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NO AR!
NOSSO FOCO É VOCÊ!

A RÁDIO WEB QUE TOCA TECNOLOGIA!

Prof. Ednewton de Vasconcelos
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Carreiras TI
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(61) 4042-0701
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EDIÇÃO ANTERIOR
VOLUME 2 - N° 4 - Fev. 21.

A edição de número 4 distribuída no mês passado em
fevereiro de 2021. Repetiu novamente o sucesso da
edição de números: 1, 2 e 3.

"Ficou maravilhosa a revista, cada dia mais
profissional. Tudo lindo, desde a diagramação,
design, conteúdo e tudo mais. Que Deus
continue abençoando". Rafael Shuck
"Está linda, vou escrever um artigo para publicar
na revista.... parabéns está ótima." Martha Matos
"Cada um tem um conhecimento a ser
compartilhado." Grande Verdade !!! E sabes o que
mais?? Esta é uma das Nossas Missões nesta
Jornada neste lugar!!!"
Flávio Guerra
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SOBRE O PROGRAMA DIRETO AO PONTO
Bom dia. Vi um post no LinkedIn a respeito de
um programa que me interessou (Direto ao
Ponto - Bate papo sobre vazamento de dados),
mas que foi veiculado na quarta passada 24/02.
Procurei a gravação no site inteiro e confesso que
não encontrei. Como me recuso a acreditar que
nos dias de hoje não haja uma forma de ouvir um
programa já veiculado, entro em contato para
perguntar onde estão armazenados seus
conteúdos. Algum pod cast ou canal de You Tube
não divulgado no site? Desde já agradeço ou
peço desculpas caso esteja publicado e eu não
tenha encontrado. Atenciosamente, Fernando
Bittencourt. Via e-mail. Resposta: Olá Fernando,
respondemos seu e-mail. Basta acessar o Podcast
"O Professor Despertador". Todos os episódios
do referido programa e outros estão disponíveis
lá. Melhor acessar:
App -> https://revistacarreirasti.glideapp.io/.

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
A cada instante estamos em crescimento em todos os sentidos.
Crescemos em informações, aprendizado, conhecimento, etc. Mas
os crescimentos não são somente neste sentido. Estamos
crescendo com o número de amigos e colegas dispostos a escrever
para a Revista Carreiras TI. O maior objetivo do Projeto da Revista
Carreiras TI é informar os alunos graduandos e profissionais de TI,
já em colocação no mercado de trabalho ou aqueles profissionais já
formados que ainda não ingressaram no mercado de trabalho.
Nós da Ew Sistemas TI estamos imensamente alegres e
desejamos boas-vindas para os colunistas mensais e alguns
convidados que produziram e ainda produzem os textos desde o
lançamento da revista em novembro de 2020.
Juntos nós vamos mais longe, porque a Revista Carreiras TI não é
somente da Ew Sistemas TI, mas de todos aqueles que hoje
compõem o quadro de colunistas e editores voluntários.
Agradecemos o interesse de cada um visando agregar algum tipo
de conteúdo em um assunto tão relevante e importante.
Avante!!!
Prof. Ednewton de Vasconcelos
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As cinco primeiras edições...

POR EDNEWTON DE VASCONCELOS

AGORA SÃO ELAS!!!
Este mês de março, mais precisamente no dia 08 é comemorado em todo o mundo o
Dia Internacional da Mulher. Portanto, neste mês trazemos reportagens e matérias
com foco nas diversas profissionais do gênero feminino. Elas que são tão importantes
para todo nós, seja como mãe, irmã, esposa, amiga, confidente e profissional na área
de TI.
Especialmente nossa colunista, a Professora Gleice Louise fez uma entrevista com a
profissional Ana Cláudia Alves Mendes de Araújo. A própria Profª. Gleice Louise
escreveu sua trajetória na área de TI, desde o início de seus estudos até aos dias de
hoje.
Neste sentido, tem outro relato da profissional Adriana Leite Faleiro, eu mesmo fiz a
entrevista com ela e consequentemente o seu relato. A entrevista será veiculada na
Rádio Web Carreiras TI, durante a grade do programa “O Professor Despertador” no
dia 13/03/21 das 8h às 12h. No Podcast no dia 20/03/21 às 7h. Ouça no Podcast “O
Professor Despertador”.
Você não pode perder as matérias e as entrevistas desde mês da Revista Carreiras TI.
Aprecie sem moderação!
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VISÃO

Entrevista
ANA CLÁUDIA ALVES MENDES DE ARAÚJO

Entrevista concedida à Gleice Louise

3) No seu curso de Mestrado qual área é
objetivo do seu trabalho de Dissertação?
No meu trabalho o que tem é Gamification.

Sou mestranda em Engenharia
de Software pelo curso de
Computação
Aplicada
da
Universidade de Brasília - UnB.
Especialista em Engenharia de
Software pela Universidade
Católica de Brasília - UCB. Atuo
há 16 anos na área de TI.
Executei
atividades
de
Desenvolvimento de Software,
Gestão
de
Configuração,
Gerenciamento de Projetos de
Software,
Qualidade
de
Software e Gestão de Contrato
de
Fábrica
de
Software.
Atualmente
atuo
com
a
Qualidade de Software e Gestão
de Contrato em órgão público
federal.
2)
Quais
atividades
você
desempenha
profissionalmente?
Atualmente
atuo
com
a
Qualidade de Software e a
Gestão do Contrato da Fábrica
de software.

5) Como surgiu a Gamificação?
A gamificação sempre existiu implicitamente no
mundo dos jogos. Porém, ela surgiu de verdade
em meados de 2008 através das mídias digitais. A
partir de então, começou a ser introduzida em
eventos e atividades em geral que envolvem
pessoas, engajamento e motivação
6) Como a Gamificação pode ser utilizada no
processo de desenvolvimento de sistemas?
Como dito anteriormente, a gamificação tem o
objetivo de motivar e engajar as pessoas na
realização das atividades. Logo, para praticamente
todas as atividades que envolvem pessoas e elas
precisam estar motivadas, participativas e
colaborativas a gamificação como ser aplicada.
Temos muito o uso de técnicas soltas aplicadas a
atividades sendo tratadas como gamificação.
Porém, o mais adequado é o uso de um modelo ou
framework, como por exemplo, 6D Framework,
Processo de Gamificação de Cathie MaracheFrancisco e Octalysis.
“Gartner (Gartner, 2012) prevê que, até 2014, 80%
das gamificações existentes irão falhar devido a
problemas de design, e a falha em um projeto de
gamificação ocorre quando ele não atende aos
objetivos de negócio planejados.
Gartner (Gartner, 2012) diz que um desafio da
gamificação para quem deseja aplicá-la é a falta de
talentos de game design para trabalhar em
projetos desse tipo. Isso faz com que o foco da
gamificação fique restrito a elementos óbvios,
como pontos e medalhas, ao invés de utilizar
padrões mais elaborados de game design”
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1) Qual a sua formação?

4) O que é Gamification?
Gamification/gamificação, de forma simplória, é o
uso de técnicas ou mecânicas de jogos em
atividades que não são jogos com o objetivo de
engajar e motivar as pessoas na realidade das
atividades.
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7) Você poderia citar grandes projetos que utilizaram essa
metodologia?
A gamificação está presente em todas as redes sociais, na maioria dos
aplicativos que utilizamos hoje em dia, em diversos eventos que
participamos.Alguns exemplos que utilizam gamificação através do
Framework Octalysis com as respectivas técnicas de jogos utilizadas:

"A gamificação sempre existiu
implicitamente no mundo dos
jogos."
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ANA CLÁUDIA

& FAMÍLIA

Entrevista Especial - Por Gleice Louise

ANA CLÁUDIA
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PROFISSIONAL NA ÁREA DE TI

8)
QUAIS
AS
PRINCIPAIS
VANTAGENS DO USO DESSA
METODOLOGIA?
Realização das atividades de forma
descontraída.
Engajamento
e
motivação das pessoas na realização
das atividades. Muitas vezes também
se tem uma certa empolgação das
pessoas na realização das atividades.

Por Gleice Louise

Coluna
Gerenciamento de Projetos

Gleice Louise Garcia Costa dos Santos
Analista de Sistemas
Gerente de Projetos de TI
CARREIRAS TI | PÁG 15

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.

Principais habilidades e competências de um
Gerente de Projetos
No artigo de hoje iremos abordar quais habilidades e competências
são relevantes para que um Gerente de Projeto desenvolva suas
atividades de forma a colaborar para uma boa gestão.
Primeiramente vamos falar sobre a diferença entre habilidade e
competência? É comum acharmos que são a mesma coisa, mas vamos
explicar essa distinção. Habilidade é a capacidade técnica de uma
pessoa desenvolver uma tarefa e está relacionada e disciplina de
gestão de projetos. Competência envolve não somente essas
habilidades, mas também o conhecimento, forma de trabalho e
experiências anteriores, permitindo sua aplicação em diversas áreas.
Depois de esclarecida essa diferença vamos abordar algumas as
competências e habilidades mais importantes para um Gerente de
Projetos:
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Principais habilidades e competências de
um Gerente de Projetos
1 - Disciplina
A organização é fundamental para que um Gerente de Projetos possa
realizar suas tarefas, por isso, a disciplina é algo fundamental nesse
processo.
São muitas tarefas que devem ser realizadas e quem deseja seguir com
esse perfil deve estar atendo para essa particularidade.
2 – Gerenciar Recursos
Alocar recursos, por vezes escassos, em projetos simultâneos é uma
habilidade fundamental para os Gerentes de Projetos. Geralmente as
empresas executam diversos projetos ao mesmo tempo, por isso, ter a
capacidade de controlar e priorizar recursos financeiros, materiais e
humanos é a base para que as atividades sejam realizadas
integralmente e sem prejuízos às estratégias da organização.
3 - Empatia
Um Gerente de Projetos gerencia diversos recursos, entre eles, estão as
pessoas. Um time bem alinhado é melhor do que recursos tecnológicos
de última geração. Assim, um Gerente de Projetos precisa ter empatia,
ou seja, se colocar no lugar do outro. Assim, todas as atividades de um
projeto podem ser realizadas de forma mais transparente e segura.
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4 - Objetividade
É importante ter atitude diante do risco. Ter confiança para tomar
decisões, ainda que nem todas as informações estejam disponíveis é
fundamental. Identificar problemas, propor soluções, agir quando
necessário e liderar a equipe rumo ao sucesso são comportamentos
muito importantes para se alcançar a objetividade.
O Gerente de Projetos é o responsável por fazer tudo dar certo e é
também o primeiro a ser reconhecido com o sucesso dos projetos,
porém é o mais cobrado ao longo de sua execução.
Dessa forma, para se tornar um Gerente de Projetos, é entender os
problemas para atuar na hora certa e da forma correta.
5 - Organização
A atividade de gerenciamento de projetos requer controlar diversas
variáveis ao mesmo tempo demandando muita atenção. Controlar a
evolução de escopo, realizar a gestão de custos, alocar de recursos,
realizar a entrega parcial de atividades, preparar as próximas tarefas
e executar a pós-produção, são tarefas que requerem preocupação
por parte de um Gerente de Projetos. Além dos imprevistos que
ocorrem diariamente.

