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A edição de número 3 distribuída no mês
passado de janeiro do ano de 2021. Repetiu
novamente o sucesso da edição número 1 e
2.
a) Estava lendo com calma a revista
Carreiras TI... acredite, excelente material.
Eu, que não sou da área, gostei bastante.
Aguardo, inclusive, próximas matérias
sobre Metodologias Ágeis... queria conhecer
mais sobre. O seu texto é muito bom, elogio
especialmente o "Saber curtir", muito bem
escrito, na minha opinião. Mandei o link pro
meu filho que é biólogo mas trabalha com
Data Science e é desenvolvedor também,
em Fortaleza. Parabéns e se puder me avise
sobre o próximo número. Vou divulgar no
LinkedIn. Abraço. (Luiz Normando);
b) Tenho lido todas as edições, estou
gostando demais. (Alan Fernandes)
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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...
Já falamos qual foi o motivo que surgiu o Projeto da
Revista da Carreiras TI. Começamos sozinhos hoje já
temos diversos colunistas, amigos colaboradores
mensais de diversas colunas. Todos estão somando e
não existe mais o EU, e sim o NÓS!
Agradecemos imensamente todos que estão participando
direto ou indiretamente apenas compartilhando a revista.
Avante!!!
Prof. Ednewton de Vasconcelos

Deseja Apoiar o Projeto?
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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.

POR EDNEWTON DE VASCONCELOS

ESTOU DE VOLTA!!!
Está de volta para o trabalho ou para o curso superior? Seja lá qual área que você se
encaixa, precisamos continuar a viver, mas saber viver de forma equilibrada. Portanto,
é necessário continuarmos a vida sob controle nas principais atividades que
executamos no dia a dia.
Neste sentido, estamos de volta às aulas para os estudantes e para quem estava de
férias, de volta ao trabalho. A cada dia em sala de aula ou no escritório conseguimos
dar os primeiros passos de muitos dias a serem vividos.
O importante é buscar o conhecimento em fontes confiáveis. É com essa "pegada"
que a Revista Carreiras TI informa por meio de diversos colunistas os mais variados
assuntos que cerca, tanto o estudante de graduação, quanto os profissionais da área
de tecnologia da informação.
Aprecie sem moderação!
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VISÃO

Entrevista
RAFAEL SCHUCK

Eu sou Rafael Schuck, atualmente
cursando
6º
Semestre
de
Sistema de Informação na IESGO.
Um brasileiro assim como muitos
outros que possui um espírito
empreendedor e criativo, que já
trabalhou
em
diversos
segmentos, empreendendo em
vários negócios próprios, mas
que hoje se dedica mais a
empresa da família, atuando
principalmente na inovação e
tecnologia da empresa, que vê
na Tecnologia da Informação a
oportunidade e a necessidade ao
mesmo tempo, pois em nosso
mundo atual TI é tudo, quem não
está inter-relacionado com a
web, redes sociais e acessível por
um celular está fadado ao
fracasso, ao passo que todo esse
ambiente virtual é terreno mais
que fértil para o sucesso.

3) Quais foram suas dificuldades no início?
Encontrar meios didáticos que não sejam só um
conjunto de instruções, o que é muito comum em
todos os tipos de cursos, instruções mecânicas
que te levam a sair de um ponto A para um ponto
B mas sem necessariamente te fazer entender o
percurso, o que para alguns pode ser ótimo, para
mim não é, pois é como você decora-se uma
solução para um determinado problema, quando
na verdade você não vai fazer exatamente aquilo
sempre, não é como resolver um problema
matemático que você aplica uma formula mágica
sempre, programar está muito mais além por se
tratar da relação sistema e usuário, aonde é
comum ver usuários tendo que se acostumar com
sistemas e não o sistema ser adequado ao usuário,
o que falo por experiência própria.
4) Essas dificuldades hoje foram atendidas com
os sistemas desenvolvidos por você?
Algumas, não me vejo um profissional em TI
completo, longe disso, entendo que o profissional
de TI assim como diversos outros profissionais
como Advogados e Médicos, estão em constante
aprendizado, talvez até mais do que os que citei,
por tecnologias novas estarem sempre sendo
desenvolvidas, o que exige de nós um constante
estudo. Mas me sinto confortável em ver que hoje
já consigo desenvolver pequenos programas para
atenderem algumas necessidades, ao passo que
almejo terminar um programa para substituir um
sistema completo da empresa da família.
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1)
Faça
uma
breve
apresentação e sua visão
na área de TI;

2) O que te levou a começar a desenvolver
sistemas?
Mistura de paixão e necessidade, paixão por desde
mais cedo ter curiosidade e achar maravilhoso
poder desenvolver um programa ou de uma forma
mais simples um procedimento operacional para
determinada tarefa, porque um programa nada
mais é que um conjunto de regras que rege um
sistema inter-relacionado com um objetivo em
comum. Necessidade por ver a empresa da família,
a Portal do Sol, se modernizar para auxiliar a
administração, controle da empresa e o alcance
dos clientes.

Rafael, esposa e os filhos.
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5) Na sua concepção qualquer um
pode iniciar a carreira de
desenvolvedor
de
sistemas?
Com certeza, muitas pessoas
pensam que precisa ser um gênio
para aprender a desenvolver um
sistema, ou por outro lado chega a
ser cômico, por acharem que
alguém sabe usar bem redes
sociais e ligar alguns cabos em um
computador vai saber programar,
mas a verdade é que qualquer um
que tiver vontade e se dedicar
pode desenvolver sistemas, ainda
mais hoje com plataformas Lowcode e No-code, aonde o
desenvolvedor precisa ter pouco
conhecimento de código ou
nenhum.
6) Ainda baseado na resposta
anterior, você acha que uma pessoa
comum pode desenvolver seu
próprio sistema e aplicativo?
Sim perfeitamente, plataformas
Low-code e No-code proporcionam
isto com facilidade, podemos ter
como exemplo uma pessoa que faz
uma tabela ou um ofício utilizando
os aplicativos comuns encontrados
no mercado, bastando um pouco de
aprendizado, elas não precisam
saber
exatamente
como
o
aplicativo funciona no seu interior
para poder utilizá-lo, o que mostra
que sempre vai ter espaço para
quem desenvolve com código e
quem não utiliza código

"... Se você tem experiência ou
não com desenvolvimento, seja
Code, Low-code ou No-code,
venha conhecer a Área
Premium da Ew Sistemas TI..."
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RAFAEL SCHUCK
Pai, profissional e estudante de tecnologia

7)
ATUALMENTE
DESENVOLVE
EM
PLATAFORMAS?

VOCÊ
QUAIS

Atualmente
desenvolvo
em
linguagens
que
necessitam
de
conhecimento em código como Java,
ainda em aprendizado para HTML,
CSS e Javascript. Mas também
desenvolvo em plataformas Low-code
e No-code como Joomla no qual eu
fiz o site da empresa da família,
www.funerariaportaldosol.com
e
estou em aprendizado e começando
a desenvolver algumas aplicações
pelo Scriptcase.

8) COMO VOCÊ CONHECEU A EW
SISTEMAS TI?
Tive o prazer de conhecer seu criador
em sala de aula, aluno do Prof.
Ednewton de Vasconcelos, excelente
profissional e um grande amigo, fui
convidado a conhecer sua empresa
de cursos on-line e hoje a parceria
professor e aluno se estende fora da
sala de aula.

9) QUAIS CURSOS VOCÊ ADQUIRIU?

Adquiri o acesso a Área Premium,
por ver uma grande oportunidade,
com um bom custo x benefício, pois
tenho acesso a diversos cursos de
forma ilimitada, se não me engano
são mais de 15 cursos, além de ter
acesso a comunidade do Whatsapp
e Telegram, tem a do Facebook
também, mas não uso mais o
Facebook.

10)
SEJA
SINCERO,
VOCÊ
REALMENTE APRENDEU COM OS
CURSOS DA EW SISTEMAS TI?
Aprendi e estou aprendendo, o
conteúdo é rico e vasto com
inúmeras videoaulas, tudo muito
bem explicado, e ainda podendo
tirar dúvidas pelos grupos da
comunidade
e
compartilhar
experiências por lá também.
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RAFAEL SCHUCK
Visionário
11) VOCÊ INDICARIA OS CURSOS?
Claro, já indiquei, chamei alguns
amigos da faculdade e outros
conhecidos do trabalho, em breve
estarei demonstrando a eles os
frutos deste aprendizado e espero
que todos venham fazer parte de
grupo.

12) É VERDADE QUE NA ÁREA
PREMIUM OS ALUNOS TEM A
MENTORIA
TODO
O
TEMPO
DIRETAMENTE
COM
O
PROFESSOR?
Sim, o que para mim é uma das
maiores
vantagens
da
Área
Premium,
pois
a
qualquer
momento, você pode tirar dúvida,
fazer algum questionamento, você
está realmente passando por uma
mentoria no intuito de realmente
aprender e ter o maior proveito dos
cursos.

13) NA SUA OPINIÃO QUAL É A
VANTAGEM NA ÁREA PREMIUM
EM
RELAÇÃO
À
ÁREA
DE
MEMBROS?
Além da mentoria, o custo e
benefício pela quantidade de cursos
e o acesso ilimitado.

