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EDIÇÃO ANTERIOR
  A edição de número 5 foi distribuída no
mês passado, em março de 2021. Foram
veiculadas nesta edição diversas colunas,
matérias, entrevistas e relatos.
 Uma edição comemorativa que celebrou o
“Dia Internacional da Mulher”. Neste sentido,
temos uma entrevista realizada pela
Professora Gleice Louise, que entrevista a Ana
Cláudia. Também têm dois relatos de duas
profissionais, que abordam como elas
conseguiram chegar no mercado de TI.
 Relato da Professora Gleice Louise e da
Professora Adriana Leite Faleiro. Elas contam
como fizeram para estudar e conseguir um
lugar entre tantas outras pessoas.
 Você pode ler, ainda dá tempo, pois nós
temos todas as edições online no endereço
eletrônico:

https://carreirasti.ewsistemasti.com.br
 https://revistacarreirasti.glideapp.io

 Acesse agora mesmo o site ou o app para
ler todas as edições.

 Revista Carreiras TI.
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Diferente de
tudo o que

você já viu!

Venha estudar e aprender a
desenvolver sistemas e aplicativos 

+ 19 Cursos
+ 450 Videoaulas

Acesso ilimitado por um ano 

Área Premium

Assinatura mensal | Sua carreira em primeiro lugar
https://cursos.ewsistemasti.com.br/home
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Plataformas no-code e low-code
Desktop, web e apps



PROJETO
Todas  nossas  ed ições  es tão  no  s i t e

h t tps : / /ca r r e i r a s t i . ews i s t emas t i . com .b r

ou  no  app  Car re i r a s  T I  d i spon í ve l  no  s i t e .

E W  S I S T E M A S  T I
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Deseja Apoiar o
Projeto?

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



C U L T U R A  D O  T R A B A L H O

VISÃO
P O R  E D N E W T O N  D E  V A S C O N C E L O S
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 Há muito temos visto a respeito da
cultura do trabalho, de como são
empregadas nas empresas para facilitar,
aproximar e ajudar as pessoas no
convívio diário. São regras de
comportamentos, balizadores para
moldar novos integrantes com a equipe
dos demais veteranos. 
 Cada empresa desde quando abriu as
portas têm “o seu jeito” para trabalhar.
Algumas são tão intrínseca, que ao
entrar pela porta são percebidas em
observar o comportamento das pessoas
no ambiente de trabalho.

 Por essas importâncias resolvemos trazer
uma matéria de capa para tratarmos do
assunto para os novos profissionais
entenderem e absorverem o máximo
possível desta cultura do trabalho imposta
pelas empresas de forma casual e algumas
nem tão sutil. 
 O que são e como são ensinadas e
percebidas pelos novos profissionais recém-
contratados. É com este direcionamento que
vamos tratar neste mês o assunto “Cultura
do Trabalho”.

 Prof. Ednewton de Vasconcelos



Quando eu fui iniciar meus estudos no, hoje,
Ensino Médio, fiz um concurso para uma das
mais conceituadas Escola Técnica da minha
região. Inicialmente, pensei em fazer um curso
de eletrônica, mas após o primeiro ano e com
notas muito boas, pude escolher o Curso
Técnico de Processamento de Dados recém
criado e muito desejado pelos estudantes. O
curso possui disciplinas em várias áreas da
tecnologia, como desenvolvimento, análise,
comunicação, redes, banco de dados,
arquitetura de computadores, etc. Era um
curso completo que abrangia muitas linhas
técnicas para atender a qualquer necessidade
do mercado e da empresa que patrocinava a
escola. Fiz estágio nesta mesma empresa
durante o curso para me formar. Após
ingressei em algumas pequenas empresas na
região desenvolvendo pequenos sistemas. 

Um amigo que se formou comigo na Escola
Técnica recebeu uma oportunidade para
trabalhar em Brasília, me chamou e viemos
para Brasília. No início não foi fácil, pois o
emprego não surgiu como era esperado e
fomos procurar alguma oportunidade em
várias empresas. Meu primeiro emprego
surgiu após uma amiga que conhecemos
apresentar o meu currículo e desse meu amigo
para um empresário conhecido dela. Como
não tinha muita experiência curricular e não
conhecia a escola onde formei, ganhava muito
pouco e tinha que economizar até em
passagens de ônibus para poder pagar a
moradia e alimentação. Com o tempo, comecei
a mostrar meu potencial e aos poucos fui
ganhando confiança dos meus chefes e as
coisas foram melhorando. 

Consegui voltar a estudar e fiz faculdade de
Análise de Sistemas e, posteriormente, Pós-
Graduação em Engenharia de Software. A
empresa que trabalhava também patrocinou
alguns cursos e certificações na área de
Tecnologia e não perdia a oportunidade de me
aperfeiçoar. Nesta empresa eu fiquei 11 anos e
passei por vários cargos como Programador,
Analista e Coordenador de Equipe de TI. 

Meu nome é Alexandre
Gomes. Sou do interior do
estado do Rio de Janeiro, mas
estou há mais de 25 anos em
Brasília. Atuo na área de
Tecnologia da Informação há
mais de 30 anos e durante
esse tempo presenciei muitas
mudanças e evoluções
tecnológicas. Sempre fui
fascinado por tecnologia e
videogames e desejava criar
jogos e programas para as
pessoas utilizarem e se
divertirem. 