Coluna - Gerenciamento de Projetos
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Por isso é fundamental realizar a organização de tempo e executar a
gestão de suas atividades para desenvolver um trabalho com
possibilidades reais de sucesso.
Talvez a organização seja um dos exemplos de habilidades e
competências mais básica e a mais essencial.
Quem não tem essa habilidade pode desenvolvê-la com o apoio de
ferramentas que auxiliam nesse processo.
6 - Gestão de Crises
Se antecipar à crise é muito importante e um Gerente de Projetos
deve estar atento a isso o tempo todo. Realizar o mapeamento dos
possíveis riscos a partir das premissas é uma tarefa primordial.
Uma vez que os riscos foram identificados é possível prever os
gargalos e assim se antecipar na resolução, garantindo a execução e
o prosseguimento do projeto. Essas atividades demandam atenção
para que os momentos difíceis possam ser contornados da melhor
forma possível.
7 - Comunicação
A comunicação é de fato muito importante para o sucesso ou
fracasso de um projeto. Ela deve ser um canal que deve estar
sempre aberto permitindo que essa tarefa seja realizada de forma
límpida, contribuindo para um melhor desempenho entre as partes
de um projeto.
8 - Negociação
Lidar com os mais diversos interesses, realizar acordos que sejam
satisfatórios para as partes envolvidas, convencer pessoas a
desenvolverem diferentes papéis, solicitar mais prazo ou recursos
para determinada tarefa, faz parte de todo projeto. Isso é o que
chamados de negociação!
Assim, ser flexível e tentar sempre manter uma relação amistosa
com todos em sua volta é muito importante. Se tornar um facilitador
e ser percebido pelos demais. Dessa maneira contribui para
qualquer processo de negociação.

Coluna - Gerenciamento de Projetos

9 - Liderança
Esse é o principal papel que deve exercer durante um projeto pelo
Gerente de Projetos e está relacionado à capacidade de impor
respeito e veracidade aos outros membros da equipe. Dessa forma,
eles se sentirão motivados a completar todas as tarefas necessárias,
resultando no sucesso do projeto.
Desenvolver o papel de um bom líder implica também conhecer os
membros da sua equipe e saber atribuir a cada um os projetos
certos, de acordo com as suas competências.
10 - Visão Holística
Essa competência é intrínseca aos profissionais que levam em conta
todos os aspectos relacionados à execução de um projeto e não
somente alguma questão técnica fragmentada. Buscar uma
execução harmônica resulta na capacidade de reunir aspectos como
o planejamento inicial, o alinhamento à estratégia da organização, a
capacidade e motivação da equipe para realizar as tarefas e o
atendimento das expectativas de todos os envolvidos.
Vejam que é possível sim ter essas habilidades e competências. Se
você tem dificuldades em alguns desses pontos procure desenvolvêlas em suas atividades do cotidiano. É a partir da prática diária que
você pode alcançar essas características que certamente
contribuirão para o seu sucesso profissional!
Professora Gleice Louise.
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Fonte:
https://robsoncamargo.com.br/blog/Habilidades-e-competenciaspara-um-gerente-de-projetos-de-sucesso acessado em 20/02/2021

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

BUSINESS INTELLIGENCE

MERCADO DE TI
Profissionais em Alta
CARREIRAS TI | PÁG 22

MARÇO 2021

19

O que faz um analista de BI?
Imaginem nos dias atuais todo mundo
produzindo informações e trafegando na rede
mundial Consegue mensurar todo este
conteúdo de forma desordenada como um
grande conglomerado de dados, como um big
iceberg? Portanto, partimos do princípio de
que a internet é uma grande fonte de dados e
informações, e por isto, também é inesgotável.
São tantas informações que acaba existindo
grandes estruturas de dados e informações,
todas elas desordenadas conforme já
mencionado.
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Essas informações só fazem sentido quando
são organizadas e estruturadas de forma que
elas
fazem
algum
sentido.
Somente
profissionais detêm conhecimentos para
transformar esses dados em dados relevantes
para as empresas. O profissional de Business
Intelligence – BI, somente ele é capaz de
realizar essa transformação dos dados não
tratados para dados tratados com informações
precisas e por si, tão relevantes.
Vamos analisar o nome “Business Intelligence”,
na tradução direta: Inteligência de Negócios.
Mas por que inteligência? Por que negócios? A
resposta é mais simples ainda. Este trabalho
do profissional de Business Intelligence - BI
requer inteligência para colocar em prática
este trabalho. Inteligência também significa o
conjunto de informações que podem ser
usadas pelos donos dos dados de forma
ordenada, proporcionando a gestão do
negócio.

VOCÊ...
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Vamos
ilustrar
melhor
o
entendimento com um exemplo de
uma determinada “Empresa A” sobre
um trabalho de BI, em uma
determinada campanha de marketing.
Essa hipotética “Empresa A” precisa
realizar uma campanha com seus
clientes e consumidores. Precisa ter o
andamento
do
resultado
do
andamento
da
campanha,
por
exemplo. Para melhor experiência dos
clientes e consumidores e assim
sempre estar a frente na hora de
tomar alguma decisão sobre a
campanha ou sobre o produto.

É o Analista de BI que é o principal
responsável pela análise dos dados de
mercado, procurando sempre dar
suporte aos demais profissionais da
empresa. Estes profissionais podem
estar na área financeira e de
marketing, por exemplo.
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Atualmente há grande procura por profissionais da área
de BI, devido a grande importância por este tipo de
trabalho. O Analista de BI trabalha em conjunto com o
Cientista de Dados (matéria veiculada na edição de fev21).
Entre os diversos trabalhos do Analista de BI, está o fato
de controlar e analisar as iniciativas do cliente no
ambiente digital, procurando sempre balizar pelos
indicadores e metas de cada empresa.
Neste sentido, há ainda a procura pelo aprendizado e
estudo dos concorrentes, visando aprimorar o serviço e
processos no âmbito de cada empresa. É de suma
importância o trabalho de um Analista de BI, porque o
profissional de BI visa garantir a integrações e a
consistências dos dados, bem como a qualidade destes
dados.
Porém, o Analista de BI tem a responsabilidade de
desenvolver habilidades técnicas e aplicar nas análises
das estruturas de dados. Entender os objetivos de
negócio, extrair dados relevantes, analisá-los, obter
informações importantes e apresentar conclusões de suas
análises.
Portanto, a área de BI, é uma área que está em
crescimento no mercado de trabalho, principalmente no
Brasil. Segundo o mercado de trabalho, o profissional
pode ganhar mensalmente até R$ 10.000,00, para o nível
Sênior, e de R$ 2.000,00 para o nível iniciante.

Se você quer trabalhar com BI,
agora pode ser um grande
momento para iniciar. Se você
é estudante, têm empresas
que contratam estagiários por
R$ 1.000,00. Não é muito, mas
você deve pensar como
aprendiz, ou seja, além de
aprender, ainda vai receber
para aprender uma nova
profissão. Se você já tem o
perfil de Analista de BI, basta
então se aprofundar no
estudo e procurar uma
empresa para mostrar todo o
seu potencial.
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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Como
entrar
para
as
carreiras de TI?
Como professor, consultor e
palestrante recebo perguntas
de
muitos
jovens
sobre
“como
entrar
para
as
carreiras de Tecnologia da
Informação (TI)?”
Alguns
jovens
ficam
fascinados ao conhecerem as
histórias
de
alguns
expoentes da tecnologia que
não concluíram o curso de
graduação e fizeram sucesso,
como
Bill
Gates,
da
Microsoft, Mark Zuckerberg,
do Facebook ou de Steve
Jobs,
fundador
da
Apple,
dentre outros.
Há uma enorme escassez de
trabalhadores para a área de
TI no Brasil e no mundo.
Muitas
empresas
oferecem
ótimos
salários,
benefícios
incríveis
e
muitas
oportunidades de emprego,
para quem está preparado...