14) QUAL O RECADO QUE VOCÊ
QUER PASSAR PARA A TURMA DE
ESTUDANTES
E
PARA
OS
PROFISSIONAIS DA ÁREA DE TI?
Se você tem experiência ou não
com desenvolvimento, seja Code,
Low-code ou No-code, venha
conhecer a Área Premium da Ew
Sistemas
TI,
é
uma
ótima
oportunidade para qualquer um,
iniciante ou não. Você vai aprender
a
desenvolver
suas
próprias
aplicações e se dedicando, em
pouco tempo você pode colher
frutos deste conhecimento, seja
atuando na área, desenvolvendo
sistemas para outros e recebendo
por isso ou para si próprio, como eu.
Conhecimento não ocupa espaço e
jamais pode ser tirado de você,
conhecimento é um dos maiores
investimentos que alguém pode
fazer para si mesmo.

Coluna
Gerenciamento de Projetos

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.

Ferramentas que auxiliam no Gerenciamento
de Projetos
A disciplina de Gerenciamento de
Projetos é extensa e envolve muitas
atividades. Com o progresso da
tecnologia há a necessidade de utilizar
ferramentas que auxiliam os profissionais
de TI nessas atividades. Nesse artigo
vamos abordar três ferramentas que
podem ajudar os profissionais a
executarem essas atividades de forma
mais simples, otimizando algumas
tarefas.
1. SLACK
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“No Slack a equipe se reúne a partir de canais
Os canais são utilizados para fazer tudo o que tem relação com um projeto,
assunto ou equipe. A vantagem é que todos no canal podem ver as mesmas
mensagens, o que ajuda a manter toda equipe atualizada.”

Ferramentas que auxiliam no
Gerenciamento de Projetos
Vamos iniciar nosso artigo
falando sobre a comunicação interna. Ela é imprescindível para o
gerenciamento de um projeto independentemente do escopo e da
quantidade de profissionais envolvidos. A maioria das empresas
apresentam problemas de comunicação. A comunicação em um projeto
está presente em todas as fases: do planejamento ao encerramento. Essa
tarefa exige muito de um gerente de projetos, pois escrever, ler e
responder e-mails demanda muito tempo. Assim, é necessário otimizar o
tempo com demandas igualmente importantes.
A falha de alinhamento entre as equipes é outro problema enfrentado por
muitos gerentes no desenvolvimento de um projeto. Para ajudar na
comunicação, entre as partes envolvidas em um projeto podemos utilizar o
Slack.
O Slack é um software de comunicação que possui uma versão gratuita e
que pode ser utilizado tanto no celular quanto no computador.
A vantagem de usar o Slack é que as mensagens são enviadas
instantaneamente. Ele é um software de chat e de compartilhamento de
arquivos. Ele permite organizar conversas por meio de canais, permitindo a
interação entre diferentes stakeholders e com diversos outros tipos de
aplicativos, dispositivos e programas, como por exemplo, Google Calendar,
GitHub, IFTTT e muito mais.
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2. ASANA

“O Asana traz uma forma mais simples de gerenciar os projetos e as tarefas da sua
equipe. O software proporciona o alinhamento entre as equipes, facilitando o
cumprimento de prazos, metas e objetivos.

Atribuir tarefas, saber quem realizou uma determinada tarefa e
gerenciar cronogramas são eventos que um gerente de projeto faz o
tempo todo. Saber quem está fazendo o quê, quais limites e recursos
estão sendo aplicados, são informações relevantes para que um
projeto possa ser executado de acordo com o escopo, prazo e custo
de planejamentos. Por isso, para ajudar no gerenciamento dessas
atividades vamos descrever o Asana.
CARREIRAS TI | PÁG 18

O Asana é utilizado para saber quem está fazendo o quê e quando! A
atribuição de tarefas e participantes, além da exibição das estatísticas
do progresso dos projetos são as suas principais funcionalidades. Sua
interface exibe o andamento de cada atividade em função do tempo de
forma diária, permitindo visualizar o que cada participante é responsável
por fazer.

Coluna - Gerenciamento de Projetos

Ele é voltado para eficiência permitindo a gestão de todos os
envolvidos e para gerentes que trabalham com muitos projetos e
precisam organizar suas respectivas pautas. Todos os usuários
conseguem acessar as demandas e os arquivos de qualquer lugar. É um
software que tem a versão free para empresas pequenas e para as
empresas maiores a versão paga. Ele pode ser utilizado tanto no
computador quando no celular.
3. TRELLO
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“ O Trello funciona:
A partir de quadros, listas e cartões práticos intuitivos. ”

É muito comum um gerente se ‘perder’ durante o gerenciamento de um
projeto. Um dos motivos para a má execução ou entrega de algum projeto é
a falta de clareza durante todo o processo. O Trello pode ajudar um gerente
com todas essas questões!

Coluna - Gerenciamento de Projetos

Ele é inspirando nos conceitos de Kanban e Scrum, que
permitem dividir uma tarefa maior em outras tarefas menores,
registradas por meio de cartões. Assim é possível realizar o
acompanhamento do progresso de cada tarefa, por exemplo.
O gerente conseguirá centralizar e organizar todas as tarefas
dos diferentes projetos, dos quais é responsável, em uma
única ferramenta, diminuindo assim os prazos de entrega e
aumentando a produtividade. O software ajuda a diminuir
conflitos e possíveis desencontros de informações. Ele pode
ser utilizado em computadores e celulares, tem a versão
gratuita, Business Class e Enterprise.
Professora Gleice Santos.
Fontes:
https://slack.com/intl/pt-br/
https://asana.com/pt
https://trello.com/pt-BR
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Coluna - Gerenciamento de Projetos

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 22

FEVEREIRO 2021

19

O que faz um Engenheiro de Dados?
Na Edição anterior de janeiro de 2021 da
Revista Carreiras TI, nós informamos sobre a
profissão de Cientista de Dados. Nesta edição
vamos falar sobre a profissão do Engenheiro
de Dados, as principais atividades, carreira,
salário inicial e médio deste profissional.
Contudo, antes vamos abordar primeiro o que
é Engenharia de Dados. Vamos nivelar o seu
entendimento sobre a profissão tão procurada
hoje em dia pelas empresas em busca do
profissional ideal para preencher à(s) vaga(s).
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O campo de pesquisa e estudo da Ciência de
Dados é muito amplo. Contudo, abrange tudo,
desde o tratamento dos dados, da limpeza à
implantação de modelos preditivos. Neste
sentido, o Cientista de Dados não trabalha
sozinho ou em diversas áreas. Os Cientistas de
Dados basicamente se concentram em algumas
áreas, não em todas as áreas de TI, e são
complementados por outros profissionais de
outras áreas.
A área de Engenharia de Dados também é
igual a Ciência de Dados, é muito ampla. O
Engenheiro de Dados não precisa conhecer
todas as habilidades de um Cientista de Dados.
Entretanto, vamos abordar primeiro o campo
de pesquisa e estudo da Engenharia de Dados.

VOCÊ...

A
principal
atividade
do
Engenheiro de Dados é preparar e
transformar os dados brutos para
análise.
Em
dados
úteis
e
estruturados para serem utilizados
pelas equipes de desenvolvimento
em sistemas, por exemplo.
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Portanto, os Engenheiros de Dados
são profissionais vitais de qualquer
empresa e sua principal função é
encontrar saídas estruturadas nos
conjuntos de dados encontrados e
desenvolver meios (algoritmos) para
transformar estes dados brutos em
dados acessíveis e compreendidos
para as equipes de desenvolvimento
trabalharem no mesmo objetivo,
que é atender as dores e
necessidades de um determinado
cliente.
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Outras funções e conhecimentos que o Engenheiro de
Dados precisa desenvolver em suas atividades, é o
conhecimento
com
banco
de
dados,
sólidos
conhecimentos em scripts, design de banco de dados SQL,
e diversas linguagens de programação.
Além destas principais atividades que o Engenheiro de
Dados precisa desempenhar, que são mais conhecidas
com os Hard Skills (habilidades técnicas e conhecimentos
em sua área de formação). O Engenheiro de Dados
também precisa desenvolver habilidades emocionais e
comportamentais, mais conhecidas como Soft Skills. O
profissional precisa desempenhar entre as equipes e seus
membros, excelente comunicação para entender e
reportar insight que os demais profissionais líderes
precisam extrair dos dados brutos do Big Data.
Outra atividade do Engenheiro de Dados é criar novos
algoritmos para extrair estes dados brutos e transformálos em dados úteis para os demais profissionais de
desenvolvimento de software. Claro, sem esquecer de
informar que o Engenheiro de Dados deverá estar
alinhado com às necessidades do cliente e de sua
organização.
Entre tantas atividades importantes do Engenheiro de
Dados, uma das mais importantes está ligada à diretoria
das organizações e seus líderes, ou seja, tornar possível a
gestão dos negócios gerenciais das mesmas e equipes,
visando embasar com resultados precisos e qualificar as
futuras tomadas de decisões. Qual caminho seguir e
porque seguir por este caminho sempre amparados por
dados concretos e reais.
Agora que já vimos as principais diferenças entre Ciência
de Dados e Engenharia de Dados, as principais atribuições
de seus profissionais da área de Engenharia de Dados,
podemos prosseguir com outras particularidades desta
profissão tão desejada por muitos profissionais e
empresas.