C
A

R
R

EI
R

A
S 

TI
 | 

PÁ
G

 1
0

 

RELATO
Prof. Alexandre Gomes
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ALEXANDRE
GOMES
P R O F I S S I O N A L  D E  T I  E  P R O F E S S O R

Nas equipes que atuava, eu gostava muito de
trocar conhecimentos e ensinar o que
aprendia. Com o tempo, fui adquirindo
experiências com outros profissionais e
amigos da área de TI e pegando confiança
para ingressar na área de docência.

As primeiras aulas não foram tão fáceis.
Compartilhar conhecimento não é o mesmo
que ensinar em uma sala de aula, mas fui me
aperfeiçoando e adquirindo mais experiência.
Hoje passo esse meu conhecimento de forma
mais pedagógica e estruturada para os alunos
nestes quase 12 anos que atuo como
professor.

Ter feito faculdade, Pós-Graduação e cursos
na área de TI me proporcionou aumentar o
conhecimento e experiências com outros
alunos, amigos e profissionais que também
buscam se aperfeiçoar. Então aconselho aos
novos profissionais a buscarem esta troca de
experiências e fazerem cursos de tecnologias
que o mercado procura. Não fiquem parados
apenas com o conhecimento que o professor
te passa e nem com o que você está
trabalhando ou estudando. Procure conhecer
outras tecnologias e como outros
profissionais lidam com elas. Neste momento
é que você pode trilhar novos caminhos na
área de Tecnologia. 

Também aconselho aos novatos profissionais
que se dediquem a repassar esse
conhecimento e discutir as tecnologias em
fóruns, palestras e eventos da área. Um bom
caminho é esta Revista de Tecnologia e os
canais oferecidos pelos colaboradores. Eu faço
parte deste grupo e tenho grande satisfação
em passar o que eu já aprendi, vivi e conheci,
além de continuar a trocar experiências com
outros profissionais que colaboram com este
meio de comunicação e as demais mídias
relacionadas com riquezas de detalhes bem
direcionada e trabalhadas.

Atualmente, além de professor, atuo como
Analista de Sistemas no Sicoob, uma empresa
que promove o desenvolvimento econômico e
social das pessoas e comunidade com soluções
e experiências inovadoras e sustentáveis por
meio de cooperação e está sempre buscando
novos profissionais para ingressar no seu
quadro funcional.

Prof. Alexandre Gomes.

P.S.: Ouça minha entrevista na Rádio Web
Carreiras TI no dia 17/04/21 ás 10h no link
https://carreirasti.radio.br ou no PodCast O
Professor Despertador no mesmo dia às 7h
disponível em diversas plataformas de
PodCast.
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TODA QUINTA FEIRA
ÀS 18 HORAS

RÁDIO WEB
CARREIRAS TI

a rádio que toca tecnologia
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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.

Coluna
Gerenciamento de Projetos

Gleice Louise Garcia Costa dos Santos
Analista de Sistemas

Gerente de Projetos de TI
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O artigo traz uma questão sobre controlar as atividades em um projeto.
Será que fazer isso auxilia na gestão e consequentemente na obtenção
de resultados? Ao fazer a gestão de projetos no seu dia-a-dia, em casa
ou no trabalho, você pode ter resultados melhores? Vamos conversar
mais um pouco sobre esse tema?

Podemos começar a partir da definição do que vem a ser um projeto:

Um projeto é um esforço empreendido temporariamente para
obtenção de um resultado exclusivo e único para criar um serviço ou
produto PMBOK (Project Management Body of Knowledge). O PMBOK
é o guia mais importante para quem trabalha com gerenciamento de
projetos e foi criado pelo PMI (Project Management Institute),
instituição responsável por manter o PMBOK atualizado.

Controlar as atividades em um projeto
auxilia em sua gestão?
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Um projeto pode resultar em um produto ou serviço. Imagine que você
esteja planejando um casamento, um almoço especial ou até mesmo
construindo uma casa. Existem muitas coisas que devem ser
consideradas e tarefas que devem ser realizadas para que o objetivo
final seja alcançado. Por isso, é importante você realizar o
gerenciamento adequado, planejando, executando e monitorando de
maneira integrada todos os aspectos do projeto, como, por exemplo,
compras, contratações, custos, prazos, qualidade, riscos e até as
expectativas das partes interessadas. 
Cada projeto tem um objetivo final, é temporário e é único. Mas,
independentemente disso, os projetos necessitam de recursos
humanos e financeiros. A Figura 01 mostra resumidamente o que é um
projeto.

Controlar as atividades em um projeto
auxilia em sua gestão?
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Figura 01 – O que é um projeto - Fonte: https://www.eosconsultores.com.br/gestao-de-projetos/



Atualmente 20% do PIB mundial é investido na execução de
projetos. São trilhões de dólares investidos em todo o mundo com a
finalidade de criar ou construir coisas a partir da gestão. A área de
Gestão de Projetos tem crescido significativamente e você, ou sua
empresa, faz parte desse número!
A Gestão de Projetos implica na utilização de técnicas, habilidades
e conhecimentos para que um projeto seja concluído de forma
satisfatória. Fazer a gestão de um projeto serve para que o objetivo
do projeto seja alcançado de acordo com os requisitos
estabelecidos.
Gerenciar um projeto não é tarefa fácil, mas com organização e
disciplina você consegue atingir o objetivo final. E para ajudar
nesse processo, essa atividade é dividida em dez áreas:

Coluna - Gerenciamento de Projetos
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1. Integração
2. Escopo
3. Custos
4. Qualidade
5. Aquisições