PROF. ROBSON DO NASCIMENTO

Há um consenso atual que
todo
jovem
que
deseja
ingressar na área de TI deve
aprender a programar! Este,
então pode ser o primeiro
requisito!
A partir do entendimento
deste primeiro requisito e da
disposição de enfrentar os
desafios que virão, os jovens
deverão planejar suas trilhas
de
aprendizagem
para
as
carreiras de TI: onde quero
chegar?
como
chegar?
quanto
treinamento
precisarei fazer? quais são as
opções acessíveis com TI?
A escolha do caminho inicial
não quer dizer que esta será
uma
decisão
final.
O
profissional
pode
se
especializar em uma área de
TI e depois diversificar para
outra.
As
opções
são
enormes, o que significa que
não é necessário “ficar preso
na
primeira
escolha
para
sempre”.
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Muitos começam, por exemplo, na área de suporte ao usuário e em seguida, migram para a
área de redes ou de segurança da informação.
A seguir algumas sugestões de caminhos a escolher e desenvolver uma trilha de
aprendizagem visando à construção de uma carreira na área de TI:
1. Considere sua experiência anterior
Quando se toma a decisão de seguir a carreira na área de TI, é importante considerar sua
experiência de trabalho anterior, se houver.
Mesmo que o candidato pense que não possua nenhum dos requisitos listados nas ofertas de
emprego, as habilidades pessoais ou “soft skills” são importantes e muitas dessas habilidades
podem ser transferidas e utilizadas nas funções de TI.
Por exemplo, uma função comum para iniciar na área básica de TI pode ser uma posição de
help desk para trabalhar com comunicação, atendimento ao cliente ou também familiaridade
com o pacote da Microsoft Office e outras habilidades comuns podem ser o primeiro passo
para iniciar um currículo na área.
A experiência prévia poderá ser listada e adaptada no currículo, especificamente para os tipos
de funções que se pretende ingressar, buscando construir um perfil que combine as
habilidades existentes com os requisitos do cargo ou vaga.
2. Obter Certificações de TI
A maneira mais rápida de entrar na área de Tecnologia da Informação é por meio da obtenção
de certificados específicos do setor. Algumas dessas certificações podem ser estudadas e
obtidas em apenas algumas semanas. Outras, podem levar de a 1 a 4 anos...
Uma certificação no currículo mostra aos empregadores que o futuro candidato tem potencial
ou possui as habilidades que eles precisam. Ela pode, em muitos casos, compensar a falta de
experiência dos candidatos.
Com certeza, algumas certificações posicionarão os candidatos em vantagem competitiva
sobre outros candidatos com experiência limitada ou sem certificações.
Dica: as certificações ajudam a abrir as portas para trabalhar na área de TI.
Para se certificar pode-se escolher entre a autoaprendizagem ou treinamento presencial e
prático e, em seguida, fazer um exame de certificação.

Coluna Aprender – Desaprender – Reaprender
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3. Procure desenvolver habilidades técnicas relevantes
Na área de TI há milhares de oportunidades de trabalho. O YouTube é uma das fontes
gratuitas de difusão de conhecimento e é um recurso interessante para aprender novas
habilidades ou reforçar as antigas. É possível estudar e aprender sobre software e hardware,
de acordo com o interesse pessoal e tempo disponível e desenvolver habilidades e
competências que podem fazer a diferença para ser contratado.
4. Procure por “posições cruzadas”
No século XXI é difícil encontrar empresas que não façam uso dos recursos de TI. Em todas
elas existem funcionários que de alguma forma trabalham com TI, seja na área de redes de
computadores ou de suporte. Se sua experiência anterior é na área de vendas (varejo) ou de
serviços, procurar um cargo de TI em uma empresa do setor pode ser mais fácil, porque
conhecer “metade do negócio” pode ser relevante, ainda que as habilidades em tecnologia não
sejam de ponta. Considere que um cargo inicial pode ser o caminho para adquirir os primeiros
anos de experiência em TI...
5. A importância e o poder do networking
Na área de TI as recomendações são poderosas. A maioria dos empregadores levam em
consideração contratar alguém indicado ou recomendado. Às vezes isso é melhor do que
entrevistar estranhos. As conexões certas podem trazer oportunidades e serem uma grande
vantagem. Cultive e desenvolva uma rede de relacionamentos duradoura.
Concluindo......
“iniciar” uma carreira na área de TI sem experiência pode ser difícil, mas não é impossível.
Começar uma carreira na área de tecnologia é possível àqueles que identificarem as
ferramentas e os conhecimentos certos, demandados pelo mercado.
Esse diferencial pode ser o primeiro passo em um caminho que pode durar a vida inteira...
Na próxima edição da Revista Carreiras TI abordaremos a transição de carreiras de uma área
não tecnológica para a área de TI.
Prof. Robson do Nascimento

Coluna Aprender – Desaprender – Reaprender

O Professor
Despertador
PODCAST
Disponível em + de 9
plataformas
de podcast

Diversas informações
sobre TI
Novos Episódios de
segunda a sábado 7h.
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R E L A T O S
MATÉRIA DE CAPA

MINHA TRAJETÓRIA PROFISSIONAL EM TI

Por Gleice Louise
Meu nome é Gleice Louise, possuo Graduação em Sistemas de Informação pela
UPIS - Faculdades Integradas (2005) e Pós-Graduação Lato Sensu em
Desenvolvimento de Sistemas Orientados a Objetos pela Universidade Católica
de Brasília - UCB (2007).
Sou Analista de TI e atuo como Gerente de Projetos de TI, em empresa pública.
Entre as atividades que desempenho estão o gerenciamento da integração do
projeto, escopo, tempo, custos, qualidade, recursos humanos, comunicações,
riscos, aquisições, entre outras. No período de 2009 a 2011 fui cedida ao
Ministério da Agricultura, Pecuária e Abastecimento - MAPA. Na ocasião tive a
oportunidade
de
gerenciar
tecnicamente
sistemas
relevantes
para
o
agronegócio no Brasil. Já atuei como fiscal técnica substituta de contrato de
fábrica de software e de Sistema ERP. Atuo também contribuindo na
elaboração do Termo de Referência para contratação de Fábrica de Software.
Atuei como docente em cursos de aperfeiçoamento profissional no Serviço
Nacional de Aprendizagem Industrial - SENAI (1998 a 2005) e em cursos de
Graduação em TI nas Instituições UPIS e PROJEÇÃO. Considero meu trabalho
importante, pois dessa forma posso contribuir em projetos de TI que dão
suporte ao Agronegócio no Brasil. Atualmente sou aluna regular do curso de
Mestrado em Computação Aplicada da Universidade de Brasília - UnB.
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Sou natural de Brasília/DF, tenho
41 anos, sou mãe de um menino
de 8 anos e de uma menina de 2
anos,
casada
e
Analista
de
Sistemas. Estudei até o final do
Ensino Médio em escola pública.
Aos
21
anos
entrei
em
uma
faculdade particular para cursar
Sistemas de Informação.
Mas minha história com a TI
começou por volta dos meus 15
anos, quando fui para o Ensino
Médio.
Naquela época, em 1995,
haviam dois tipos de curso: o
profissionalizante e o acadêmico,
esse último seria o Ensino Médio
atual. Mas não era possível apenas
escolher
o
curso,
para
ser
matriculado era preciso realizar
uma prova. E foi assim que eu
ingressei no curso de Tecnólogo
em Processamento de Dados.
Daí nasceu essa empatia e o gosto
pela
TI.
Desde
então,
as
oportunidades
profissionais
se
tornaram frequentes em minha
trajetória. Ao finalizar o curso de
Processamentos de Dados, tive a
oportunidade de trabalhar como
professora
de
cursos
profissionalizantes no SENAI. Meu
primeiro trabalho foi aos 18 anos.
Por lá, passei 7 anos ministrando
cursos
de
aperfeiçoamento
profissional. Mais de 3.300 alunos
foram capacitados por mim. O que
me deixa orgulhosa dessa outra
habilidade que possuo e que pela
qual tenho muito carinho, que é a
arte de ensinar. “Feliz aquele que
transfere o que sabe e aprende o
que ensina” (Cora Coralina).

GLEICE LOUISE

Aos 21 anos percebi que para ter
novas possibilidades profissionais
eu
teria
que
cursar
uma
faculdade. Eu precisava trabalhar
e estudar. Então decidi prestar
vestibular. Mas eu não queria
perder o conhecimento que eu já
havia adquirido com a área de
tecnologia
e
decidi
cursar
a
faculdade
de
Sistemas
de
Informação. Me formei aos 25
anos.
As
oportunidades
profissionais
foram surgindo cada vez mais.
Tive a oportunidade de trabalhar
no Instituto de TelemarketingMIID, em São Paulo/SP.
Em
Brasília/DF fui contratada pela
Defensoria Pública Geral da União
- DPGU, CTIS – Tecnologia, Centro
Universitário Projeção e Conselho
Federal de Psicologia - CFP. Em
todas
essas
instituições
as
atividades que desenvolvi estavam
ligadas diretamente com a TI.
Depois
da
graduação
veio
a
especialização
e,
por
fim,
o
serviço
público.
Não
foi
fácil
estudar e trabalhar. Eu sempre
falo
que
eu
nunca
fui
uma
estudante que trabalhava, eu era
uma trabalhadora que estudava.
Se
você
parar
e
pensar
vai
perceber que há muita diferença
entre essas duas coisas e que o
mais
importante
é
você
perseverar, é você acreditar que
vai dar certo. Não foi fácil, não é
fácil, trabalhar, estudar e cuidar
da família. Mas... é totalmente
possível! Sou muito grata por ter
escolhido a TI como profissão.
Sem dúvida nenhuma, ela me
abriu portas que eu jamais pude
imaginar que seriam abertas. E
acredito
que
essas
portas
continuarão se abrindo, com toda
certeza!