Qual é a área de formação de
um Engenheiro de Dados?
Geralmente sua formação é
em Ciência da Computação,
Engenharia
de
Softwares,
Engenharia,
Matemática
Aplicada ou formação em
outras áreas da Tecnologia da
Informação.
O Salário de um Engenheiro
de Dados inicial não é muito,
em torno de R$ 4.700,00 em
média no Brasil, para um
profissional recém formado e
com pouca experiência. Com o
passar
do
tempo
e
dependendo de o profissional
continuar investindo em seus
estudos, sempre conhecer a
área
de
atuação
com
profundidade
e
total
habilidade requerida, o salário
pode passar fácil dos R$
10.000,00 aqui no Brasil.
Atualmente o salário médio do
profissional de Engenharia de
Dados em nosso país está em
torno de R$ 7.700,00.
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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COLUNA

Robson do Nascimento

Mestre em Aplicações Militares, com foco em Logística. Possui
especializações na área de Tecnologia em Análise de Sistemas e
Gerência de Rede de Computadores. É docente dos cursos de
graduação e de pós-graduação da Fundação Getúlio Vargas (FGV).
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Esta coluna é um convite a Desaprender - substituição de aprendizagem
inútil, que você aprendeu, para Reaprender - gerar experiências cognitivas
mais adequadas à percepção da realidade e permitir que você se adapte,
evolua e cresça.
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A

C O L U N A A P R E N D E R –
D E S A P R E N D E R – R E A P R E N D E R
PROF. ROBSON DO NASCIMENTO

Em 2016, o Fórum Econômico
Mundial (FEM), elencou as
seguintes
habilidades
que
teriam destaque no mercado
de
trabalho
nos
anos
seguintes:
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1. Resolução de problemas
complexos
O FEM estimava que até
2020, 36% das atividades em
todos os setores da economia
iriam exigir habilidade para
solução
de
problemas
complexos.

Aprender
Desaprender
Reaprender

2. Pensamento crítico
Por
pensamento
crítico
entende-se a capacidade de
desenvolver um pensamento
estruturado, com capacidade
de
comunicação
clara,
habilidade
de
fazer
as
perguntas
certas,
de
reconhecer o problema “atrás
do problema” e de olhar para
uma questão sob diferentes
perspectivas. Em particular,
esse
“novo
olhar”
foi
considerado
como
uma
importância
competência
dos profissionais do século
21.

3. Criatividade
Profissionais criativos têm a oportunidade de se beneficiar de cenários de rápidas
transformações em produtos, tecnologias e modos de trabalho.
4. Gestão de Pessoas
Esta é uma habilidade requerida daqueles que têm a responsabilidade de
motivar, desenvolver pessoas e de identificar talentos nas organizações. É
considerada uma habilidade-chave para quem desempenha cargos de chefia e de
liderança.
5. Coordenação
Esta habilidade contempla a capacidade de coordenar as próprias ações. Os
aspectos ligados à colaboração e facilitação de processos são algumas das
características que especialistas apostam como obrigatórias nos Chief Enterprise
Officer (CEOs) do futuro. Para os líderes trata-se de uma competência crítica.
6. Inteligência Emocional
Esta habilidade ainda não foi contemplada na maior parte dos currículos
acadêmicos e é responsável pela gestão das emoções de todos os profissionais
de todas as áreas. Ao desenvolver essa habilidade e a gestão adequada das
emoções facilita os profissionais passarem por crises e dificuldades com mais
serenidade e sem perder o “espírito de luta”.
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7. Capacidade de julgamento e de tomada de decisões
Pessoas hábeis em analisar dados e ambientes e tomar decisões a partir disso já
se destacam no mercado e tendem a ser ainda mais disputadas. Um bom líder
será sempre bom na tomada de decisões em ambientes de alta complexidade,
contexto mais frequente na rotina corporativa. Acertar em soluções neste
ambiente é meio caminho para o sucesso no mundo dos negócios.

Coluna Aprender – Desaprender – Reaprender

8. Orientação para servir
Esta habilidade é considerada indispensável ao trabalho em equipe, porque
destaca a inclinação para ajudar os outros.
9. Negociação
O ato de relacionar-se com pessoas é um constante negociar. Por esta razão, as
habilidades de negociação e conciliação de diferenças são importantes para todos
os profissionais.
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10. Flexibilidade cognitiva
Esta habilidade contempla a capacidade de criar ou usar diferentes conjuntos de
regras para combinar ou agrupar as coisas de diferentes maneiras. A área de TI
está em crescimento constante para atender as demandas das novas tecnologias
e adequações dos processos empresariais às demandas do mercado. As
habilidades acima descritas podem ser diferenciais nos processos seletivos dos
empregos de tecnologia da informação, tornando a carreira em TI, portanto,
recompensadora e lucrativa.
Prof. Robson do Nascimento

Coluna Aprender – Desaprender – Reaprender

PODCAST
Disponível em + de 9
plataformas
de podcast

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

Prof. Ednewton de Vasconcelos
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V O L T A À S
A U L A S
MATÉRIA DE CAPA

OBAAAA!!!

Muito
se
tem
esperado
este
momento,
há
quem
diga,
essa
emoção. Mas na verdade não é uma
frase ou desejo da maioria dos
estudantes
de
graduação,
principalmente no Brasil. Já que o
mês de fevereiro é o mês de volta às
aulas.
Contudo,
nós
estamos
passando por um período diferente
em toda a humanidade e moradores
da Terra. É uma pandemia a nível
catastrófico que culminou a morte
para muitos destes habitantes do
planeta Terra.
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QUEM ENSINA
O PROFESSOR
A ENSINAR?

SIMPLESMENTE VIVO!

Vamos deixar as crises de
lado e todo o problema que a
COVID-19 trouxe para todos
nós. Precisamos continuar e
é
neste
sentido
que
começamos
a
matéria
de
capa.
Prossigamos
para
frente e para o alto no
sentido de prosseguir com
aulas presencias, remotas ou
híbridadas. Vai depender do
Estado que você mora e da
Instituição
de
Ensino
Superior.
Alguns
Estados
estão começando a liberar a
volta em março, conforme
determinação
do
MEC,
porém, os docentes têm que
retornar no mês de fevereiro,
seja para aulas presenciais,
remotas ou híbridas. Bom...
como não sabemos qual será
o método de retorno, pelo
menos neste momento que a
matéria está sendo escrita,
vamos nivelar novamente que
o retorno das aulas será de
forma remota como foi no
último ano.

RENOVAR
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NOVO ENTENDIMENTO...

AULAS
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Voltar a organizar a agenda para os
horários das aulas. Você está disponível
na frente do computador para a aula
remota do professor, seja uma aula
transmitida síncrona (ao vivo) ou
assíncrona (gravada) e posteriormente
disponibilizada para que os alunos
possam ter acesso e assistir.
Começamos então com o fato da volta às
aulas,
organização
pessoal
e
comportamental, no que se refere ao
preparo para voltar as aulas por meio de
um computador ou qualquer outro
dispositivo móvel. É neste preparo que
queremos te passar algumas dicas
importantes. Lembre-se que tudo está
sendo preparado para que os docentes
possam te passar o conteúdo necessário
que vai permitir que você obtenha o
sucesso no quesito conhecimento.
NOMADIC

|

24

VOLTA ÀS AULAS!!!

S BRE
VIVER

A primeira e segunda dicas
é o preparo e o ambiente
que você estará inserido
para que aconteça o
ensino. Seja no seu quarto,
na sala, no ônibus, no
ônibus? Não. De forma
alguma.
Precisamos
preparar o ambiente com
boa iluminação, ventilação
adequada, sem barulhos e
sem
pessoas
interrompendo.
Provavelmente você deve
estar trabalhando remoto,
então o conceito de estar
remoto é o mesmo que
dizer para todos em casa
que
você
não
está
presente.
A próxima dica é quanto
aos ânimos. Você está
animado? Está ansioso
para começar o semestre?
Se está ansioso não é
bom, você precisa relaxar
no sentido de esperar o
início de forma tranquila e
prazerosa. Prazerosa? Isso
mesmo, devemos gostar do
que fazemos e nossas
tarefas serão melhores,
bem executadas, mesmo
que essas tarefas sejam
estudos e principalmente o
início de um semestre
letivo. Porque é ele que te
levará para o próximo
semestre, não podemos
pular de semestre e nem
ficar
sem
cursar
determinadas disciplinas.

É essencial que você tenha
em mente a importância de
estar tranquilo, aguardando
o que está para começar,
que é o semestre (as aulas),
onde você chegará depois
que
passar
por
este
período, etc.
Então, as dicas são para
você se preparar e absorver
da melhor forma possível as
informações passadas em
sala de aula, mesmo que
essas salas sejam virtuais.
A próxima etapa é referente
ao preparo aos estudos. Já
separou os horários para
estudar as matérias? Ah!
Você trabalha? Não precisa
estudar? A resposta sempre
será “sim”, você precisa
estudar mesmo se trabalhar
em expedientes fora do
horário da faculdade. Sim,
você
precisa
organizar
estes horários de estudos
para assimilar as matérias e
o que nelas são ensinadas.
Neste sentido, você se
organiza um tempo para
estudar.