6. Recursos Humanos
7. Comunicações
8. Risco
9. Tempo
10. Partes Interessadas



A integração de todas essas áreas
possibilita o planejamento,
monitoramento e controle de todo
o projeto. É importante se capacitar
investindo em cursos e
treinamentos para que a atividade
de gestão seja realizada sempre da
melhor forma possível. Existem em
grandes organizações especialistas
que recomendam e atestam o
domínio de práticas mais
recomendadas. Se você tem
interesse, mas não sabe por onde
começar, vale a pena procurar uma
instituição e começar a se
especializar.
As competências e habilidades
exigidas nessa profissão servem
para a vida pessoal também. Você
pode planejar uma viagem de férias
ou uma reforma em sua casa! O
artigo de hoje quer mostrar que um
projeto pode ser aplicado de
diversas formas. Não importa se
abrange uma equipe grande ou
apenas você, o gerenciamento de
projetos pode ser usado em todas
as áreas das nossas vidas, ele é
bastante volátil.

A principal ideia é registrar em um
papel ou computador o objetivo
que será atingido, e a partir daí
fazer a gestão de projetos pode
auxiliar nas divisões das ações e
tarefas menores, ajudando a atingir
a sua meta.
Se você vai começar do zero tente
estabelecer todos os conceitos, isso
pode facilitar o alcance do objetivo
final. Gerenciar um projeto é ser
flexível, é manter o objetivo mesmo
se as coisas forem mal, isso faz
parte, fique tranquilo.
Caso você deseje aplicar em algum
projeto pessoal, sua escala apenas
será menor.
Pontos importantes:
- Todo projeto tem que ter alguém
que o gerencie.
- O gerente de projeto é o principal
elemento para unir as informações,
processar e tomar as próximas
decisões. 
- O gerente se comunica bem com
todas as pessoas envolvidas e tem a
habilidade de tomar decisões.

Coluna - Gerenciamento de Projetos
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É necessário envolver a equipe,
clientes e fornecedores. Todos são,
de alguma forma, responsáveis pelo
projeto. Se alguém não cumprir sua
parte, é possível que alguma coisa
não saia como planejado.
Para isso aqui vai uma sugestão:
defina metas para cada etapa. A
partir daí, é possível definir um
escopo do projeto. Se um escopo
não for bem definido isso pode ser
um dos motivos mais comuns de
atrasos e estouro de orçamentos.
Isso pode levar a constante
modificação do escopo. Por isso, é
tão importante defini-lo!
E não esqueça que o sucesso de um
projeto depende de múltiplos
fatores, por isso, planeje bem,
busque capacitações e sempre
reveja suas ações. A Gestão de
Projetos é um meio
comprovadamente eficaz para
atingir seus objetivos, sempre
respeitando escopo, prazo e custo.

Professora Gleice Louise.

Coluna - Gerenciamento de Projetos
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Fonte: https:
https://www.blogsenacsp.com.br/ge
renciamento-de-projetos-poe-voce-
mais-perto-dos-resultados/
https://www.eosconsultores.com.br/
gestao-de-projetos/ 

http://www.gestaodeprojeto.info/7passos


OPERAÇÕES EM TI
TECNOLOGIA E INOVAÇÃO

GESTÃO EMPRESARIAL
COMPUTAÇÃO EM NUVEM

CONSULTORIA EM SEGURANÇA

https://consultoria.ewsistemasti.com.br

NÓS SABEMOS COMO FAZER! 

CONSULTORIA EM TI
Faça uma consulta!
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MERCADO DE TI

M A R Ç O  2 0 2 1

P R O F I S S I O N A I S  E M  A L T A

Especialista em
Inteligência Artificial
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 Um dia quando começamos a ouvir falar em
Inteligência Artificial (IA) era uma coisa do
futuro e bem longe de ser alcançada. Somente
os filmes de Hollywood e suas ficções seriam
capazes de utilizar, mostrar e explicar o uso
deste tipo de inteligência. Contudo, sabemos
que não é verdade e que a IA já é uma
realidade em nossa época.

 Neste sentido, primeiro vamos
contextualizar sobre o que é um Especialista
em Inteligência Artificial, depois vamos expor
as vantagens de estudar este tipo de
especialidade e as tendências de mercado para
a profissão.

O que faz um Especialista em Inteligência
Artificial?

19

 O especialista em Inteligência Artificial é
responsável por mapear, projetar e criar
objetos artificiais, seja eles artefato ou
software que solucionem problemas do dia-a-
dia ou executem seu trabalho de forma
independente sem a intervenção humana por
exemplo, como os carros que se movem
sozinhos ou robôs que trabalham na área da
logística, desenvolvimento e implementação
de software, etc.

 São muitas áreas de atuação da IA nos dias
atuais: nas indústrias, comércio, medicina, etc.
Para trabalhar com a IA precisamos estudar
primeiro para depois com o currículo e o
diploma em mãos, podermos trabalhar para
resolver a integração da necessidade das
empresas e pessoas com a tecnologia,
aprimorada com a perfeição, rapidez e
eficiência com que entrega os resultados por
meio da IA. 

CARREIRAS TI |  PÁG 22



 Para tudo isso dar certo precisamos do
Especialista em Inteligência Artificial:
Você! Já pensou em estudar e seguir a
carreira? Sim? Então vamos abordar
alguns pontos importantes para você se
tornar um Especialista em Inteligência
Artificial.