ADRIANA LEITE FALEIRO

RELATOS
MATÉRIA DE CAPA

CARREIRAS TI | PÁG 34

Meu nome é Adriana Leite Faleiro, tenho
45 anos. Sou casada e tenho duas filhas.
Quero em 1º lugar agradecer a
oportunidade de participar desse belo
trabalho que o colega Ednewton de
Vasconcelos se propôs a fazer. Por que
digo belo trabalho? Porque na nossa
época, alguns anos atrás, muitos de nós
não tivemos essa oportunidade, essa
chance de ter em um único lugar
informações que servirão como base ou
referência para que muitos tomem a
decisão em começar ou até mesmo
prosseguir na carreira de TI, a famosa
Tecnologia da Informação.
Então vamos lá: um pouco da minha
história nessa carreira. Desde nova (mais
ou menos com 10 anos de idade), já tinha
uma curiosidade por computadores mas
não havia computadores disponíveis,
como hoje.
NOMADIC

|

24

Em uma época de férias
um primo meu veio de São
Paulo aqui para a cidade
de Formosa – GO, onde
moro e trouxe com ele
livros de informática e
antes dele ir embora, me
disse que não queria mais
aqueles e perguntou se eu
queria. Na mesma hora,
sem acreditar muito, eu
disse sim.
Fiquei muito feliz, não tinha
nenhuma noção do que ali
estaria escrito, mas sabia
que era a linguagem que
mudaria o mundo. Coisa
para gente inteligente,
gente rica, “nerds” e assim
vai, isto é, dada a minha
origem familiar eu não teria
nenhuma chance. Isso
porque sou de família
financeiramente
pobre,
meus pais não têm estudo,
eu estudava em escola
pública e enfim para mim
seria um sonho, um dia
quem sabe poder estudar
informática, processamento
de
dados,
os
tais
computadores.
Peguei aqueles livros e li
todos mais de uma vez. Só
isso! O tempo passou e,
então “UM BELO DIA”,
soube de um curso de
informática que teria aqui
em Formosa. Eu pensei:
“Meu Deus, será que meu
pai poderá pagar esse
curso para mim? Para nós
era muito caro. Resumo:
meu pai topou e pagou o
curso. As aulas eram só
aos sábados pela manhã.

MATÉRIA DE CAPA
Ficavam oito alunos por
computador e muita aula
teórica.
Durante os três meses de
curso, eu peguei no teclado
uma única vez. Em todo
caso
já
tinha
uma
esperança dentro de mim.
Nessa época eu já tinha
feito o curso de datilografia
e então logo começou a
surgir oportunidades para
eu “digitar” trabalhos, pois já
era
conhecida
por
“datilografar rápido e bem”.
Enfim era digitadora de
estoques de farmácia entre
outros. Nessa ocasião o
computador
era
um
computador CP500.
Em seguida (isso em 1990)
veio um novo curso para
nossa cidade, e eu para
variar queria muito fazê-lo,
mas como meu pai já tinha
pago para mim, resolveu
que pagaria para minhas
irmãs e então fiquei de fora.
Pense na tristeza.
Passado uns dias vi que
uma colega de sala no
colégio estava trabalhando
nessa mesma escola de
informática e eu perguntei o
que ela estava fazendo lá e
como conseguiu o emprego.
Ela disse que era secretária
e tal e eu imediatamente
disse: Gostaria de fazer o
curso porém não tenho
dinheiro.
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Perguntei se ela poderia ver para mim se eu conseguiria trabalhar lá de qualquer coisa e
ter o curso em troca. Ela se prontificou em ver meu caso, mas não deu certo.
O tempo passou e logo fiquei sabendo que outros dois conhecidos colegas de escola
seriam alunos lá e já trabalhariam como “monitores” nas aulas práticas. Ah... eu fui atrás
para saber mais sobre isso, pois eu tinha o mesmo conhecimento deles...
Qual foi a parte boa? Tinha ainda um vaga para monitor. Eu me escrevi para a
seleção/prova. Chegou o dia da prova e o que eu sabia? Os livrinhos de “cor e salteados”.
Conhecia bem o teclado do computador, mas me mantive firme. O professor oficial então
foi aplicar minha prova/entrevista e onde? No computador, na prática... Eu pensava: meu
Deus me ajude!
O professor conversou comigo e perguntou sobre minha história, etc. Ele disse formata
este disquete... Eu nunca tinha pego um disquete na mão. Era de 5 ¼. Peguei o disquete
e coloquei no drive e dei o comando e enter. Ouvi o barulho do drive tentando carregar
os dados do disquete. Surgiu na tela a mensagem “vire o disco”. Rapidamente virei o
mesmo e começou a formatar com a mensagem “formatando... 1%, 2%, etc... e eu “UFA!!!”
“Deu certo!” Formatou todo o disquete e seguimos com a entrevista. Fui aprovada e virei
monitora por alguns meses, logo arrumei um emprego bem melhor, em um escritório de
contabilidade e informática.
Inclusive o dono montou uma escola de informática em três cidades e eu quem
organizava o material e dava as aulas.
Fiquei lá um tempo até que tive uma oportunidade ímpar: “Trabalhar em Brasília, montar
uma escola de informática em Taguatinga com amigos meus. Eu tinha 19 anos naquela
época, montamos a escola e tivemos muito sucesso. Depois montamos uma loja de
vendas de computadores. Até aqui eu aprendia o que podia de informática, basicamente
sozinha. Dava aulas na escola, dava aula particular e atendia escritórios. Normalmente o
que se ensinava era o curso básico: MS-DOS, Wordstar e Lotus 123.
Passado um tempo, ensinamos o Windows 3.1 a grande evolução: cores, ícones, etc.
Quando fui trabalhar em Brasília, eu fazia faculdade de História em Formosa – GO. Então
eu ia para Brasília no ônibus de 4h da manhã para estar às 8h dentro da sala de aula em
Taguatinga. No final do dia pegava o ônibus de volta para Formosa-GO por conta da
faculdade e assim foi, até que Deus me deu a oportunidade de prestar vestibular para a
faculdade de informática. Em 1995 entrei para a Faculdade Alvorada em Brasília. Me
formei em 1998.
Após esse período eu tive uma empresa individual de desenvolvimento de sistemas,
depois trabalhei na POLIMED (Empresa de Transação Eletrônica na Área de Saúde), na
sequência no MEC. Atuava como analista de sistemas/negócios.
Quanto mais eu estudava e trabalhava, mais percebia que eu precisava me desenvolver.A
parte boa disso tudo é que eu sempre recebi uma boa recompensa pelo meu trabalho.
Meus empregos foram bons.
Em 2002 fui contratada pela POLITEC LTDA. Trabalhei lá por 10 anos. Fui analista e
coordenadora de testes de software. Depois fui coordenadora de sistemas/Gerente de
Projetos em muitos clientes/contratos da empresa.
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Adriana Leite Faleiro

Trabalhei com pequenas e grandes equipes. Sistemas de baixa e alta plataforma, pequeno e grande
porte.
Em paralelo, de 2005 a 2008 eu dei aula no Curso de Bacharelado de Sistemas de Informação - BSI nas
Faculdades IESGO em Formosa-GO. Eu chegava de Brasília em cima da hora e logo começava a aula e eu
lá na sala de aula. Correria, mas foi muito gratificante. Aprendi muito em sala de aula em contato com os
alunos.
Em 2010 a INDRA Company (empresa espanhola) comprou a POLITEC e eu fiquei lá até 2016. Saí e fiquei
descansando por 08 meses e nesse intervalo aproveitei e estudei muito para tirar minha certificação
PMP do PMI como Gerente de Projetos.
Em 2017 voltei ao mercado de trabalho como Gerente de Projetos - GP na empresa CTIS. Em 2018 na
Mirante Tecnologia, em 2019 na CTIS novamente e em seguida na empresa atual que é uma instituição
financeira cooperativa. Lá estou como Líder de Sistemas de Informação.
Como você pode perceber uma carreira iniciada mais ou menos em 1989. Estou com mais de 30 anos
de “praia” e ainda me considero “principiante”.
Para você que está no começo, vá em frente. O mercado de trabalho de TI é vasto. Não me arrependo
de nada até hoje. Só tenho gratidão. Recebo ofertas de trabalho quase que diariamente.
Ah, fiz também MBA Executivo pela FGV que é especialização em Administração de Empresas. Portanto,
gestão é a minha paixão. Sempre aprendendo.Por hora é só! Um grande abraço.
Professora Adriana Leite Faleiro.
O relato continua com diversas dicas para você que é aluno e está se graduando ou para você que já é
um profissional atuante. Ouça na íntegra o Relato da Profª. Adriana na Rádio Web Carreiras TI e no
Podcast. Veja como ter acesso a todo o conteúdo.
Ouça na Rádio Web Carreiras TI no Programa: “O Professor Despertador”, durante a programação das
8h às 12h, sábado dia 13/03/21 ou no Podcast: “O Professor Despertador”, dia 20/03/2021 às 7h da
manhã.
Acesse a Rádio Web Carreiras TI no endereço: https://carreirasti.radio.br e o Podcast em mais de 9
plataformas deste tipo de mídia. Basta procurar pelo nome O Professor Despertador.
É uma história para te inspirar e motivar... principalmente se você é mulher... se não for, também está
valendo...

REVISTA CARREIRAS TI
CARREIRAS TI | PÁG 37

Tecnol
Solar

Economize até
95% de energia
elétrica.

Faça um
orçamento sem
compromisso!

(61) 4042-3360 Voz/Whatsapp

comercial@tecnolsolardf.com
CARREIRAS TI | PÁG 37

https://tecnolsolardf.com

Adão
Santos

SEGURANÇA E DEFESA CIBERNÉTICA

COLUNA

REVISTA CARREIRAS TI
É pesquisador da área de segurança cibernética, graduado em Matemática, possui
especialização em redes de computadores e especialização em gestão da segurança da
informação e comunicações. É militar, especialista em guerra cibernética.
Possui as seguintes certificações:
- CISSP - Certified Information Systems Security Professional;
- OSCE - Offensive Security Certified Expert;
- OSCP - Offensive Security Certified Professional;
- C|EH - Certified Ethical Hacker;
- C|HFI - Computer Hacking Foresic Investigator; e- Auditor Líder ISO/IEC 27001.
Linkedin:linkedin.com/in/adaosantos/
Lattes:http://lattes.cnpq.br/6673789217016760
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Segurança e Defesa
Cibernética

EW SISTEMAS TI

ADÃO SANTOS

Sua organização é resiliente o suficiente e está preparada para responder
a um ataque cibernético? Ela tem uma equipe com capacidade de
descobrir e bloquear possíveis vetores de ataques?