CARREIRAS TI | PÁG 35

SIMPLES
assim
Não espere só estudar nos dias das provas, na semana de provas. Não
pense assim. Desta forma, se você se preparar com antecedência, você
logrará êxito em seus estudos e chegará de forma prazerosa onde você
quer estar daqui a alguns anos: Formado e com o conhecimento fresquinho,
pronto para usá-lo.
Você pode se perguntar que o que é ensinado na faculdade nem tudo será
utilizado um dia no dia a dia de execução das atividades profissionais. A
resposta é: você está enganado! O fato de você se organizar com horários
para estudos, não é só estudar o que é ensinado em sala de aula. Veja a
matéria neste mesmo mês: “Só o Ensino Superior é suficiente?”.
Provavelmente a resposta fechará com essa matéria. Fecho a matéria com a
seguinte frase que resumirá o sentido da matéria proposta. “Não deixe a
faculdade atrapalhar seus estudos.”
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

PROF. EDNEWTON DE VASCONCELOS

PLATAFORMAS
NO-CODE E LOW-CODE
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CONHECER

APERFEIÇOAR

18
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Por muito e muito tempo
desenvolver sistemas gerando
linhas intermináveis de códigos
era coisa para expert. Além de
conhecer alguma linguagem de
programação,
o
programador/desenvolvedor
deveria conhecer muito bem o
ambiente de programação, e a
lógica de programação. A sintaxe
não é simples de aprender e
cada linguagem tem a sua.
Portanto,
esquece
porque
programar e desenvolver algum
sistema ou aplicativo, é coisa
que realmente o desenvolvedor
está familiarizado. Contudo, isso
são coisas do passado, hoje em
dia têm adolescentes criando
sistemas novos para seu pai que
tem um comércio pequeno, ou
jovens criando e lançando seus
próprios aplicativos para tentar
sanar as dores e/ou problemas
dos usuários. Neste sentido, têm
ainda desenvolvedor que tira
uma ideia do papel e escala em
aplicativos. Um exemplo são
milhares de aplicativos de
delivery de alguma coisa, lista
de bairro ou guia da cidade, tipo
um guia das principais empresas
do bairro que queiram pagar
para aparecer no aplicativo
recém lançado. E assim tantos
outros vão surgindo e fazendo
sucesso, claro que nem todos
conseguem um lugar ao sol. A
pergunta é clara, como isto
tornou-se
possível?
Sim,
desenvolver um aplicativo sem
ser formado na área ou saber
alguma
linguagem
de
programação e suas sintaxes?

REVISTA CARREIRAS TI

Plataformas
No-Code

EW SISTEMAS TI

DESAFIOS DAS EQUIPES

Hoje em dia é possível sim, como já foi informado. Desenvolver também
é para pessoas que não são técnicas, não são formadas na área e não
sabem nenhuma linguagem de programação.
Estamos falando das plataformas no-code e low-code. Mas qual é a
principal diferença entre elas?
As plataformas no-code são caracterizadas por não ter códigos para o
desenvolvedor escrever. Ou seja, têm códigos, mas são criados em uma
ferramenta que possibilita o desenvolvedor que não sabe desenvolver de
forma gráfica e por trás a ferramenta vai codificando, fazendo o papel
do desenvolvedor que sabe programar. Está entendendo? Não? É o
mesmo que desenvolver via modo gráfico de clicar, arrastar e soltar.
Assim a ferramenta de desenvolvimento em um dado momento irá
transcrever o que você programou em modo gráfico. Entende?
As plataformas Low-Code são caracterizadas em algum momento e o
desenvolvedor terá que entrar com um pequeno código ou poucas
linhas. Assim este código é incorporado pela ferramenta e será
adicionado aos demais códigos do aplicativo que está sendo criado.
Por isso, as empresas estão migrando para este tipo de plataformas.
Claro que não são todas, mas têm muitas empresas, acredite. Os
departamentos de TI e/ou as equipes estão sobrecarregadas de tantos
outros projetos que acabam sendo o principal filtro impeditivo e que faz
a empresa ou um determinado setor ficar parado esperando a equipe
desenvolver seus aplicativos.
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Este é um dos principais fatores desta mudança de plataforma e estes são mais do que
motivos para essa migração das empresas em todo o mundo. As plataformas no-code
são mais ágeis na linha de produção de softwares, são mais rápidas e os códigos são
reaproveitados mais facilmente. Outro ponto chave para a mudança é o fato importante
apontado pela maioria das empresas e/ou equipes de desenvolvimento no-code, que é a
resolução de problemas. Sem bugs no código e com pouca chance de erros, porque são
eliminados devido não ter códigos. Autonomia das equipes, flexibilidade de
desenvolvimento de sistemas adaptáveis. Modelagem visual, interfaces de arrastar e
soltar, segurança e escalabilidade entre tantas outras vantagens.

Plataformas No-Code

EW SISTEMAS TI
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MATÉRIA

PORTUNIDADES
ELAS APARECEM ONDE MENOS
IMAGINAMOS!

Mesmo gostando de codificar e sabendo

Nós da Ew Sistemas TI temos o maior

diversas linguagens de programação e

prazer em tirar suas dúvidas além das

inúmeras

dúvidas

IDE's

desenvolvimento,

do

ambiente

conheça

de

aqui

informadas.

Temos

também

também diversos treinamentos nos três

este tipo de plataforma no-code e low-

tipos de desenvolvimento: desktop, web

code.

e

apps.

Os

treinamentos

estão

disponíveis na Área Premium.
Em caso de dúvidas, basta nos enviar um
e-mail

comercial@ewsistemasti.com.br

ou whatsapp (61) 4042-0701.

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
ESTUDAR/TRABALHAR
CARREIRA NOS EUA
P E R R E N G U E S.
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JÉSSICA PASSOS

HEY PEOPLE

SAN FRANCISCO - CALIFÓRNIA
VAMOS CONVERSAR!
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Continuando
a jornada na escola, vou
PÁGINA 22
falar agora sobre as minhas experiências
com as provas. Na minha escola tem duas
avaliações, a escrita e a oral, writing and
conversation. A escrita é de forma
tradicional, a turma inteira ao mesmo
tempo, na mesma sala, e a oral o
professor chamava um por vez para
conversar. Nessa conversa ele iniciava o
assunto já discutido antes na classe, e ele
te avalia de forma simples, para que você
não fique nervoso. Os professores já
sabem que nessa prova muitos ficam
nervosos, tensos, pelo fato de ter que
falar, então eles já começam com assunto
bem tranquilo, que dá pra desenrolar uma
conversa. Essas avaliações são feitas no
período de 3 em 3 meses, onde você
passa para outro nível ou repete o
mesmo. Fora essas provas, existem
outros tipos de avaliações, trabalhos,
redações, trabalho em equipe e até
mesmo a presença. Tudo isso para a sua
evolução.

REVISTA CARREIRAS TI

E ai galera, How
it's going?

"... vou falar agora sobre as
minhas experiências com as
provas..."
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Agora vamos falar da parte
que eu mais gostava, eram
as Field Trips, que nada
mais é do que os passeios.
Esses passeios são ótimos
para o aprendizado, fui em
vários lugares, entre eles,
museus,
parques,
zoológico, feiras de rua,
caminhadas, praias, e até
mercado. Às vezes havia
exercício para fazer, ou era
só para curtir com os
colegas.

Eu simplesmente amava, e
acredite, você aprende mais
fora de sala de aula do que
dentro, é onde você coloca
tudo em prática, fora a
diversão que era.

PÁGINA 10

REVISTA CARREIRAS TI

uma experiência incrível...
E essa rotina de estudos que
venho
relatando,
durou
exatamente um ano. E no final do
ano voltei para a minha terrinha, e
assim que cheguei já constatei que
queria voltar para os EUA, fiquei 5
meses me organizando, para
embarcar em mais uma aventura, e
agora acompanhada, teremos
histórias
em
dobro,
hein!
Aguardem...
See you later, byeeee!
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.
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inteligência
emocional

Conhecer as próprias emoções
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Temos informado em todas as
edições da Revista Carreiras TI
como a Inteligência Emocional é
tão importante para entender
essa área tão fascinante. Não
somente por ser fascinante, mas
por causa de sua importância e
relevância na vida de cada um de
nós, ou seja, na sua vida e na
minha.
Se você pudesse escolher você
escolheria
ter
uma
bomba
atômica dentro de si prestes a
explodir a qualquer momento?
Queria ser ansioso ao ponto de
suar as mãos e sentir o coração
querer sair pela boca? Então
queria ter uma crise do pânico
em vez em quando só para ser
diferente? Ah, você quer mesmo é
estar deprimido? Não escolhemos
ser assim e possuir estes atributos
em nós o tempo todo. Só que
todo este quadro apresentado
pode surgir de uma hora para
outra inconscientemente. Mesmo
sem você querer, se não se cuidar
pode apresentar em algum
momento em sua vida pessoal e
transbordar para a sua vida
profissional, ou vice versa.

Por que é quase impossível
conseguir
controlar
as
emoções, os sentimentos e
os impulsos? É isto que
vamos te mostrar a partir
desta edição.
É nesta força que vamos
detalhar cada um dos pilares
explicitados
por
Daniel
Goleman,
pesquisador,
jornalista e com Doutorado
em psicologia e é norte
americano. Vamos tentar te
ajudar a conseguir entender
cada um dos pilares e assim
você
possa
conseguir
usufruir
em
êxito
as
habilidades propostas por
Daniel Goleman.

Neste mês vamos
então falar do primeiro
pilar:
Conhecer as Próprias
Emoções.

Primeiro
Pilar da IE

O próprio título já é revelador, conhecer as
próprias emoções. Sabemos que não é fácil.
Contudo, não é impossível. Você precisa
primeiro entender que nossos impulsos são mais
rápido que o nosso racional. É o lado do cérebro
que reage mais rápido do que o outro. Em cada
momento que surge agimos sem raciocinar
trazendo grande prejuízo para nós. Neste agir
às vezes falamos coisas que não é para se dita
naquela hora. Em outros momentos podemos

BY PROF. EDNEWTON DE
VASCONCELOS
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agir sem medir as consequências trazendo
grandes estragos em nossas vidas e muitas
vezes nas pessoas que amamos.