 ESPECIALISTA EM INTELIGÊNCIA
ARTIFICIAL

Segundo o Linkedin, que é a grande rede
social que envolve principalmente as
empresas e profissionais de todas as
áreas de atuação, foi informado
recentemente por meio de um relatório
de trabalhos emergentes do mercado
interno no Brasil, que o cargo de
Especialista em Inteligência Artificial
está em constante crescimento na
procura por profissionais deste tipo. 

 O perfil são e variam dependendo da
necessidade da indústria ou comércio, por
exemplo. É mais atuante no
desenvolvimento e customização de
soluções práticas em IA. Com pré-
requisitos em conhecimento de
linguagens de programação, aprendizado
de máquina (Machine Learning),
aprendizagem profunda (Deep Learning),
processamento de linguagem natural,
mais conhecida como PLN, estatística e
matemática.
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 ESPECIALISTA DESENVOLVEDOR DE INTELIGÊNCIA
ARTIFICIAL
 Este profissional é responsável pela implementação,
manutenção, aprimoramento e aperfeiçoamento de
soluções em IA. Com pré-requisitos em domínio de
linguagens de programação, principalmente as
linguagens “R” e Python, diversas bibliotecas relacionadas
à área de IA, ferramentas e frameworks, desenvolver
técnicas de processamento de imagens, tratamento de
estrutura de dados e matemática aplicada.

ESPECIALISTA ENGENHEIRO DE INTELIGÊNCIA ARTIFICIAL
 Desenvolve projetos com desenhos em diversas
projeções em IA, desde a implementação à
programação.Com pré-requisitos em linguagens de
programação, engenharia de software, ferramentas,
frameworks, dominar técnicas em processamentos de
dados, algoritmos de ML, DL, PLN, desenvolver
pensamento crítico e habilidades de comunicação e
gerência.

 ESPECIALISTA ARQUITETO DE INTELIGÊNCIA
ARTIFICIAL

 Planejar toda implementação com soluções de clientes
usando ferramentas e frameworks em IA. Com pré-
requisito em sistemas de integração em IA com
infraestrutura de redes e comunicações em TI. Diversas
habilidades e conhecimentos em IA, Big Data e Data
Scientist. 

 Portanto, estes são os principais
perfis exigidos no mercado de
trabalho para a área em IA. Você pode
estudar e aprofundar no
conhecimento do perfil que quer
projetar para sua carreira profissional
e colher os resultados daqui a alguns
meses ou anos. 
 Segundo o relatório
referenciado emitido pelo
Linkedin em 2020, é uma das
profissões emergentes que mais
está pagando atualmente. Um
profissional de IA em São
Francisco, EUA, pode ganhar até
um milhão de reais por ano de
trabalho na área. Se dividir este
valor por mês, teremos
aproximadamente uns R$ 83 mil.
Está bom para você? O que você
está esperando para começar a
estudar agora ou mudar para a
área de IA?
 Agora é contigo…

Prof. Ednewton de Vasconcelos
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Emissão Fiscal Sistemas Web 

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. 

Aplicativos Móveis

Disponibilizamos diversos
sistemas web
comercializados com
licença SAAS. 

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

Temos diversos sistemas
com emissão de
documentos fiscais.

Desenvolvemos
aplicativos móveis para
sua empresa ou negócio.
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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).

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.

C
O
L
U
N
A
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Como entrar para as carreiras de TI,
vindo de outras áreas?

No artigo da edição passada da Revista
Carreiras TI foram apresentados alguns
dos caminhos que os jovens têm para
iniciar nas carreiras de TI.
Nesta edição vamos tratar de outra
vertente: “Como profissionais de outras
áreas não ligadas ou não vinculadas
aos segmentos da Tecnologia da
Informação podem migrar para a área
técnica?”
Em primeiro lugar precisamos situar o
ambiente e o momento em que
vivemos atualmente.

As empresas estão lidando com
processos, tecnologias e demandas da
chamada “nova economia”, ou economia
digital.
O ambiente de trabalho foi impactado
por novos temas e termos, como
inteligência artificial, transformação
digital, big data, machine learning,
internet das coisas, computação em
nuvem, UX, dentre outros.
Pode parecer desafiador e até mesmo
assustador alguém de uma área
diferente de TI se aventurar a encarar
esses temas e assuntos “diferentes”. 
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No entanto, mudar ou migrar para uma carreira
na área de TI está ao alcance de todos, mesmo
que isso pareça, inicialmente, um obstáculo
intransponível.
Algumas considerações e possibilidades que
podem ser levadas em conta:

1. Ter o desejo: Qualquer pessoa que tenha o
desejo de trabalhar ou conseguir um emprego
no segmento da Tecnologia da Informação pode
encontrar um que se adapte às suas habilidades,
talentos ou interesses.

2. Identificar uma paixão existente: Como posso
conciliar minha FÉ – Foco e Energia - Para
ajudar a resolver problemas? Para mostrar o lado
criativo? Para criar e construir soluções? Para
ajudar as pessoas? As respostas a essas
perguntas podem ajudar a direcionar algumas
possíveis áreas e opções de carreira. “Qual
carreira das áreas de TI podem ser a melhor para
mim?”.

3. Usar as habilidades: É bem provável que
muitas das habilidades pessoais que a pessoa já
possua se apliquem à uma das muitas carreiras
de TI. O número de carreiras, cargos ou
empregos na área de TI é muito grande.  

4. Fazer um planejamento: Para identificar a
carreira ou o cargo certo pode-se considerar
fazer um planejamento para adquirir
experiência ou realizar treinamentos em uma
área específica onde haja demanda por
profissionais. Esse é um caminho interessante. 