Fonte: www.laboratorio.latercera.com
Ter uma organização resiliente capaz de prever e responder a ataques
cibernéticos pode ser o grande diferencial no mercado moderno, pois
tenha em mente que se sua organização ainda não foi alvo de ataques
cibernéticos, ela o será e é apenas uma questão de tempo. Ajudar-lhe a
responder às perguntas iniciais é o que nós vamos procurar fazer em
nossa coluna da Revista Carreiras TI.
Por outro lado, em nossa coluna nós vamos apresentar àqueles que estão
interessados em entrar no mercado de trabalho como foco nas atividades
de seguraça e defesa cibernética, qual o melhor caminho a percorrer
para uma carreira de sucesso.
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Como primeira matéria da nossa coluna vamos tratar de um tema bastante
interessante e instigante, vamos falar de equipes de segurança cibernética ativa. Para
isso, iniciaremos com as seguintes perguntas: Você sabe o que é e por que sua
organização precisa de um Red Team? Sabe quais são as atividades de um Red Team?

Fonte: danielmiessler.com

Em cenário hostil e repleto de ameaças cibernéticas, como é o cenário que as
organizações enfrentam hoje, reduzir o risco e evitar se tornar vítima de um ataque
cibernético, fraude ou ato de espionagem corporativa é, sem dúvida, parte da estratégia
de sobrevivência de qualquer organização.
Com o aumento significativo no número de ataques cibernéticos relatados, organizações
de todos os tamanhos estão passando a utilizar técnicas de segurança ofensiva,
mobilizando para isso os chamados Red Team, como parte de sua estratégia de
segurança cibernética.
O objetivo final dessas equipes é oferecer condições para a ogranização avaliar sua
resiliência cibernética e postura geral de segurança e assim reduzir o risco de se
tornarem vítimas de cybercriminosos.

Segurança e Defesa
Cibernética

SEGURANÇA E DEFESA
CIBERNÉTICA

CARREIRAS TI | PÁG 42

Agora
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MATÉRIA

- Capacidades de detecção, resposta e

organizações exigem a garantia de que

correção;

o investimento que estão fazendo em

- Coleta de inteligência em fontes

segurança

abertas;

cibernética

e

física

está

funcionando e impedindo que invasores

- Conscientização e suscetibilidade de

mal-intencionados atinjam seu objetivo.

colaboradores à engenharia social;

As atividades de um Red Team são

- Contra-medidas técnicas e nível de

focadas na avaliação da resiliência de

eficiência na defesa em profundidade;

uma organização a ataques sofisticados,

- Processos e procedimentos de gestão

assim como avaliar as múltiplas facetas

de crises;

da estratégia cibernética, maturidade e

Com a anuência da alta direção da

níveis de proteção de uma organização

organização, um Red Team usa técnicas
hacking para obter acesso e contornar

Uma vez que a organização decida por

mecanismos de segurança e defesa

manter um Red Team ela opta por

cibernética. De acordo com o NCC Group

manter uma equipe encarregada de

(2015), entre as técnias utilizadas por um

executar todas as atividades que são

Red Team estão:

normalmente executadas por agentes

- Open-source intelligence;

maliciosos

- Social engineering;

ou

cybercriminosos.

Avaliações desta natureza ajudam a

- Intelligence gathering; - Dumpster

medir a probabilidade de que um ator

diving;

hostil obtenha acesso remoto a sistemas

Por ora vamos parar por aqui, na nossa

e

dados

confidenciais

de

uma

próxima coluna nós vamos continuar

organização, contornando os controles

nossa conversa tratando da justificativa

preventivos existentes.

para se manter um Red Team e como é a
forma de atuação de uma equipe focada

O que pode ser avaliado por um Red

na

Team?

organização. Não percam nosso próximo

Os

elementos

envolvimento
incluem:

avaliados

típico

de

em
Red

um
Team

segurança

encontro!

ofensiva

de

uma

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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Vamos continuar nosso papo?!
Let’s continue...
Então, como dito na edição passada,
finalizei a minha experiência na escola,
voltei para o Brasil, me organizei dentro
de alguns meses, e então voltei pra
Califórnia com meu marido. Decidimos ir
para estudar, trabalhar, morar por tempo
indeterminado, que durou 4 anos.
Durante esses anos passamos por várias
situações, várias dificuldades, conquistas,
enfrentando o medo, a insegurança de
estar num país completamente diferente
de cultura, costumes, leis, lingua....

REVISTA CARREIRAS TI

Hello friends!

"... Durante esses anos passamos
por várias situações..."

De início as dificuldades
são maiores, claro, por
estarmos sozinhos, sem
conhecer o mercado de
trabalho, onde morar, o que
procurar, onde e como.
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Já saímos do Brasil com uma
quantidade boa de dólares,
que usamos para comprar o
nosso carro. Depois que
chegamos lá, descobrimos que
carro
é
fundamental,
principalmente
para
o
trabalho, seu carro, seu
emprego. Todas as opções
possíveis de job o carro era
indispensável. De início meu
marido começou a trabalhar
de entregas, e eu era babá
(nanny).

REVISTA CARREIRAS TI

experienciar...
Tivemos várias experiências com
trabalhos no começo, então
vamos para o próximo episódio!
See you!!! Byeeeee
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

Controlar as próprias emoções
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Apresentamos os cinco pilares da
Inteligência Emocional. No mês
passado informamos sobre o
primeiro pilar, que é “Conhecer as
Próprias Emoções” (Matéria – Fev21). Agora vamos apresentar o
segundo pilar da IE que é
“Controlar as Emoções”.
Não tem como separar os pilares
da IE. Portanto, o segundo pilar
está
ligado
ao
primeiro.
Inicialmente você conhece as
próprias emoções, a partir daí
após se conhecer, você precisa
entender como controlar essas
emoções. As emoções são como
um
caminhão
carregado
descendo uma ladeira de uma
grande serra. Neste sentido, se o
caminhão estiver governado não
há problema algum. Da mesma
forma as emoções conhecidas e
sob
controle
também
não
haverão
grandes
problemas.
Agora, imagina o contrário, como
um caminhão descendo a ladeira
sem freio, por exemplo. São como
as emoções sem conhecimento e
sem controle, é como um
caminhão
desgovernado
descendo sem freio, como vai
acabar? Não sabemos...

Todos nós passamos por
momentos difíceis ao longo
da
vida.
Momentos
estressantes e de profunda
intranquilidade, de irritação,
de pânico, etc.
Neste sentido, precisamos
conhecer e controlar essas
emoções.
Precisamos
aprender a lidar com as
emoções e ter sempre o
controle dessas situações
que envolvem as emoções.
Precisamos
entender
e
direcionar de forma correta a
condução em respostas para
estes tipos de situações que
nos tiram do sério e do nosso
equilíbrio.

Neste mês vamos então
falar do segundo pilar:
Controlar as Próprias
Emoções.

Segundo
Pilar da IE

Por um lado, conhecer e ter o devido equilíbrio,
por outro, precisamos entender a disfunção de
uma situação sem controle. Uma situação de
descontrole de anormalidade.
Aquilo que está fora do controle ou vai entrar
dentro de alguns instantes ocasionado pelo
comportamento inadequado de expressão das
emoções, pode ter grandes prejuízos e nós
podemos evitar estes momentos de perrengue.

BY PROF. EDNEWTON DE
VASCONCELOS
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Sejam palavras ditas, xingamentos, desacato,
desrespeito, etc. Ou ações como ter uma atitude
inesperada no momento que você precisa parar
e pensar nas ações, por exemplo.

No entanto, precisamos ter em mente que é de
suma importância o desenvolvimento do
segundo pilar. Você precisa perceber e
entender cada situação, mas também você
precisa saber que as pessoas que estão a sua
volta precisam ter o mesmo entendimento que o
seu. Não é somente você ter um entendimento
da situação e reagir emocionalmente. É
necessário você ter a mesma atitude, ou
melhor, que as pessoas que estão envolvidas ou
não na situação, ou seja, como as outras
pessoas vão perceber a mesma situação que
você acaba de passar. Você pode perceber e
entender a melhor saída para você. Mas nem
sempre se você não perceber e entender na
visão dos outros você talvez seja interpretado
como uma pessoa mal educada, por exemplo.
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PERCEPÇÃO

Realmente você precisa perceber e
entender como a maioria iriam
perceber e entender a mesma
situação. Desta forma segundo os
especialistas é a melhor forma de
você
desenvolver
e
obter
habilidades deste segundo pilar.
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EQUILÍBRIO...

A percepção e o entendimento de
terceiros a seu respeito é um ato de
coragem. É fundamental para
conseguir aprender, controlar e
trabalhar suas emoções. Assim você
também
estará
evitando
os
entendimentos distorcidos a seu
respeito.
Prof. Ednewton de Vasconcelos
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EW SISTEMAS TI

18

PROJETO
Deseja Apoiar
o Projeto Carreiras TI?

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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HTTPS://EWSISTEMASTI.COM.BR/LOJA/PRODUTO/CRIARPLATAFORMA-DE-ENSINO/
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ASSÉDIO MORAL
O ASSÉDIO MORAL OFENDE A DIGNIDADE DO TRABALHADOR

CUIDADO!

O assédio agride
os direitos de
personalidade...