É aqui que fazemos uma pausa para você
entender. Se agimos nas emoções e às vezes é
prejudicial. Então o que fazer para não agirmos
assim? Conhecer as emoções e principalmente
as suas emoções. Como você lida com
determinadas situações, pensar muito antes de
agir nestas situações. Por isto a importância de
conhecermos a nós mesmas e conhecer os

Então se conheça melhor, saiba quem você

pilares da inteligência emocional.
Cada vez que você adquire conhecimento de
suas emoções você não será pego de surpresa.

aprender durante sua vida. Por isto quanto

Sempre irá analisar primeiro os fatos e só
depois tomará as decisões necessárias para
cada uma das situações. Na mesma via além de
se conhecer você também estará preservando
o próximo ou as pessoas próximas a você. Você
não será pego de surpresa porque além de se
conhecer melhor conhece os “gatilhos” que
motivam a inteligência emocional.
CARREIRAS TI | PÁG 52

realmente é, e como agir em casos extremos.
Se conhecer, analisar suas emoções você
saberá as ações necessárias para cada
momento. Essa é o suprassumo da inteligência
emocional. Contudo, não é da noite para o dia
que você conseguirá entender melhor as
emoções. É um trabalho que você conseguirá
mais cedo você entender e começar é melhor.
É um processo longo e gradual, você aos
poucos irá conseguir conhecer e saberá agir
em cada uma destas situações embaraçosas.
Não queira apressar e pensar que já tem o
controle emocional de suas emoções a partir
de hoje.
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REFLEXÃO

Os especialistas da área sugerem
que você comece anotando suas
emoções em um quadro de
acontecimentos passados. Anote o
resultado de suas ações e onde você
chegou após agir simplesmente pelo
impulso.
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PRESENTE, SOU EU...

Podemos então finalizar com essa
informação que não é nenhum
segredo, mas é um grande salto
para quem quer conhecer as
emoções e saber controlar sem agir
por impulso. Aprenda a conhecer as
próprias emoções e você será uma
pessoa melhor a partir do dia que
acontecer algo imprevisto que tire
você do sério. Contudo, você saberá
agir sem ser por impulso e agirá
com calma e tranquilidade.
Prof. Ednewton de Vasconcelos
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18

Pesquisa
de
Satisfação
Em breve vamos realizar uma
pesquisa de satisfação da Revista
Carreiras TI. Pedimos que você
dedique um tempo para responder a
pesquisa.
Gostaríamos de saber o que você está
achando da Revista e o que mais
agrada. Também queremos saber se
tem algum assunto que gostaria que
fosse informado na Revista.
Em breve vamos divulgar o link para
você participar.
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TIMIDEZ

TIMIDEZ SÓ ATRAPALHA O PROFISSIONAL E O ESTUDANTE

CUIDADO!

O
acanhamento
esconde a
pessoa...
Você se considera tímido(a)? Você
sabe o que é timidez? Sabe o que isso
acarreta em sua vida emocional, de
estudante e profissional? São muitas
perguntas, eu sei. Mas todas elas têm
respostas e você deve ter respondido.
Se suas respostas foram "sim" para
todas as perguntas, então você é uma
pessoa tímida.
Vamos

primeiro

entendimentos

e

nivelar

os

conhecimentos.

Vamos tentar explicar timidez para
você entender o que se passa contigo.
A timidez é o medo experimentado
por muitos indivíduos diante de
pessoas desconhecidas ou situações
novas e inesperadas.
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EXCLUSIVO

APARECER
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Segundo

o

Wikipédia:

“A

A timidez aflora geralmente,

timidez ou o acanhamento

mas não exclusivamente, em

pode ser definida como o

situações de confronto com a

desconforto e a inibição em

autoridade,

situações de interação pessoal

algumas pessoas: contato com

que interferem na realização

estranhos e ao falar diante de

dos

e

grupos - e até mesmo em

profissionais de quem a sofre.

ambiente familiar. Também

Caracteriza-se pela obsessiva

conhecida como a inibição do

preocupação com as atitudes,

discernimento social.”

objetivos

pessoais

reações e pensamentos dos
outros.

interação

com

MATÉRIA
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ENTENDER

TIMIDEZ
Portanto, a timidez ou acanhamento

A timidez apresenta na maioria das

pode ser sentida pelos indivíduos no

pessoas, algumas características como:

mundo todo. E até mesmo por pessoas

desconhecimentos

de

desconhecidas, pessoas que estão na

todo

o

tipo

de

condições

econômicas, sem escolha de raça, credo,

alta

etc.

imprimem

Você pode perguntar se timidez é uma
doença? Não é doença,

segundo os

autores e profissionais médicos dizem a
respeito. Se não é uma doença, não há o
que curar. Então é uma deficiência?
Segundo

os

autores

e

os

médicos

também não é deficiência. Portanto, é
mais

classificada

como

condição

humana que em toda a fragilidade e
vulnerabilidade

para

sobreviver

em

sociedade. O mais debatido entre os
autores é a condição de timidez ser
repertório escasso de habilidades sociais
que

estão

ligadas

a

reações

apresentadas pelos indivíduos que são
considerados tímidos ou apresentam a
timidez no percurso de sua vida em
algum

momento.

As

reações

mais

comuns da pessoa tímida é: apatia,
inatividade, passividade e indecisão.

cadeia

pessoas.

de

com
comando

autoridade
Outras

pessoas
ou

sobre

que

outras

características

é

relacionar-se com o sexo oposto.
Outra grande característica da pessoa
tímida é quando ela é o foco, ou seja,
quando o tímido é o centro das atenções
no meio de outras pessoas, por exemplo.
Quando se têm que tomar alguma
decisão e precisa expressar os fatos por
exemplo. Ainda, quando estão no grupo
das pessoas com menor condição social
é outro agravante da timidez. Tem
também

novas

situações,

mudanças

repentinas, como mudar de lugar no
escritório ou na sala de aula. E por último
alguma condição que a pessoa tímida
precisa se impor para outra pessoa ou
um grupo a que pertence.
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A

timidez

pode

estudante

em

atrapalhar
sala

relacionamento

muito

de

com

aula,

os

o
no

colegas

e

professores. O aluno deixa de interagir e
passa a aceitar tudo de forma natural e
achando que é normal. Só o fato de ter uma
dúvida sobre a matéria e pela timidez não
tirar sua dúvida com o professor ou com um
colega, essa situação enquadra o tímido na
posição de aceitar tudo tacitamente.

A
Os

autores

apontam

para

três

eventos

importantes que são gatilhos ou foram para a
pessoa

tímida.

É

a

predisposição,

forte

timidez

entrevista

também
de

atrapalha

emprego,

em

por

uma

exemplo.

Atrapalha no sentido de que o candidato

consciência da reação do medo e a experiência

tímido perde ao estar em uma situação

com a vergonha. Então, entendemos que as

favorável e deixar de participar por não

pessoas tímidas têm predisposição para sentir
medo diante de novas escolhas que chegam

interagir. Vamos a um exemplo: o professor

durante a vida. Resumindo é o medo do que é

chega em sala de aula e comunica a todos

novo, do que não se conhece, da decisão que
será tomada se é mais acertada, etc. As
sensações são tão visíveis que as pessoas que
estão perto percebem isso, acarretando mais
um problema a ser superado pelo tímido.

que tem três vagas para indicar para os
alunos para estagiar em uma empresa da
área

de

atuação

do

curso

que

estão

estudando. Os alunos que não são tímidos
procuram o professor e têm alguns que já se
levantam

e

comunicam

que

querem

participar do processo seletivo para estagiar
na empresa. O tímido não comparece e tem
medo de falar com o professor quando
acabar a aula. Perde muito o tímido em
todos os sentidos.

CARREIRAS TI | PÁG 62

Você deve ampliar seu campo de pesquisa e
estudo, assista filmes, estude mais. Toda vez que
você for conversar com alguém você terá
conhecimento para falar a respeito de um livro
ou um filme, por exemplo. Vale ressaltar que
você ao ler livros adquire conhecimento e
vocabulários para conversar e interagir com as
pessoas. Além de ficar por dentro do que está
acontecendo no mundo e pode falar sobre
diversos assuntos por conhecer.
Você pode e deve acreditar em você mesmo.
Você pode realizar grandes conquistas pessoais e
te deixará mais confiante em si mesmo.
Se não é uma doença e não é uma deficiência,

Você deve praticar o autoconhecimento e a

como combater a timidez? A resposta não é

medida

tão simples, mas pode-se tentar vencer a
timidez de uma vez por todas. Parte do

que

pratica,

vá

com

calma

nos

ambientes que se sente menos seguro. Passe a

ambiente que você está inserido, ou seja, se é

conquistar

um

autoconhecimento é importante, conhecer e

estudante

ou

um

profissional

já

contratado. Parte do princípio de que você
onde estiver tente mudar. Esteja disposto a

a

segurança.

Por

isso

o

praticar.

mudar, trabalhe isso em sua vida de estudante

Comece a considerar fazer uma pergunta ao

ou

professor atrapalhando a aula para tirar uma

profissional.

Desenvolva

o

autoconhecimento e tenha consciência que
você é tímido(a) e precisa mudar e melhorar a

dúvida, ou em uma reunião falar a respeito do

cada dia. A timidez afeta o social e o

que

organismo.

considerando sair da zona de conforto chegará

Começa a interagir com as pessoas que estão
em sua volta. Comece hoje mesmo! Se um

acha

com

propriedade.