5. Buscar mentoria: A mentoria pode ajudar. O
trabalho de um mentor com experiência em
recolocação profissional e transição de carreiras
pode ajudar a identificar o melhor caminho para
realizar a mudança de carreira. Esse profissional
poderá facilitar o processo de se relacionar com
as pessoas certas e a definir as metas a serem
alcançadas durante a aquisição de habilidades
ou durante a procura empregos.
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6. Obter capacitação e treinamento: Muitos
treinamentos e capacitações aderentes ao
conhecimento que se possui, ou que se precisa
complementar ou aprender algo novo podem
ser encontrados em ferramentas e recursos
MOOCs – Massive Open Online Courses -
cursos online - desenvolvidos por diversas
instituições, inclusive acadêmicas, que ajudam a
desenvolver as habilidades desejadas na área
de TI. Há milhares de vídeos com Tutoriais no
Youtube, Webinars informativos e sobre
tendências em tecnologia. Existem muitos
recursos online para aprender o básico das
linguagens de programação... Considere
também cursar uma especialização. Há
dezenas delas disponíveis na modalidade de
Educação a Distância.

 

7. Obter certificações: As certificações
profissionais são um atalho ao emprego e
dão credibilidade, porque a obtenção delas
demonstra que o candidato está
comprometido com o aprendizado
continuado e seu crescimento pessoal e
profissional. 

 

CARREIRAS TI |  PÁG 29



PODCAST Diversas informações
sobre TI 

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

Disponível em + de 9 
plataformas 
de podcast
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PODCAST

O PROFESSOR
DESPERTADOR
Prof. Ednewton de Vasconcelos



N O M A D I C   |   2 4

Uma coisa é certa, mesmo depois de
entrar no segmento de TI será
necessário continuar a aprimorar as
habilidades. 
A TI evolui em uma velocidade
impressionante e uma vez que se tenha
um emprego na área, a busca por
conhecimento, crescimento profissional
e o desenvolvimento de novas
habilidades será constante...
Os recursos de TI são essenciais à
sobrevivência das empresas. Para se
manterem competitivas e fornecerem os
melhores produtos e serviços aos
clientes, elas precisam usar a tecnologia
em seu benefício.

A demanda por profissionais de TI
treinados e especializados continuará
alta por muitos anos, portanto, mantenha
seu networking ativo e atualizado,
porque: "As oportunidades não flutuam
como as nuvens no céu. Elas estão
ligadas às pessoas. Se você está
procurando uma oportunidade, está
realmente procurando uma pessoa."
(Ben Casnocha).

Prof. Robson do Nascimento.
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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
https://tecnolsolardf.comCARREIRAS TI |  PÁG 32



SEGURANÇA E DEFESA CIBERNÉTICA

Adão dos

Santos
COLUNA

REVISTA CARREIRAS TI

Adão dos Santos - É pesquisador da área de Segurança Cibernética,
Graduado em Licenciatura Plena em Matemática, possui Especialização
em Redes de Computadores e Especialização em Gestão da Segurança
da Informação e Comunicações. É militar, especialista em defesa
cibernética. Possui as seguintes certificações: CISSP, OSCE, OSCP,
C|EH, C|HFI - Linkedin:linkedin.com/in/adaosantos/
Lattes:http://lattes.cnpq.br/6673789217016760
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 Olá caro leitor! Vamos continuar nosso
bate-papo na coluna “Segurança e Defesa
Cibernética”. Na nossa última coluna nós
falamos um pouco sobre equipes de red
team e como elas atuam em uma
organização. Bem... hoje nós vamos
continuar com a nossa conversa acerca
destas equipes, vamos procurar verificar as
razões pelas quais é importante pensar em
uma equipe dessa na nossa organização.

 O que justifica a existência de um
red team na minha organização?
 Zenko (2015), associa o termo red team
ao advogado do diabo, Advocatus Diaboli,
termo que surgiu na Igreja Católica do
seculo XVI, com a finalidade de derrubar
teses, virtudes e milagres necessários à
canonização de um candidato a santos. A
Igreja Católica nomeava um representante
da própria entidade para contestar o
processo de canonização de seus futuros
santos. Assim, o papel deste representante
era apontar falhas no processo e no
próprio miligre atribuído ao candidato a
santo, daí o termo “advogado do diabo”.

 A igreja justificava a existência do
advogado do diabo à necessidade de
manter um processo de canonização
íntegro, confiável, sem a possibilidade de
arranhar a imagem da igreja com a
canonização de “santos fajutos”. Bem,
talvez seja discutível o sucesso ou não
disso. 

O fato é que Zenko faz essa associação em virtude da
missão do red team, cuja proposta é apontar falhas nos
processos de segurança da organização que, em geral,
são implementados pela equipe de Tecnologia da
Informação (TI) ou pelo time de segurança, blue team, da
ogranização. Claro que a missão desse time vai muito
além do apontamento de falhas, mas isso é assunto para
um outro dia