Você já deve ter ouvido falar de
assédio moral, ou até mesmo já foi
assediado, talvez? Nos dias atuais o
assédio moral é um mal que algumas
pessoas já passaram ou vão passar ao
longo de sua vida profissional ou de
estudante.
Vamos

alinhar

as

informações?

Primeiro, o que é assédio moral?
Segundo o Wikipédia:
Assédio moral: é a exposição de
alguém a situações humilhantes e
constrangedoras,
prolongadas.

repetitivas
Geralmente,

e
tal

expressão se refere a atos ocorridos
durante a jornada de trabalho e no
exercício de suas funções.
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EXCLUSIVO

CORAGEM
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Segundo o portal de notícias G1,

A timidez aflora geralmente,

uma pesquisa realizada pelo Risco

mas não exclusivamente, em

Comportamental – IPRC.

situações de confronto com a

Onde foram pesquisados 2.435

autoridade,

funcionários

a

algumas pessoas: contato com

emprego de 24 empresas privadas

estranhos e ao falar diante de

do Brasil. Essas empresas ocupam

grupos - e até mesmo em

posições

ambiente

e

candidatos

sensíveis

em

organizações,

atreladas

vulnerabilidade

de

suas
à

atividades

como informações confidenciais,
bens, dinheiro e negociações.

interação

familiar.

com

Também

conhecida como a inibição do
discernimento social.”

MATÉRIA
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ACREDITAR

ASSÉDIO MORAL
O objetivo da pesquisa era compreender a

Você sabia que existe um dia em que é

visão das pessoas frente a hipóteses de

comemorado ou um dia reservado para

conflitos éticos e seu nível de resiliência a

combater o assédio moral? Pois é, este

esses

ambiente

dia existe e é o “Dia Nacional de

foram

Combate ao Assédio Moral”. É o dia 02

dilemas

dentro

organizacional.

Os

do
temas

subdivididos em Assédio Moral, Assédio
Sexual e Corporativismo.

o assédio moral é o Tribunal Superior do

A referida pesquisa revela que 41% dos
entrevistados

informaram

que

não

falariam sobre assédio moral, mesmo
tendo ou não vivenciado. Já informaram
no começo das entrevistas. Outros 37%
dos

pesquisados

mostraram

alta

resiliência ao deparar com o tema,
posicionando

a

respeito

de

não

aceitarem tal prática nos locais de
trabalho.
Pasmem...

18%

dos

entrevistados

informaram tolerar o assédio moral
como normal e aceitável nos locais de
trabalho. Como se os meios justificassem
os resultados.

de maio e o órgão que ajuda a combater
Trabalho - TST junto com o Conselho
Superior da Justiça do Trabalho - CSJT.
Estes Órgãos lançaram uma cartilha e
vídeos de prevenção ao assédio moral. O
material

educativo

faz

parte

da

campanha “Pare e Repare – Por Um
Ambiente de Trabalho Mais Positivo”.
A cartilha e os vídeos têm o objetivo de
retratar, em linguagens simples e de fácil
entendimento,

simular

cotidiano

trabalho

de

situações
que

do

podem

resultar em alguns tipos de assédio
moral.

Sabemos

que

a

Justiça

do

Trabalho atua na solução dos conflitos
gerados por pessoas assediadas em seus
locais de trabalho. Por isto a iniciativa de
prevenção desse mal que encontramos
nos locais de trabalho. Às vezes os
assédios são por pura desinformação dos
direitos de cada um, outras vezes são por
maldades tal práticas.

O assédio moral adoece as pessoas que sofrem tais práticas
nos locais de trabalho, onde deveriam ser locais de
encontros

de

pessoas

e

compartilhamentos

práticas de convívio e respeito ao próximo.

CARREIRAS TI | PÁG 61

de

boas
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É um mal que envolve não somente as
vítimas, mas toda a equipe, chefia e os entes
queridos

de

também

são

casa,

ou

afetadas.

seja,

as

famílias

Ninguém

gosta

quando o marido chega em casa ou a esposa
e diz que está sofrendo assédio moral no
local de trabalho. Todos ficam doentes e a
reparação é longa e às vezes não se pode
reparar, por isto as vítimas quase sempre
procuram a Justiça do Trabalho para reparar
estes danos.
Se você sofre este tipo de “ataque”, você
deve denunciar para seu chefe, se é o chefe
para o preposto acima do chefe, suba a
instância e faça valer seus direitos. Mas
antes, devemos procurar o “opressor” e
tentar uma conversa para tentar sanar o
problema. Caso negativo, não hesite em
denunciar, e se for preciso, faça valer seus
direitos na Justiça do Trabalho.
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

Vacinação
CAMPANHA
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EU QUERO

VACINA? SIM!
Quando chegar minha vez, eu vou tomar e você?
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Quando tudo voltará ao normal?
Não
sabemos.
Contudo,
precisamos
respeitar uma fila para tomar uma vacina
que atualmente é o melhor tratamento
contra a COVID-19. Portanto, para tudo
voltar normal, todos nós precisamos
tomar a vacina contra a COVID-19.

VACINA? SIM!
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CAMPANHA

AGORA!

Portanto, quando chegar o momento certo, não hesite!
Tome a vacina seja ela de qual laboratório for. Não
cabe mais a dúvida, chega de fake news.
Revista Carreiras TI
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VACINAÇÃO
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CAMPANHA VACINAÇÃO - REVISTA CARREIRAS TI
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QUANDO CHEGAR SUA VEZ!

DÊ O BRAÇO PARA
VACINAR
somente assim você poderá abraçar as pessoas que
tanto ama...

Revista Carreiras TI
campanha em prol da vacinação

# Acesse Todo o Conteúdo Mídias CARREIRAS TI

...Excelência...
#MENU
#MATÉRIAS
#PROGRAMAS
#EVENTOS

#VAGAS

#REVISTA
#FALE CONOSCO
#CONTATO
#SOBRE

#TV WEB
#PODCAST
#RÁDIO WEB

#EQUIPE
#EDIÇÕES
#AVISOS
#ABAS

APP CARREIRAS TI
app -> https://revistacarreirasti.glideapp.io
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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

Coluna

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.

Novidades em TI
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O USO DE PRÁTICAS DE BIG DATA
Atualmente indivíduos, empresas e organizações públicas e privadas vêm gerando grandes
volumes de dados.
Muitas organizações empresariais utilizam Big Data para gerar valor por meio de um
processo analítico de Big Data, transformando em informações valiosas ou conhecimentos
que podem ser utilizados para muitos fins, que são capazes de incluir a compreensão de
comportamentos, movimento do concorrente, tendências de mercado e vários padrões que
suportam ser utilizadas para tomadas de decisões mais assertivas. Com isso, impulsionando
os negócios nas organizações e aumentando a competividade entre as organizações.
Além disso, a análise de Big Data proporciona as empresas a identificarem novas
oportunidades que podem ser usadas para melhorar os processos internos, e expandir a
oposição no mercado competitivo.
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Algumas ideias iniciais parecem evidentes com base na literatura correlata, como o fato de
que é necessário desenvolvimento para os campos de escalabilidade da análise de dados,
descoberta de padrões e permite a tomada de decisões melhores e mais rápidas usando
dados que antes eram inacessíveis ou inutilizáveis.
Entendemos por Big Data como conjunto de tecnologia da informação, ferramentas, dados
e processos que permitem a análise de grandes conjuntos de dados estruturados e não
estruturados.
De acordo com a Computer World (2017), o mercado de Big Data e Analytics responde hoje
por 5.1% do mercado global e deve triplicar até 2022, impulsionando por soluções de
análise em tempo real.
Big Data não é um mercado único. Pelo Contrário, é uma combinação de tecnologias de
gestão de dados que evoluíram ao logo dos anos. Permite que as organizações armazenem,
administrem e manipulem grandes quantidades de dados na velocidade e tempo corretos
para seguirem os conhecimentos certos (HURWITZ, 2015).
Big data é um termo que descreve o grande volume de dados em velocidade de geração e
transmissão elevadas e diferentes formatos - estruturados e não estruturados - que inunda
uma empresa no dia-a-dia. Mas não é a quantidade de dados que é importante. É o que as
organizações fazem com os dados que interessam. O Big Data pode ser analisado para
obter informações que levam a melhores decisões e movimentos estratégicos de negócios
(SILVA, 2015).
Embora o termo “Big Data” seja relativamente novo, o ato de coletar e armazenar grandes
quantidades de informações para análise final tem muito tempo. O conceito ganhou força
no início dos anos 2000, quando o analista do setor Doug Laney articulou a definição atual
de Big Data, que pode ser observado na Figura 1 os cinco Vs:
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Figura 1 - Demonstração de Big Data através dos 5 Vs.
Fonte: Tehseen (2016), modelo adaptado pelo autor.