Assim

você

mais rápido na superação da timidez.

colega te chama para ir à lanchonete, vá sem

Deve-se fazer perguntas mais vezes para as

medo. Aproveite e conheça a pessoa, conversa

pessoas, e uma forma de interagir com elas, é

com ela, etc. Se no trabalho um colega te
chama para ir em algum lugar por um curto
espaço de tempo, por exemplo, você deve ir e
aprenda a interagir com as pessoas nestes
momentos. Você também no intervalo pode
chamar alguém fora do seu ciclo de amizade
para ir contigo em algum lugar.

realizar perguntas. Sempre busque uma forma
inteligente de realizá-las.
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TIMIDEZ
X
MUDAR

Ao chegar em algum lugar, faça uma avaliação e
veja o que pode ser feito para você se sentir mais
confiante e ficar mais a vontade perto das pessoas.
Se for preciso peça a um(a) amigo(a) para te ajudar
a apresentar como “apoio” somente.
Crie o hábito da leitura e da escrita, assim você
pode escrever o que quer falar. Se sentirá mais
confortável para enfrentar o obstáculo que não
existe, mas você acha que tem.
Sempre procure realizar as mudanças aos poucos
e com sabedoria. Procure ajuda de alguém que
você confia ou de um profissional pertencente ao
corpo médico. Mas mude, não fique parado vendo
o mundo passar, seus colegas irem embora por
causa de um emprego novo ou um novo curso, etc.
Prof. Ednewton de Vasconcelos.
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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

Pandemia
e suas crises
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Somos

vítimas

consequências,

da

doença

pacientes

e

e

suas

doutores.

Porém, somos também responsáveis pelo
cuidado do distanciamento social, lavar
sempre as mãos, usar máscaras, etc. Tudo
isso já é do nosso conhecimento há quase
um ano. O gancho que queremos pegar é
justamente o afastamento social devido a
este

novo

vírus.

Os

Presidentes,

Governadores e autoridades de todo o
mundo, tiveram que decretar para todos
ficarem em casa. Presos em nossos lares, e
os empregos? As atividades para entregar?
As contas para pagar? Tudo teve que
esperar um segundo momento. Primeiro a
ordem é ficar em casa e suspender a ida ao
trabalho, os compromissos de trabalho e
assim por diante. Quase tudo parou, menos
os profissionais da área da saúde.
Quero te convidar a olhar no retrovisor da

As organizações mundiais, as empresas, os

vida. Pare e pense em como era o mundo

comércios e todo recurso de ganho e

um ano atrás. Pensou? Logo no início do ano

sustento de todos tiveram que parar com

de 2020, estava surgindo mundialmente um

suas atividades, para que então aos poucos o

vírus totalmente desconhecido e altamente

vírus pudesse ser vencido e todos voltarem

nocivo para a humanidade. Logo a OMS

com suas vidas normais conforme sempre

(Organização Mundial da Saúde) estava

foi. Contudo, não foi isso que aconteceu, o

preste

vírus ainda não foi vencido, as empresas de

a

decretar

uma

pandemia

internacional, onde atingiria todos os países
e continentes, sem escolher este ou aquele
indivíduo. A COVID-19, um vírus nunca visto
antes

pela

humanidade,

transmissível

onde

suscetível

é

responsável

e

a

humanidade

praticamente

pela

disseminação do vírus.

totalmente
a

transmissão

é

única
e

um modo geral tiveram que se reinventar.
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As empresas e organizações em todo o mundo que
não tinha nada de digital em seu negócio, tiveram
que digitalizar da noite para o dia, sob a pena de
fecharem para sempre as portas. A crise mundial
dando
novas
oportunidades
para
pessoas
aprenderem o que é e como usar a Tecnologia da
Informação a seu favor. Restaurantes tradicionais
que nunca permitiram os clientes em suas mesas,
tiveram que aderir à entrega de porta em porta, ou
é assim ou fecha. Neste sentido, não é só usar o
telefone e anotar os pedidos e pedir ao entregador
para entregar. Demandaria ter pessoas a mais na
equipe para atender ao telefone, entregar o
alimento, voltar, prestar contas, etc. É preciso
muito mais que isto, é preciso digitalizar o
processo do restaurante usada aqui como exemplo.
Um exemplo vivenciado por muitos restaurantes
mundo afora. É necessário ter o cardápio na
internet, ter uma plataforma que venda os
produtos, que receba os pagamentos e agilize todo
o processo para preparar os alimentos e enviar. De
forma que o cliente acompanhe todo o processo
após o pagamento, desde o preparo até o
recebimento.

E SUAS CRISES

Este exemplo a maioria das lojas e restaurantes vivenciaram este
novo processo imposto pela pandemia. E quanto aos escritórios e
empresas comerciais? Não foi diferente, mesmo que a empresa seja
totalmente digitalizada, alguma coisa tinha que se fazer para não
parar o trabalho. As equipes totalmente em casa, impostas pela
pandemia e com todo o trabalho paralisado. Essas empresas também
tiveram que digitalizar seus processos de trabalho e colocar as
equipes para trabalharem remotamente. Cada colaborador trabalhar
de sua própria casa.
Surgia então o uso da tecnologia da informação nunca explorada e
pouco desejada para muitas empresas até este dia da pandemia
chegar para todos. O resultado é bem simples, hoje no início de 2021
as empresas não querem mais voltar para o trabalho de antes.
Surgia uma forte busca para todos estes profissionais de TI pelas
demandas para atender as organizações em todo o mundo. Pois
quase todas elas precisam digitalizar para não fechar as portas,
outras empresas já da área de TI, também tiveram que reinventar e
começar a trabalhar remoto. Então aparecia também uma nova
modalidade para novas contratações ou adequações para o
profissional de TI trabalhar remoto. As opções foram tantas que a
forte demanda, muitas vagas, ainda estão abertas por falta de
profissionais qualificados. Também é outro assunto para tratar em
outra oportunidade, o fato do profissional recém formado estar
totalmente desqualificado para as vagas que são oferecidas no
mercado de TI.
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PANDEMIA

E SUAS CRISES
tudo vai passar...

Então aproveite a onda imposta pela COVID-19 e “empurrando” todo
o mundo para o digital, as pessoas, as empresas e organizações. Tire
o melhor proveito se capacitando cada dia mais nos estudos e
pesquisas. Não fique parado ou para trás.
O que importa é que agora todos nós da área de TI temos novas
oportunidades de trabalho, novas modalidades surgiram devido a
crise da humanidade. Com tanta crise imposta pela COVID-19 e suas
variantes em toda a população, todos nós tivemos que desaprender
para reaprender. Pensar em como vivemos até hoje, fazer reflexão,
debater e ter a consciência que somente nós somos responsáveis
pelo afastamento social, com uso de máscara, com poucas saídas de
casa e com muita vontade de continuarmos vivos, para continuar a
crescer em nós e sempre oferecer o melhor serviço, seja no modo
presencial, remoto e/ou híbrido.
Prof. Ednewton de Vasconcelos
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PANDEMIA

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.

Coluna

Novidades em TI
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Por onde iniciar uma carreira de UX Design, como planejar uma transição em sua carreira
para ser um UX Design.O profissional de UX Design é responsável pela experiência de
usuário em multiplataformas como sistemas web e mobile, visa criar e aprimorar elementos
que compõem uma experiência de uso. O UX Design é o processo que visa melhorar a
satisfação do usuário como um produto ou serviço, melhorando a usabilidade,
acessibilidade, tornando suas interações mais simples e fáceis de utilizar.
Migrar de carreira não é fácil. Se você quer iniciar em uma carreira de UX é fundamental se
dedicar e manter-se atualizado com as tendências, práticas, metodologias e tecnologias da
área.

“UX” significa experiência do usuário e é algo que se refere a como, quando, onde,
como, por que e quem é a pessoa que utiliza um produto ou um serviço que pode
ser basicamente qualquer coisa, desde um aplicativo de celular até um passeio em
uma montanha russa em um parque de diversões.
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Existem diversas áreas dentro da UX Design que vem ganhando muita importância dentro
do mercado que podem melhorar as perspectivas de emprego. As áreas de atuação de UX
Design são amplas para quem quer entrar nesse ecossistema.
UX RESEARCH
Consiste em estudar e entender os usuários, para ter certeza de como eles interagem na
internet e na mídia digital. UX Research visa coletar informações dos usuários por meio de
uma variedade de métodos qualitativos e quantitativos. Incluindo entrevistas, pesquisas de
mercado, criação de estudo de personas e testes de usabilidade.
É responsável pela estratégia de pesquisa;
Conduz estudos de usabilidade, entrevistas, questionários;
Faz análise heurísticas;
Constrói personas e mapas de empatia;
BUSINESS ANALYSTO
Business Analyst deve garantir que a UX seja projetada de maneira adequada e agreguem
valor à construção do produto. Deve compreender os requisitos do produto e as
necessidades dos usuários finais.
É responsável por entender a estratégia de negócio e objetivos;
Articula e esclarece os objetivos de negócios;
Assegura que os valores de negócio sejam definidos.
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VISUAL DESIGN
Baseia-se na apresentação visual do produto final, ou seja, do site, aplicativo ou ferramenta
que o usuário utilizará.
É responsável por interfaces;
Estratégia de marca;
Guias de estilo;
Paleta de cores;
Tipografia;
Conográfica;
Acessibilidade.
FRONT-END DEVELOPER
O desenvolvedor Front-end é responsável pela experiência do usuário dentro de uma
aplicação web ou mobile. Trabalha com a parte da aplicação que interage diretamente com
o usuário.
Responsável pela codificação para implementar design (visual e interações);
Frameworks de Front-end;
HTML, CSS, JavaScript.
INFORMATION ARCHITECTURE
Este trabalho está centrado na organização das informações e do conteúdo de um site ou
ferramenta para promover a intuitividade e a digitalização.
É responsável pelo projeto de arquitetura da informação;
Navegação;
Organização;
Busca;
Taxonomia;
UI Design.
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EMPATIA
UX tem tudo a ver com compreender e fornecer experiências e sensibilidade nas interações
com os usuários. A capacidade de empatia com o usuário é uma habilidade fundamental de
um designer UX. Como designer UX, é preciso pensar, entender e resolver problemas para
o usuário. A empatia permite-nos criar laços de confiança, colocar-se no lugar do outro e
tratar todos com respeito e educação, principalmente em situações mais difíceis. De modo
que a empatia não precisa ser limitada a usuários, pode ser aplicada a nossos colegas de
familiares, colegas de trabalhos.
Empatia na UX:
Projete como se você fosse um usuário iniciante;
Use os cinco porquês;
Crie personas;
Interaja com usuários e conte suas histórias para outros designers;
Crie mapas de empatia
OBSERVAÇÃO
Observe o que está ao seu redor, entenda tudo que puder. Observe as pessoas ao seu
redor, seus padrões de comportamento em diferentes grupos sociais, comportamentos
online e offline, infraestrutura em que vivem, práticas culturais, hábitos. Assim, essas
observações permitem reconstruir e aprender sobre comportamentos durante o processo.
COMUNICAÇÃO
A comunicação é essencial na UX. Os designers devem transmitir ideias de produtos,
explicar o pensamento por trás dos designs e trabalhar com outras equipes. Seu trabalho
também requer elementos de narrativa. Habilidades de comunicação eficazes ajudam os
designers a criar, colaborar, adaptar e melhorar produtos e sistemas com facilidade. Mas
comunicar não é apenas expressar, como também saber ouvir atentamente e
contextualizar o que é transmitido. Como UX Design, é preciso se comunicar bem com o
cliente e com a equipe com a qual está trabalhando. A criação de artefatos e documentação
claros são muito importantes para qualquer projeto de sucesso.