 Mas por que a organização precisa de um red
team para testar sua segurança, o que pode estar
em risco?
 São muitos os motivos que justificam a existência de
equipes de red team em uma organização, mas vamos
falar daqueles mais importantes:
 - Ativos críticos para o negócio: compreender quais
são seus ativos críticos de negócio -sistemas, appliances,
processos e até pessoas - aqueles que mantém a
operação da organização no dia a dia é o primeiro passo
na elevação dos níveis de segurança de uma organização.
Ter estes ativos mapeados ajuda o time de segurança da
organização a se preparar para uma eventual ação
cibernética, seja na fortificação de suas defesas, seja na
melhora de seu plano de disaster recovery.
- Perda financeira: evitar perda financeira é um objetivo
de toda organização, seja ela de grande, médio ou
pequeno porte. De acordo com a McAfee, os prejuízos
advindos de ataques cibernéticos no ano de 2020
superaram a casa de US$ 1 trilhão ao redor do mundo. 
 Nenhuma organização quer fazer parte desta
estatística, nesse sentido a manutenção de um red team
ajuda a organização a identificar previamente possíveis
brechas de segurança que poderiam levar a perda de
recursos, não só por meio da identificação de possíveis
vulnerabilidades, que uma vez exploradas poderiam
causar prejuízos financeiros, mas também na elevação da
capacidade e eficiência de resposta a um incidente de
segurança cibernética.

PROF. ADÃO DOS SANTOS
C O N S U L T O R  D E  N E G Ó C I O S
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  - Dano a imagem: um ataque
cibernético por si só tem o potencial de
causar dano a imagem de uma
organização. A perda de credibilidade no
mercado invariavelmente leva também a
prejuízos financeiros. Pesquisas indicam
que as pessoas tendem a não fazer
negócios com uma empresa que tenha
passado por ataques cibernéticos recentes,
especialmente se estes ataques tiverem
como alvo dados pessoais, pois isso denota
um certo descuido com os dados de seus
clientes.

Bem pessoal, falamos de apenas três
razões para se ter um red team, contudo
poderíamos acrescentar muitas outras
razões, que poderiam ir de proteção de
segredos industriais a estratégias de
negócio, mas seria chover no molhado, não
é mesmo? Pois tudo acaba redundando em
prejuízo financeiro e a imagem da
organização. O fato é que cabe à
organização avaliar a sua necessidade na
manutenção de um red team, afinal o custo
da segurança não pode ser maior do que o
que se quer proteger, não é verdade?

PROF. ADÃO DOS SANTOS
C O N S U L T O R  D E  N E G Ó C I O S

 Na próxima coluna vamos continuar
nosso assunto falando das skills
necessárias em um red team, você sabe
quais são?

Prof. Adão dos Santos

P.S.: Convido a você ouvir nosso Programa
Direto ao Ponto. Todas às quartas às 18h
na Rádio Web Carreiras TI.
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ÁREA DE
MEMBROS

CURSOS
INDIVIDUAIS 

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

https://ewsistemasecursos.com.br/ava
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Plataformas No-Code e Low-Code



FOLLOW ME

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

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

E S T U D A R / T R A B A L H A R

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

P E R R E N G U E S.

Jéssica
Passos

Inglês todo dia! 
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H E Y  P E O P L E
J É S S I C A  P A S S O S

SAN FRANCISCO - CALIFÓRNIA
VAMOS CONVERSAR!
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Este mês não vamos ter a coluna
follow me devido a Jéssica Passos
ter contraído a COVID-19.
Ela e seu esposo passam bem e
estão em quarentena.
Pedimos em nossas orações que o
Senhor abençoe.

Hello friends!
REVISTA CARREIRAS TI

"... Nossas orações..."
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fé...

REVISTA CARREIRAS TI

Esperamos que volte logo...
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Para aqueles que buscam um excelente endereço para
o seu Escritório Virtual em Brasília, nos também

oferecemos esse serviço.

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!

Coworking em Brasília

ESCRITÓRIO VIRTUAL EM BRASÍLIA

(61) 2107-9400
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inteligênciaemocional
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Automotivação



 Precisamos entender e nos
colocar do outro, seja qual
situação for: 
 De alegria;
 De Tristeza. 

Sabemos que as emoções
são sentidas por nós. E as
decisões também são
tomadas por nós muitas
vezes estão ligadas a estas
emoções. É importante
lembrar que algumas
decisões também são
tomadas baseadas no que
queremos sentir a partir daí,
não só no que já sentimos
agora, mas no que vamos ou
queremos sentir no futuro.
 
Então podemos dizer que as
reações são frutos das nossas
emoções? Sim. Sendo assim,
onde fica a Resiliência? Você
precisa superar obstáculos
na maioria das vezes
desafiadores. Também
podemos afirmar que para
superar qualquer situação
sempre vamos precisar
tomar decisões? Exatamente
isto!

 Já estudamos os três primeiros
pilares da IE. Agora vamos
estudar o quarto pilar, que é a
Empatia. O que significa a palavra
empatia? Segundo o dicionário, a
empatia é a faculdade de
compreender emocionalmente
um objeto, um quadro, etc. É a
capacidade de projetar a
personalidade de alguém num
objeto, de forma que este pareça
como que impregnado dela.

 Podemos comparar empatia
com resiliência, pois ambas
andam juntas e são bem
parecidas. Portanto, o significado
de resiliência segundo o
dicionário, é: “Capacidade de se
recobrar facilmente ou se adaptar
à má sorte ou às mudanças”.

 Neste sentido, a EMPATIA e a
RESILIÊNCIA são características
importantes que todos os
profissionais precisam ter e que
ajudam na vida profissional e
pessoal. Podemos dizer que as
duas são habilidades correlatas? A
empatia é a capacidade de
entender emocionalmente a algo
ou especialmente a alguém.

Neste mês vamos então
falar do terceiro pilar: 

automotivação.
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Logo nossas decisões são sempre baseadas em

nossas emoções atuais e nas futuras que

gostaríamos que desse certo. A Resiliência é

moldada conforme as nossas habilidades de

Empatia. 

