!

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

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

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.

CARREIRAS TI | PÁG 70

Consultas
Ambiente Virtual

Gráficos
Relatórios

Avaliações

SCPA - Sistema Comissão Própria de Avaliação
Faça avaliações da Faculdade por meio do SCPA.
HTTPS://SCPA.NET.BR

COLUNA - ANALISTA EM TI

METODOLOGIAS
ÁGEIS OU
TRADICIONAIS,
QUAL A MELHOR?
PROF. CLEUDSON CAVALCANTE
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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."

O Manifesto Ágil
Olá! Dando sequência ao nosso
artigo anterior –
“Metodologias Ágeis e Tradicionais - Qual a
Melhor?” vamos dar início à uma série de textos e
bate-papos sobre métodos ágeis. Hoje veremos
um pouco sobre a origem e características do
documento que serve como base para a criação
de frameworks e métodos ágeis.

Analista em TI
Prof. Cleudson Cavalcante

É sempre bom frisar
que as metodologias
ágeis, em suas várias
abordagens, são
usadas no
desenvolvimento de
produtos e
gerenciamento de
projetos. Tais
metodologias
encontram no
Manifesto Ágil
alguns princípios e
valores que iremos
ver a seguir.
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História
A origem do manifesto se dá em fevereiro de 2001, onde alguns
profissionais especialistas em métodos ágeis como DSDM,
Scrum, XP, FDD entre outros, se reuniram (Utah - Estados
Unidos) e começaram a discutir sobre a importância de
determinadas abordagens no desenvolvimento de software.
Desta reunião nascia um documento: o Manifesto Ágil.
Surgia também, um movimento (Consciência) que iria mudar a
forma como os softwares eras produzidos e entregues.
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História
O resultado deste encontro foi um manifesto
consolidado e acordado entre os participantes
daquela reunião. O Manifesto Ágil é um apanhado
de valores e princípios que guiam as várias
abordagens e métodos ágeis em suas práticas,
cerimônias e papéis.
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Valores
» Indivíduos e interações mais que processos e ferramentas;
» Software em funcionamento mais que documentação abrangente;
» Colaboração com o cliente mais que negociação de contratos;
» Responder a mudanças mais que seguir um plano.
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Princípios:
1.
Nossa maior prioridade é satisfazer o cliente
por meio da entrega contínua e adiantada de
software com valor agregado.
2.
Mudanças nos requisitos são bem-vindas,
mesmo tardiamente no desenvolvimento. Processos
ágeis tiram vantagem das mudanças visando
vantagem competitiva para o cliente.
3.
Entregar frequentemente um software
funcionando, num prazo de poucas semanas a
poucos meses, com preferência à menor escala de
tempo.
4.

Pessoas de negócio e desenvolvedores devem

trabalhar diariamente em conjunto por todo o
projeto.

Princípios:
5. Construa projetos em torno de indivíduos
motivados. Dê a eles o ambiente e o suporte
necessário e confie neles para fazer o trabalho.
6. O método mais eficiente e eficaz de transmitir
informações para e entre uma equipe de
desenvolvimento é por meio de conversa face a
face.
7. Software funcionando é a medida primária de
progresso.
8.
Os
processos
ágeis
promovem
desenvolvimento
sustentável.
Os
patrocinadores, desenvolvedores e usuários
devem ser capazes de manter um ritmo
constante indefinidamente.
9. Contínua atenção à excelência técnica e bom
design aumenta a agilidade.
10. Simplicidade – a arte de maximizar a
quantidade de trabalho não realizado – é
essencial.
11. As melhores arquiteturas, requisitos e
designs emergem de equipes auto-organizáveis.
12. Em intervalos regulares, a equipe reflete
sobre como se tornar mais eficaz e então refina e
ajusta seu comportamento de acordo.
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A partir deste manifesto podemos entender o propósito de cada método existente hoje, pois
ao estudá-los encontraremos vestígios de seus valores e princípios. Métodos como o Scrum,
XP, e Kanban são denominados ágeis por esse motivo. A possibilidade de liberar produtos no
mercado com mais rapidez, aliados ao elevado nível de satisfação, são alguns dos motivos da
popularização dos métodos ágeis em todo o mundo. O resultado pelo uso desses métodos
pode ser visto em empresas como Microsoft, IBM e Google.
Pensa em ser gestor de produtos ágeis, Scrum master, Product Owner? Acompanhe os
próximos capítulos desta coluna.
By Prof. Cleudson Cavalcante
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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.

Sua publicidade aqui...

Viu como
você leu?
vincule sua
marca aqui
nesta
página...
EW SISTEMAS TI | (61) 4042-0701
comercial@ewsistemasti.com.br
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Leia livros
"Com a leitura você vai adquirir
vocabulários e conhecimentos."
Revista Carreiras TI

Salmos 23

"... GUIA-ME
MANSAMENTE ÀS
ÁGUAS
TRANQUILAS."

PRÓXIMA EDIÇÃO

1) Entrevista com o aluno da Ew Sistemas TI
Rafael Schuck;
2) Mercado de TI;
3) Inteligência Emocional;
4) Carreiras de TI;
5) Colunas: Follow Me, Novidades em TI e
Analista em TI;
6) Diversos outros assuntos.

NÃO PERCAM!!!

https://carreirasti.ewsistemasti.com.br

Revista Carreiras TI

Realização:
(61) 4042-0701
Voz e Whatsapp
comercial@ewsistemasti.com.br
https://carreirasti.ewsistemasti.com.br