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.
Invista em aprendizado para ganhar conhecimento sobre o ecossistema de UX. Algumas
sugestões de instituições que oferecem formação em UX Design e cursos:
AWARI: https://awari.com.br/curso-ux-design
EBAC: https://ebaconline.com.br/
ESPM: https://www.espm.br
FIAP: https://www.fiap.com.br/
MERGO: https://www.mergo.com.br/formacao-ux/
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PREPARE SEU CURRÍCULO
Seu currículo é sua primeira impressão. É importante criar um currículo que mostre sua
experiência e habilidades no ecossistema de UX Design.
ELABORE SEU PORTFÓLIO
Seu portfólio é o que mais importa para a maioria das empresas. Ao contrário de muitas
posições de codificação, a maior parte de sua habilidade como UX Design pode ser
mostrada com antecedência em um portfólio. Ao construir seu portfólio, concentre-se nos
projetos que mostram mais habilidade e elimine quaisquer projetos extras. Quando se
trata de portfólios, quatro projetos incríveis superam em muito os oito da média.
PREPARE-SE PARA UMA ENTREVISTA TÉCNICA
Uma entrevista técnica dá aos empregadores em potencial a chance de testar seus
conhecimentos no campo. Embora seus projetos possam parecer bons, eles querem ver
como você lida com o design e o processo de teste do usuário e como você se encaixará
na equipe da empresa.
Prof. Fernando Gonçalves

PARCERIA COMERCIAL

A EW SISTEMAS TI É
REPRESENTANTE DA
COMPUFOUR 4
LÍDER EM SISTEMAS FISCAIS

https://compufour.ewsistemasti.com.br
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Eu quero!
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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.
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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

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 Guia do Scrum
Olá! Neste artigo iremos abordar sobre o Scrum, mais especificamente, sobre o Scrum
Guide.O que é Scrum Guide? Vamos ver! O Scrum Guide é o primeiro material de leitura
para quem quer se tornar um profissional apto a trabalhar com a metodologia Scrum. É
um livro de poucas páginas e que vai “Direto ao Ponto[1]”. Lembrei do programa da Rádio
Carreiras TI[2]!
Para que serve o Scrum Guide?
Esse é o primeiro manual de consulta e estudos sobre Scrum. Foi desenvolvido e é
mantido pelos idealizadores do Scrum, Schwaber e Jeff Sutherland. De tempos em
tempos esse material passa por atualizações com o intuito de mantê-lo em dia com as
inovações do método. Neste documento são encontradas regras e a descrição de como
funciona o framework Scrum, de forma objetiva. A sua última versão foi disponibilizada
em 2020.
O que é Scrum?
Segundo o Scrum Guide, é uma metodologia que serve de apoio para desenvolver,
entregar e manter produtos complexos. E mais, é definida como uma metodologia
simples e de fácil entendimento.O Scrum é formado por regras, papeis, eventos e
artefatos durante todo o ciclo de vida do produto ou serviço em desenvolvimento. Usa
uma abordagem empírica, o que possibilita, baseada em fatos, experiências e a
observação de eventos reais, a adaptação às mudanças nos requisitos do cliente. Seu
foco está em entregas rápidas e na melhoria contínua, de forma interativa e incremental.
De outro modo: é um método ágil que tem seus princípios e valores pautados no
Manifesto Ágil[3], onde o desenvolvimento e entrega de pequenas partes (incremento)
são realizadas em períodos (sprints) que variam de 1 a 4 semanas.
O Scrum Guide é simplesmente fundamental para o método Scrum, e nele estão
contidos informações e alguns elementos importantes sobre este framework.
[1] Direto ao Ponto é um programa da rádio web Carreiras TI que vai ao ar toda quartafeira a partir das 18h00, com a apresentação dos professores Ednewton de Vasconcelos e
Cleudson Cavalcante e conta com a participação de convidados (profissionais,
estudantes, empresários, etc.)
[2] https://carreirasti.radio.br
[3]Documento que aborda de forma geral as características e peculiaridades dos
métodos ágeis. Leia “O Manifesto Ágil” na edição anterior.
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Vamos ver algumas regras do jogo?
Para sustentar o empirismo mencionado anteriormente, o controle do processo
conta com 3 Pilares do Scrum:
Transparência: Os fatos são apresentados como estão. Todos os envolvidos
são atuantes e importantes durante todo o processo, seja em reuniões,
decisões e acordos. Todos devem ter coragem e buscar se manter informados
do desenvolvimento das atividades.
Inspeção: Neste contexto, a inspeção não é realizada por uma pessoa
especializada ou um grupo específico, mas sim por todo Time Scrum.
Durante as reuniões diárias (Daily Scrum) ou ao final das Sprints, quando a
equipe demonstra o produto de forma aberta e transparente. É bom destacar
que inspeção não é somente do produto, mas deve também ser feita nos
processos, nas práticas e aspectos pessoais.
Adaptação: A partir dos momentos de inspeção, temos a possibilidade de
melhorar continuamente e com base nos resultados procurar melhorar a
cada dia ou ao menos a cada sprint.

COLUNA ANALISTA EM TI

Valores do Scrum
Basicamente, o sucesso do Scrum está pautado em Valores para o
sucesso do Time Scrum na busca dos objetivos traçados, o que
exige de todos a habilidade em vivenciar 5 valores:
1. Compromisso;
2. Foco;
3. Abertura;
4. Respeito;
5. Coragem.

Os papeis dentro do Time Scrum
Product Owner;
Scrum Master;
Desenvolvedores.
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Sprint;
Reunião de
Planejamento da
Sprint;
Reuniões Diárias
(Dayli Scrum);
Revisão da Sprint; e·
Retrospectiva da
Sprint.

[4] Fonte das imagens: Scrum.as
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OS EVENTOS SCRUM[4]

ARTEFATOS
Conforme o Guia do Scrum, o objetivo dos artefatos é maximizar a transparência das
informações, permitindo a todos terem a mesma base para adaptações após os
eventos de inspeção.
1.
O Product Backlog está diretamente comprometido com a Meta do Produto;
2.
O Sprint Backlog com a Meta da Sprint;
3.
E o Incremento com a Definição de Pronto.
“Scrum funciona não porque tem três papeis, cinco eventos e três artefatos, mas
porque adere aos princípios ágeis de entrega incremental e interativa, se utiliza
frequentemente do feedback do cliente, e porque se adapta às mudanças
rapidamente. Isso resulta em lançamentos mais rápidos no mercado, na melhor
previsibilidade de entrega, maior capacidade de resposta às necessidades do cliente,
maior qualidade e gerenciamento de risco[5].”

[5] Parte do livro Scrum Insights For Practitioners: The Scrum Guide Companion. Por
Hiren Doshi, trainer na Scrum.org.
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SCRUM

PROF. CLEUDSON CAVALCANTE

COLUNA ANALISTA EM TI
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É bom ter em mente que as informações prescritas no Scrum
Guide, devem ser vistas como requisitos mínimos para se utilizar o
método, e que outros eventos e artefatos podem ser utilizados
conforme a necessidade do projeto e organização, sem agredir os
valores e princípios ágeis. Em relação aos papeis dentro do Time
Scrum, o papel Desenvolvedor diz respeito às diversas
especialidades (testes, requisitos, programadores, etc) necessárias
para o desenvolvimento do produto.Assim, terminamos este breve
bate-papo sobre o Guia do Scrum!
Até a próxima edição, com mais assuntos relacionados a agilidade e
seus métodos.
Aproveitem e leiam as edições anteriores!
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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.

SABER

SÓ O ENSINO
SUPERIOR É
SUFICIENTE?
O QUE FAZER?