Há então alguma obrigatoriedade dessa ligação

de Empatia e Resiliência? A resposta será

sempre não. Não somos obrigados a nada, a

sermos empáticos ou resilientes, isto são

competências para você aperfeiçoar seus

relacionamentos. Quanto mais desenvolver

habilidade de empatia, você terá oportunidades

de apresentar características de uma pessoa

resiliente.

Terceiro
Pilar da IE

BY PROF. EDNEWTON DE
VASCONCELOS
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 Todo o entendimento da empatia é somente

para desenvolver essa habilidade para qual

resultado? Para você ter relacionamentos

duradouros, sinceros, verdadeiros, etc.
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AUTOMOTIVAÇÃO
REVISTA CARREIRAS TI  |  REALIZAÇÃO EW SISTEMAS TI

A diferença entre motivação e
automotivação é exatamente o
prefixo “auto” que vem na segunda
palavra. “Auto” significa “relativo a si
mesmo”, “próprio”. Motivação,
então, é um motivo que faz você se
empenhar em alguma coisa.
Receber um elogio, por exemplo, é
uma motivação para você trabalhar
cada vez melhor.
Fonte: vagas.com.br
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ATO CONTÍNUO. . .

Automotivação é o ato de motivar a
si mesmo, provocada por estímulos
internos. A pessoa é o que é, pois
encontra motivos dentro de si para
alcançar seus objetivos, age de
acordo com o que tem que ser feito.
Alguém automotivado não espera
acontecer, corre atrás do que quer.
Fonte: Wikipédia.

Prof. Ednewton de Vasconcelos
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Fale
Conosco

Você sabia que pode falar
conosco por meio do aplicativo
Carreiras TI? Basta acessar o
aplicativo ir no menu superior
esquerdo e clicar em Fale
Conosco. Você poderá
preencher um formulário e nós
vamos receber sua mensagem. 
Você pode fazer sugestões,
elogios, reclamação, pergunta,
dúvida entre outros assuntos.
 



FALE CONOSCO!

(61) 4042-0701 

HTTPS://EWSISTEMASTI.COM.BR/LOJA/PRODUTO/CRIAR-
PLATAFORMA-DE-ENSINO/

COMO CRIAR SEU

PORTAL EAD PARA

PROFESSOR?

FALE CONOSCO!

(61) 4042-0701 
C
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CULTURA DO TRABALHO
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Matéria de Capa



  Primeiro vamos detalhar o que é a

cultura do trabalho nas organizações

para nivelar o seu entendimento.

 Nós sabemos que toda organização,

seja ela pequena ou média empresa,

até mesmo uma grande empresa,

precisa de pessoas para funcionarem.

Essas pessoas são os colaboradores.

Os colaboradores são conhecidos

também como empregados.

 Para ter igualdade entre todos,

independente do cargo que ocupam, é

necessário regras para determinar

como os mesmos vão agir e se

comportarem no ambiente

organizacional. Essas regras são

também conhecidas como normas,

criadas por meio de uma cultura

organizacional e assim é definido

como todos devem agir uns para os

outros, e sem esquecer a própria

organização onde temos que prestar

conta de nosso cargo, tarefas, etc.

a cultura do
trabalho é a

cultura de uma
organização.

D E S E N V O L V E R . . .
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  Por este ângulo, podemos dizer

que a cultura do trabalho é a

cultura de uma organização. É

como se dissesse que são hábitos,

costumes, valores e até mesmo

crenças que os colaboradores de

uma organização precisam

aprender, respeitar e até integrar

novos colaboradores. Assim todos

terão como base a mesma cultura,

regras para a convivência entre

todos os colaboradores. 

CULTURA
DO

TRABALHO

E
X

C
L

U
S

I
V

O

 Essa cultura do trabalho

precisa ser revista de tempos

em tempos para acompanhar

as constantes mudanças do

mercado de trabalho por ser

cada vez mais competitivo.  
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 A partir desta visão do que é cultura

do trabalho, podemos entender, com

tudo organizado o colaborador se sentirá

mais motivado para trabalhar em um

ambiente propício para engajamento

prazeroso nas tarefas que seguirão no

dia-a-dia de cada um. Terão mais

produtividade com impacto direto na

receita da organização.

 Sendo assim, baseado em todos os

resultados de diversas organizações que

adotaram a cultura de trabalho como

valorização e visando o bem-estar do

indivíduo, o aprendizado do mesmo, o

desenvolvimento de cada um, as

excelentes relações interpessoais dentro

dos limites físicos da organização, obterá

sempre o melhor capital e recursos

humanos, motivados e super produtivos.

Prof. Ednewton de Vasconcelos

 É sabido que as organizações, cada

uma delas, têm a cultura enraizada e é

tão importante para se lançar no

mercado com os colaboradores afiados e

com a mesma cultura em busca da

eficiência e eficácia, pois são os valores

da cultura de trabalho que determinam

as ações praticadas entre todos da

empresa, entre os colaboradores e os

clientes.

 As empresas têm uma “imagem” para

passar para os diretores, acionistas,

clientes, parceiros, etc. É essa imagem

bem sólida que as empresas vendem

para todos que interagem com ela. Para

atingir a imagem perfeita ou próxima é

necessário ter uma cultura do trabalho

bem delineada para conseguir ter

sempre o melhor impacto no mercado

de trabalho. Portanto, é neste viés que ao

chegar em uma organização, seja de

qual tamanho for, você precisa conhecer

a cultura do trabalho para aprender e

viver conforme os hábitos, regras,

costumes e crenças difundidas na

organização. trabalho.