De acordo com Dias (2018) e Oracle (2019), a Figura 1 acima pode ser definida da seguinte
maneira:

VOLUME
As organizações coletam dados de várias fontes, incluindo transações comerciais, mídias
sociais e informações de dados de sensores ou de máquina para máquina. No passado,
armazená-los seria um problema - mas as novas tecnologias (como o Hadoop) diminuíram o
fardo. O termo 'Big Data', em si, está relacionado a um tamanho enorme de dados. O
tamanho desses dados desempenha um papel crucial na determinação do seu valor.
Portanto, 'Volume’ é uma característica que precisa ser considerada ao lidar com 'Big Data'.
VARIEDADE
Dados são fornecidos em todos os formatos - desde conjuntos de dados estruturados,
dados numéricos em bancos de dados tradicionais, à documentos de texto não
estruturados, e-mail, vídeo, áudio, dados de cotações de ações e transações financeiras.
Variedade refere-se a fontes heterogêneas e à natureza dos dados, estruturados ou não
estruturados.
VELOCIDADE
Os dados são transmitidos em uma velocidade sem precedentes e devem ser tratados em
tempo hábil. Tags RFID, sensores e medição inteligente estão aumentando a necessidade
de lidar com Torrents de dados em tempo real. O termo 'velocidade' refere-se à velocidade
de geração de dados. A rapidez com que os dados são gerados e processados para atender
às demandas determinam o potencial real nos dados. O Big Data Velocity lida com a
velocidade com que os dados fluem de fontes como processos de negócios, logs de
aplicativos, redes e sites de mídia social, sensores, dispositivos móveis, etc. O fluxo de dados
é massivo e contínuo.
VERACIDADE
Um dos pontos mais importantes de qualquer informação é que ela seja verdadeira. Com
Big Data não é possível controlar, por exemplo, cada hashtag do Twitter ou notícia falsa na
internet, mas com análises e estatísticas de grandes volumes de dados é possível
compensar as informações incorretas.
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VALOR
O último V é o que torna Big Data relevante. Tudo bem ter acesso a uma quantidade
massiva de informação a cada segundo, mas isso nada é irrelevante se não puder gerar
valor. É importante que empresas entrem no negócio do Big Data, mas é sempre
importante ter em mente o custo-benefício e tentar agregar valor ao que se está fazendo.
A importância do Big Data não gira em torno da quantidade de dados que uma empresa
possui, mas de como ela utiliza os dados coletados. Toda empresa usa dados à sua
maneira; quanto mais uma empresa usar seus dados de maneira eficiente, mais potencial
de crescimento ela terá. A empresa pode pegar dados de qualquer fonte e analisá-los para
encontrar respostas que poderão permitir os itens de 1 a 7 descritos a seguir (ORACLE,
2019):
1. Economia de custos
Algumas ferramentas de Big Data, como Hadoop e Cloud-Based Analytics, podem trazer
vantagens de custo para os negócios quando grandes quantidades de dados devem ser
armazenadas. Essas ferramentas também ajudam na identificação de maneiras mais
eficientes de fazer negócios.
2. Redução de tempo
A alta velocidade de ferramentas como o Hadoop e a análise em memória podem identificar
novas fontes de dados, ajudando as empresas a analisar dados e a tomar decisões rápidas
com base em aprendizado.
3. Entender as condições do mercado
Analisando Big Data, podemos entender melhor as condições atuais do mercado. Por
exemplo, analisando o comportamento de compra dos clientes, uma empresa pode
descobrir os produtos mais vendidos e produzi-los de acordo com essa tendência. Com
isso, ela pode ficar à frente de seus concorrentes.
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4. Controlar a reputação online
As ferramentas de Big Data podem fazer análises de sentimentos. Portanto, pode-se obter
feedback sobre quem está dizendo o que diz respeito à sua empresa. Se desejar monitorar e
melhorar a presença on-line dos negócios, as ferramentas de Big Data podem ajudar nisso.
5. Usar Big Data Analytics para aumentar a aquisição e retenção de clientes
O cliente é o ativo mais importante que qualquer empresa depende. Não existe um único negócio
que possa reivindicar sucesso sem primeiro ter que estabelecer uma base sólida de clientes. No
entanto, mesmo com uma base de clientes, uma empresa não pode se dar ao luxo de
desconsiderar a alta concorrência que enfrenta. Se uma empresa demora a aprender o que os
clientes estão procurando, é muito fácil começar a oferecer produtos de baixa qualidade. No final,
resultará em perda de clientela e isso cria um efeito geral adverso no sucesso dos negócios. O uso
de Big Data permite que as empresas observem vários padrões e tendências relacionados ao
cliente.
6. Usar Big Data Analytics para resolver o problema dos anunciantes e oferecer
informações de marketing
A análise de Big Data pode ajudar a mudar todas as operações comerciais. Isso inclui a
capacidade de corresponder as expectativas dos clientes, mudar a linha de produtos da empresa
e garantir que as campanhas de marketing sejam poderosas.
7. Análise de Big Data como motor de inovações e desenvolvimento de produtos
Outra vantagem do Big Data é a capacidade de ajudar as empresas a inovar e reconstruir seus
produtos.
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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."
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Habilidades Profissionais dos Próximos Anos
Em 2015, o Fórum Econômico Mundial publicou um relatório onde afirmava que até o
ano de 2020, parte das habilidades consideradas importantes pelas empresas iriam
mudar. Estamos vivendo esse momento? Algo em torno de 9 em cada 10 profissionais
são demitidos por incompatibilidades comportamentais, segundo pesquisa realizada
pela Page Personnel. Ou seja, são contratados pelas suas competências técnicas e
currículo e dispensados por falta ou desconhecimento de algumas habilidades
interpessoais, digamos assim. Atualmente conhecidas e anunciadas como SoftSkills, a
necessidade dessas habilidades no meio profissional e social não é algo novo. Afinal, a
todo instante estamos, seja presencialmente ou no mundo digital, nos relacionando com
outras pessoas. Você já parou para pensar nisso?
Soft Skills
Resumidamente, SoftSkills são habilidades comportamentais que nos tornam
profissionais ou pessoas mais produtivas; nos ajuda a manter e criar relacionamentos
mais estáveis e saudáveis; e a lidar com situações de conflito e pressão. Não é uma ou
outra especificamente que vai fazer a diferença, mas sim, o conjunto de algumas dessas
habilidades, é o que pode propiciar transformações culturais relevantes.
No atual cenário em que vivemos, essas habilidades estão em evidência e no radar das
empresas na hora do recrutamento e seleção de seus profissionais. Assim, o que o
profissional deve buscar antes de participar de processos seletivos é se antecipar, buscar
requalificação e se adaptar as novas funções disponíveis. Isso também vale para gestores
e líderes. Estes têm uma enorme responsabilidade e papel transformador, pois devem
aprender a incentivar, envolver e motivar seus colaboradores e equipes, ainda mais
quando o trabalho é realizado de forma virtual e remota. Elencamos algumas dessas
habilidades. Vamos conferir?
Adaptabilidade
Da noite para o dia as empresas tiveram que mudar o modo como realizavam seus
trabalhos. Lojas se tornaram virtuais, empresas nasceram 100% digitais, e as pessoas
tiveram que acompanhar e adaptar-se a essas mudanças, no papel de trabalhadores ou
na forma como consumiam produtos e serviços. Essa flexibilidade força as pessoas e
empresas a estarem em constante evolução e atualização.
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Inteligência Emocional
Saber o que devemos fazer, como e quando, é essencial nesse momento. É
inegável que o mundo está cada vez mais automatizado, em relação a seus
processos e atividades do dia a dia. É necessário não só acompanharmos toda
essa transformação, mas também fazermos parte dela. Você que saber como? Eu
te digo: através da autoavaliação, definição de objetivos e muita dedicação. O
momento é agora! E para não se perder diante de obstáculos e imprevistos,
devemos buscar maior equilíbrio entre a vida profissional e pessoal.
Negociação
A todo instante estamos lidando com pessoas e negociando acordos, nos mais
diversos segmentos profissionais e em nossas relações interpessoais. Por vezes
temos que ter a habilidade de persuadir e conseguir acordos. É muito importante
saber lidar com as mais diversas opiniões e pontos de vista a fim de solucionar
impasses ou alguma situação mais delicada, e assim reduzir o impacto que possa
vir a causar.

COLUNA ANALISTA EM TI

Coordenação e Gestão de Pessoas
Ter facilidade ao trabalhar em equipe é crucial para o profissional e
para o sucesso do negócio. Isso deixa a gestão de pessoas em
destaque, pois com equipes (pessoas) motivadas temos maior
produtividade e consequentemente maior desempenho do
negócio, o que pode trazer bons resultados.
Empatia
Essa é uma das habilidades mais valorizadas no momento atual
(Pandemia), pois diz respeito a não apenas ver com os olhos do
outro, mas sim, realmente estar no lugar do próximo. A empatia
pode ser praticada independente de posição que se ocupa: um
líder em relação ao seu subordinado ou uma empresa em relação a
quem consome seus produtos ou serviços. Além do mais, essa
pratica é uma excelente forma de se aproximar dos integrantes da
sua equipe ou colegas de trabalho.
Liderança
Trata-se da capacidade não somente de liderar equipes, mas
também, é saber inspirar seus pares, orientando e buscando
formas de se fazer sempre o melhor. Como consta no Scrum Guide:
“É um líder servidor.”
Pois bem, não esgotando o assunto, essas são algumas das
habilidades que devemos procurar a todo instante, colocar em
prática em nossos ofícios. Como dito inicialmente, não é um
assunto novo, mas que ganhou maior destaque nos últimos anos e
vem sendo levado bastante em consideração na hora das
entrevistas, seleção e manutenção de emprego. O ideal é procurar
se adquirir ou aprimorar essas habilidades, o que pode se tornar
um diferencial em sua carreira de trabalho.
Para saber mais, ouça a Rádio Carreiras TI. Acompanhe o programa
“Direto ao Ponto” que vai ao ar todas as quartas a partir das 18h, e
conta com a presença de profissionais dos mais diversos ramos da
Tecnologia da Informação.
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.

POR WISLEN PAIVA

DEPRESSÃO
O QUE FAZER?