Algumas empresas do mercado de trabalho
estão contratando profissionais de TI sem ser
formado.
Para
estes
especialistas,
o
profissional precisa ter muita experiência e um
excelente
portfólio.
Precisa
provar
a
experiência na maioria das vezes na CTPS –
Carteira de Trabalho e Previdência Social.
Portanto, apesar de ser uma forte tendência
de as empresas não exigirem mais a formação
de Nível Superior, não é regra e também não
quer dizer que a maioria das empresas estão
fechando os olhos para os profissionais que
têm o diploma de Nível Superior.
Vale salientar, mesmo que as empresas não
exijam o diploma de Nível Superior, não
significa que vão deixar de exigir estudos
específicos comprovados por certificações e
cursos/treinamentos
em
ferramentas
específicas. Neste sentido, podemos afirmar
que o profissional além da experiência a ser
comprovada, terá que ter habilidades e
conhecimentos
técnicos
comprovados.
Igualmente aos formandos e com diploma
embaixo do braço.
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O QUE ESTUDAR?
conhecimento...
Depois de um certo tempo estudando, aprendendo, se especializando, se
certificando, o profissional capacitado com toda essa bagagem terá ainda que
mostrar e comprovar todo este conhecimento. Todo o estudo será exigido na
maioria das empresas mundo afora. Contudo, algumas empresas contratam
profissionais recém formados e com boa bagagem de conhecimento sem
experiência alguma. Não é raro empresas contratarem alunos com formação
superior em andamento ou já finalizado. Neste sentido, o aluno não pode ficar
achando que somente a faculdade é o suficiente para sua fonte de
conhecimento. Engana-se quem pensa assim. Só a faculdade é pouco, imagina
sem cursar a faculdade, sem cursar uma Pós-Graduação (Especialização) e sem
comprovação de certificação na área que você quer trabalhar ou está se
candidatando.
O que vemos depois de mais de 25 anos de sala de aula e 30 anos como
profissional na área de TI, é que todo o conhecimento a ser buscado e
conquistado, o aluno deverá ter várias fontes de conhecimento. Terá que beber
de diversas fontes, não somente uma fonte, mas várias fontes. A faculdade,
cursos na área de TI fora da faculdade, palestras, encontros, seminários, feiras,
certificações, Pós-Graduações, etc.
Não se limite somente à faculdade, não deixe a faculdade atrapalhar seus
estudos. Se somente a faculdade é pouco, imagina sem a faculdade. Bom, desde
o início informamos que têm empresas que pulam a etapa e contratam
profissionais sem a graduação. Não sabemos o seu nível de conhecimento em
determinado assunto. Você terá que estar muito acima da média para ser
contratado sem curso de Nível Superior. Então, pense direito e não desista da
faculdade. Não é fácil, mas também não é impossível.
A história no mundo comprova que tudo é por esforço. Estudar é um esforço,
você precisa querer e não ache que sem estudar e se dedicar ao máximo você vai
aprender e conseguir o que deseja.
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SABER

A faculdade abre as portas em todos
os sentidos, é lá que você terá
contato com pessoas (colegas e
professores)
e
formar
seu
networking profissional. Irá adquirir
conhecimentos ensinados somente
na faculdade. A própria forma de
ensinar na faculdade por si só já é
uma grande fonte de saber. Você vai
aprender diversos métodos, vai
desenvolver habilidades no processo
da procura do conhecimento, irá
desenvolver diversas habilidades de
estudos e pesquisas entre outras
coisas ensinadas durante o período
da graduação.
Sabemos que
existem duas maneiras para ter um
excelente emprego acima da média
ou ser rico. Se você não é rico, então
você para ter um excelente
emprego terá que ser por meio dos
estudos. Somente os estudos pode
te proporcionar chegar ao topo.
Prof. Ednewton de Vasconcelos

CARREIRAS TI | PÁG 91

Vale a pena
ler de novo. .

Novamente
outra vez...

Revista Carreiras TI
PRINCIPAIS MATÉRIAS
CARREIRAS TI

GERENCIAMENTO DE PROJETOS

METODOLOGIAS ÁGEIS
NOVIDADES EM TI

FOLLOW ME

OUTROS...
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ler e aprender...

INTELIGÊNCIA EMOCIONAL

VALE A PENA LER DE NOVO...
Nós sabemos que as revistas e jornais que veiculam
matérias de notícias em todo o mundo, a maioria
dessas notícias ficam velhas ou caducam depois de um
certo tempo. Dependendo da notícia, por exemplo, de
uma determinada área de saúde, sobre uma vacina que
já passou o prazo de aplicação já caducou. Outro
exemplo: Uma notícia de um terremoto na Índia há
mais de dois meses, a notícia está velha, não é mesmo?
Porém, as matérias veiculadas na Revista Carreiras TI
não ficam velhas e nem caducam, por se tratarem de
assuntos tão relevantes que valem a pena ler uma
revista de alguns meses atrás ou ler a matéria
novamente. As matérias não ficam velhas e nem
caducam porque os assuntos são sobre Carreiras TI,
Inteligência Emocional, Depressão, Gerenciamento de
Projetos, entre tantas outras.
Caso queira ler as revistas anteriores e a edição atual,
temos a opção para você ler online todas as edições,
ou baixar para ler em seu dispositivo preferido.
Temos a opção de impressão sob demanda, você
compra uma revista que será impressa e enviada via
Correios até seu endereço. Após a confirmação do
pagamento, a mesma será postada dentro de até 24
horas. Você recebe em casa com toda comodidade e
segurança. Desta forma, você pode fazer coleção da
revista e até ter todas as revistas em formato impresso
para pesquisa e estudo.
O valor cobrado na versão impressa é referente apenas
aos custos de impressão e com envio.
Leia a revista online diretamente no site:
https://carreirasti.ewsistemasti.com.br
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FEVEREIRO 2021

MARKETING

SUA CARREIRA S.A.
CONSTRUIR
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VOCÊ MARKETING S.A.

VOCÊ MARKETING S.A.

MARKETING DIGITAL
SUA CARREIRA PROFISSIONAL
Você já deve ter ouvido falar em marketing
digital, marketing de políticos de empresas,
etc.

Você

deve

estar

pensando

se

há

marketing digital para tudo. Mas é verdade,
segundo o Wikipédia sobre marketing:
Marketing

ou

mercadologia

ou,

mais

raramente, mercancia é a arte de explorar,
criar e entregar valor para satisfazer as
necessidades

do

mercado.

São

usados

produtos ou serviços que possam interessar
aos consumidores. Para isso é necessário
criar

uma

estratégia

definida

que

será

utilizada nas vendas, comunicações e no
desenvolvimento do negócio. A finalidade
do

marketing

atenção

é

criar

do

valor

e

chamar

cliente,

a

gerando

relacionamentos lucrativos para ambas as
partes.
Então,

depois

desta

explicação

já

é

perceptível e entendível que você precisa
cuidar de seu marketing sobre sua carreira
profissional. Além de cuidar e dar atenção
ao seu networking ( Ler Revista Carreiras TI
– Jan21), você vai precisar ter um marketing
para

“vender”

sua

imagem

para

outras

pessoas “comprarem”.
A primeira forma de cuidar do marketing
profissional é o Currículo Vitae. Ele é a
entrada

do

seu

marketing

pessoal

e

profissional. Pois nele estará escrito a sua
apresentação,

estudos,

idiomas,

técnicas,

etc. Portanto, faça um excelente currículo,
simples, breve e sucinto. Direto ao ponto e
que seja sempre a verdade. Seja o reflexo
do seu pessoal e profissional.
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A segunda forma é um portfólio (ler Revista
Carreiras TI – Jan21), para os profissionais
de TI o portfólio é essencial e primordial
para a carreira. Pois é nele que você terá
seus trabalhos apresentados. O portfólio
pode ser um site mais o GitHub, por
exemplo. Você terá que colocar no seu
currículo e provavelmente terá que
apresentar
para
comprovar
suas
habilidades técnicas.
A terceira forma é o marketing pessoal,
tete-à-tete, ou seja, uma conversa entre
duas pessoas. Faça seu marketing pessoal
e comente suas habilidades com as
pessoas em sua lista de contatos, converse
com profissionais da área e diga suas
intenções para conseguir trabalhar na área
ou em determinada empresa.
A quarta forma são os estudos, se
mantenha
sempre
atualizado,
em
constante aprendizado e obtenha o
máximo de conhecimento na área e se
torne um profissional requerido pelas
empresas.
A quinta e última forma são as habilidades
comportamentais, mais conhecidas como
Soft Skills (Ler Revista Carreiras TI – Dez/20).
Você precisa desenvolver as habilidades
não técnicas. São habilidades ligadas a IE Inteligência Emocional. São habilidades e
competências desenvolvidas durante a vida
toda,
principalmente
as
habilidades
oriundas
dos
relacionamentos
interpessoais.
Prof. Ednewton de Vasconcelos

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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PRÓXIMA EDIÇÃO - MARÇO 21

1) Entrevista com Ana Cláudia, Analista de
TI e Mestranda em Computação Aplicada.
2) Matéria Especial com elas: Gleice Louise:
"Minha Trajetória em TI" e Adriana Leite
Faleiro: "Porque escolhi TI". Relatos
fantásticos.
3) Inteligência Emocional;
4) Mercado de TI;
5) Carreiras de TI;
6) Colunas: Follow Me, Novidades em TI,
Aprender-Desaprender-Reaprender,
Gerenciamento de Projetos e Analista em TI;
7) Diversos outros assuntos.

NÃO PERCAM!!!

https://carreirasti.ewsistemasti.com.br

Salmos 23

"... REFRIGERA A
MINHA ALMA;..."

Revista Carreiras TI

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