A fragilidade humana é por vezes avassaladora.
Transforma vivências em dores, infelicidades e
medos. Os transtornos psicopatológicos, que
antes eram vistos por muitos como sendo
problemas de alguns poucos, ainda é muito
recorrente. Estas fragilidades, em tempos de
pandemia, estão a cada dia mais acentuadas,
causando um impacto adicional à saúde mental
das pessoas, manifestando-se de forma tão
perturbadoras que vem deixando a todos
preocupados.
Os traumas psicopatológicos com o confinamento
obrigatório que estamos vivendo em todo o
planeta, e a sensação de impotência gerada,
agravada em alguns pela perda do emprego, de
familiares que foram levados pelo vírus, entre
outras coisas, chegaram a um número maior de
indivíduos e de maneira mais rápida que os
cuidados e tratamentos necessários, colocariam
em colapso os atendimentos em saúde em todas
as esferas de poder público instituído. Apesar do
avanço tecnológico e científico que tivemos
durante os últimos anos, não tivemos nenhum
aparato até agora que conseguisse estabilizar ou
pelo menos melhorar a saúde mental das pessoas
consideravelmente. Com a vinda do coronavírus,
que chamo de ‘inimigo invisível’, os casos que
afetem a saúde mental explodiram no mundo
inteiro, refletindo na sociedade como um todo.
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DEPRESSÃO
você consegue...
Os transtornos psicológicos, outrora muitos o consideravam como “frescura”, “coisa de
dondoca”, ou supondo que “é coisa de quem não tem o que fazer”, deixando
transparecer na verdade seus preconceitos e falta de informação, atrelada à ignorância
e falta de vivência dentro de um problema de difícil explicação, dentre tantas
barbaridades que sempre foram associadas a quem sofre com os transtornos mentais
e suas dores silenciosas, hoje, de certa maneira, são uma realidade experimentada pela
grande maioria, por perceberem se eles mesmo “melancólicos”, ou por terem alguém,
em algum grau de convivência, ou mesmo parentesco, que venha experimentando essa
dor do sofrimento sem motivo aparente.
Mas o poder público ainda apresenta um descaso enorme frente ao atendimento no
sistema público das pessoas com relação ao sofrimento mental, não possibilitando a
todos que precisam o acolhimento e tratamento necessário com os profissionais da
área, que são, a cada dia que passa, mais requisitados e necessários para o
acolhimento e apoio às pessoas com estes transtornos. No entanto, mesmo havendo
um grande contingente de pessoas necessitando de ajuda, esta se torna inviável, do
ponto de vista econômico, pois uma grande parte da população brasileira não dispõe
de recursos para bancar as consultas, e o tratamento fica sendo deixado pra depois.
Dentre os transtornos mentais, um dos que mais têm crescido (e olha que são vários), é
a DEPRESSÃO.
Segundo a Organização Mundial de Saúde - OMS, a DEPRESSÃO é um transtorno
mental caracterizado por tristeza persistente e pela perda de interesse em atividades
que normalmente são prazerosas, acompanhadas da incapacidade de realizar
atividades diárias, não existe um padrão de tempo para a DEPRESSÃO, tudo dependerá
das estratégias usadas para a melhoria do quadro, de como pessoa reage, associada ao
tempo que a pessoa espera até procurar ajuda. Este transtorno tende a se agravar sem
o devido acompanhamento psicológico, e enveredar para outros estágios mais graves
da doença (que podem culminar até em suicídio), necessitando de acolhimento e
acompanhamento em estado de emergência para que não se agrave e chegue a este
ponto.
Neste sentido, segundo a OMS, entre 2005 e 2015 cerca de 322 milhões de pessoas no
mundo sofreram com este sintoma: DEPRESSÃO. Sendo que no Brasil já mais de 11,5
milhões de pessoas, o que equivale cerca de quase 6% da população, sendo uma a
cada 17 pessoas acometidas por esta condição.
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AJUDA
“Nós
enfrentamos
um
esgotamento
civilizatório
e
humano: vivemos uma exaustão
ambiental em consequência de um
modo predatório de lidar com os
recursos naturais, vivemos uma
exaustão econômica, em função
das imensas desigualdades sociais,
do desemprego. E, por fim,
enfrentamos a exaustão humana
que criamos, vivemos o ódio à vida,
em forma de depressão, suicídio,
terrorismo, feminicídio, racismo.”
Viviane Mosé
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Conforme a OMS durante a
pandemia a DEPRESSÃO pode
ter afetado bilhões de pessoas
em todo mundo.
Novamente conforme a OMS a
DEPRESSÃO é hoje o mal do
século XXI. Segundo Sandra
Caselato, colunista do portal
uol, em seu artigo do seu blog;
a DEPRESSÃO é a pandemia
cultural do século XXI.
Afinal de contas, o que é
DEPRESSÃO?
A depressão é um transtorno
mental,
muitas
vezes
confundida com ansiedade.
Além disso, pessoas com
DEPRESSÃO
normalmente
apresentam
vários
dos
seguintes sintomas: perda de
energia; mudanças no apetite;
aumento ou redução do sono;
ansiedade;
perda
de
concentração;
indecisão;
inquietude; sensação de que
não vale nada, culpa ou
desesperança; e pensamentos
de suicídio ou de causar danos
a si mesma.

Depressão
POR WISLEN PAIVA

A DEPRESSÃO pode afetar qualquer pessoa. Não é um sinal de fraqueza. É um transtorno tratável por meio
de psicoterapia, medicamentos antidepressivos ou uma combinação de ambos. A DEPRESSÃO pode afetar
qualquer pessoa, inclusive você.
AS VÁRIAS CLASSIFICAÇÕES DA DEPRESSÃO
Os quadros depressivos mais comuns e suas características são:·
Transtorno depressivo maior (depressão unipolar);·
Depressão bipolar;·
Distimia (transtorno depressivo persistente); ·
Depressão pós-parto;·
Depressão psicótica;·
Transtorno disfórico pré-menstrual (TDPM);·
Transtorno afetivo sazonal·
Transtorno depressivo induzido por substâncias químicas e ou medicamentos.
O QUE VOCÊ PODE FAZER SE SENTIR-SE DEPRIMIDO?
Conversar com seu médico e pedir encaminhamento a um psicólogo e ou psiquiatra dependendo da
gravidade da situação, talvez seja necessário ambos. O médico não precisa ser o primeiro profissional a
buscar – “procurar ajuda profissional “. Conversar sempre faz bem, não fuja do problema e nem o negue, o
aceite e o limite, converse sobre eles e os seus sentimentos com uma pessoa de confiança, alguém que
possa lhe ajudar, e não o critique, ou o condene por estar nesta situação. Apesar de tanta informação, uma
grande maioria sabe mesmo é criticar e condenar as pessoas que estão com estado depressivo. Busque
ajuda especializada, assim que possível. Lembre-se que, se receber cuidados adequados, você poderá
melhorar, continue realizando as atividades que lhe dão prazer quando estava bem, é fundamental, preserve
as suas relações pessoais, continue o contato com sua família e amigos, não deixar de fazer exercícios
regularmente, mesmo que seja apenas uma caminhada curta, procure comer e dormir normalmente, aceite
o fato de que você talvez tenha DEPRESSÃO e com isso ajuste as suas expectativas. Você talvez não consiga
realizar tanto quanto realizava anteriormente. Por isso, não se cobre tanto, evite o consumo de álcool, fumo
e drogas ilícitas, pois podem piorar a situação depressiva. Se tiver pensamentos suicidas, contate alguém
imediatamente e peça ajuda, lembre que a depressão tem tratamento, se você acreditar que tem
DEPRESSÃO, busque ajuda, você pode sair dessa! Caso necessite contacte:
https://www.cvv.org.br/ (CVV-Centro de Valorização da Vida)
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Finalizando creio que muito se ganharia se os psicólogos e
outros profissionais do campo da saúde mental fossem
contratados para trabalhar em escolas, postos de saúde,
hospitais, empresas de médio e grande porte, participando
efetivamente, já que é sabido que tais transtornos não
escolhem vítimas, eles acontecem por vários motivos e
incapacitam pessoas. Mas infelizmente o poder público ainda
não considera estes transtornos um tratamento de suma
importância como deveria ser, e portanto não promovem
uma maior expansão e financiamento de politicas de saúde
mental no contexto da saúde no Brasil. Já vemos alguns
hospitais e algumas escolas com o psicólogo em seu capital
humano, disponibilizado para funcionários e em casos de
escola, para os alunos, no caso de hospitais, para os
pacientes e familiares dos pacientes. Mas em uma grande
maioria, apenas na rede privada de escolas e hospitais, alguns
poucos hospitais públicos já dispõem.
As pessoas que hoje tenham qualquer tipo de empecilho
para exercer suas atividades profissionais são logo
descartadas, não se tem uma valorização do ser humano em
âmbito geral, passam a ser um entrave no desenvolvimento
das empresas, e quando elas estão com sintomas
depressivos ficam inaptas. É preciso ajustar todo o conceito
estigmatizado para com a saúde mental, sendo uma questão
de suma importância já que falamos de algo que só tem
crescido e tende a crescer ainda mais, afinal é o mal do
século XXI.
FONTES & REFERÊNCIAS:
Dalgalarrondo, Paulo; Psicopatologia e semiologia dos
transtornos mentais 2º edição Artmed (2008)
Caselato, Sandra; (2020) Suicídio e depressão: A pandemia
cultural do século XXI; blog “Por um mundo melhor”
Fonte: https://www.uol.com.br/ecoa/colunas/sandra-caselato
Fonte: https://www.uol.com.br/vivabem
Fonte: https://d24am.com
Por Wislen Paiva (Escritor, poeta, compositor, músico e discente de Psicologia)
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Consultas
Ambiente Virtual

Gráficos
Relatórios

Acompanhamento

SYSOUVIDORIA - SISTEMA DE OUVIDORIA
Faça acompanhamento da ouvidoria por meio do
SYSOUVIDORIA.
HTTPS://SYSOUVIDORIA.NET.BR

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

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

Salmos 23

"... GUIA-ME PELAS
VEREDAS DA
JUSTIÇA,..."

PRÓXIMA EDIÇÃO - ABRIL 21

1) Entrevista com Prof. Alexandre Gomes de
Souza;
2) Mercado de TI;
3) Inteligência Emocional;
4) Carreiras de TI;
5) Colunas: Follow Me, Novidades em TI,
Aprender-Desaprender-Reaprender,
Gerenciamento de Projetos 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