CULTURA DO TRABALHO
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SEU PORTAL
+ SISTEMA WEB

Tenha a gestão do seu escritório

ADVOGADO

VALORES MENSAIS 
Visite Portal Exemplo...

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

Realização:

(61) 4042-0701

https://ewsistemasti.com.br
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campanha em prol da vacinação 

DÊ O BRAÇO PARA
VACINAR

somente assim você poderá abraçar as pessoas que

tanto ama... 

Q U A N D O  C H E G A R  S U A  V E Z !

Revista Carreiras TI
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#Carreiras TI

# Acesse Todo o Conteúdo Mídias CARREIRAS TI

APP CARREIRAS TI
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https://revistacarreirasti.glideapp.io

#Edições

#Matérias

Rádio Web

#MENU

##Equipe

#Programas

#Revista

#Vagas #PodCast

#ABAS

#Eventos

#Fale Conosco

...Excelência... 

app ->

#TV WEB
#Avisos

#Realização



Seu portal +
sistema web 

Odontologia

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

VALORES MENSAIS 
Visite Portal Exemplo...

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

Realização:

(61) 4042-0701

https://ewsistemasti.com.br
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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

FERNANDO GONÇALVES

Coluna
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Codecademy Go ajuda você a
revisar e praticar o que
aprendeu na web, em
qualquer lugar, a qualquer
hora. Aprenda a codificar de
maneira fácil.
 “Dedicar alguns minutos por
dia para reforçar os conceitos
subjacentes tem sido uma
maneira fácil de lembrá-los,
mesmo nos dias em que não
estou codificando.” 
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APPS PARA PRATICAR PROGRAMAÇÃO
Que tal aprender a programar por conta
própria com ajuda de aplicativos? Aprimore
suas habilidades de codificação. Reunimos
os melhores aplicativos de codificação que
o ajudarão a aprender a codificar.

O profissional de TI que dedica 30 minutos
por dia à educação é mais flexível e tem
uma chance melhor de se adaptar às novas
tendências do mercado.

Codecademy

https://www.codecademy.com/

Descubra uma nova maneira
de praticar a sintaxe de
codificação.
 Aprenda a aplicar suas
habilidades no dia-a-dia com
conselhos de líderes do setor.



O SoloLearn é um aplicativo disponível para dispositivos
iOS e Android e também possui um aplicativo da Web
para que você possa usá-lo para aprender a codificar de
qualquer lugar. O aplicativo oferece vários cursos
diferentes em linguagens como JavaScript, Python, Java e
muito mais. O aplicativo oferece teste gratuito, bem
como planos mensais e anuais pagos.

O Mimo é um aplicativo que permite desenvolver
habilidades de programação que o ajudarão a
desenvolver um aplicativo ou jogo e criar um site. Com
base em suas preferências e interesses, você obterá uma
faixa personalizada que ensinará as habilidades
necessárias. Está disponível para dispositivos iOS e
Android e oferece cursos em JavaScript, Ruby, Swift, C, C
++ e outros idiomas populares.

SoloLearn

https://www.sololearn.com

Mimo

https://getmimo.com
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O Programming Hero é um aplicativo somente para
Android que oferece caminhos personalizados para o
domínio da codificação. 
A ênfase deste aplicativo está em tornar a programação
divertida, por exemplo, ele ensina a criar seu próprio
jogo enquanto aprende a programar ao mesmo tempo.
O aplicativo também oferece fóruns onde você pode
conversar com outros usuários do aplicativo e trocar
conhecimentos e dicas.

Dcoder é uma plataforma e IDE de codificação móvel
(Compilador para dispositivos móveis), onde você pode
executar seus projetos, codificar e aprender algoritmos
programando em dispositivos móveis. Construir e
implantar seus projetos direto do celular e integrar com
Git (Gtihub, bitbucker) e sincronizar com código vs, uso de
compilações de código para facilitar a codificação. Agora
codifique a qualquer hora e em qualquer lugar. 

Programming Hero 

https://www.programming-hero.com/blog/

Dcoder
 

https://dcoder.tech/
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Encode é um aplicativo para Android que oferece lições
de programação em porções pequenas. O aplicativo tem
desafios de programação que você precisa resolver para
avançar ainda mais. Ele também inclui exemplos práticos
e ensina como programar em HTML, CSS, JavaScript e
Python. Além disso, o aplicativo possui o modo off-line,
para que você possa continuar aprendendo mesmo se
não estiver conectado à Internet.

O Grasshopper é um aplicativo gratuito para iOS e
Android que ensina a codificar através de quebra-cabeças
JavaScript que você precisa resolver para progredir. Este
aplicativo é muito fácil de usar, pois permite usar blocos e
organizá-los em uma ordem lógica para criar um código
funcional. Você também recebe feedback em tempo real
e desbloqueia conquistas à medida que se torna mais
competente. 

Encode

https://upskew.com/

Grasshopper

https://grasshopper.app/
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Easy Coder é um aplicativo Android que se concentra no
ensino exclusivo de programação Java. O aplicativo
fornece lições interativas passo a passo, questionários e
desafios de programação que ensinam os conceitos
básicos de programação e o preparam para desenvolver
ainda mais suas habilidades. As lições são curtas e
concisas e o aplicativo também vem com exemplos
práticos para esclarecer os conceitos de programação.

Aprender a programar HTML, Javascript, C, C++, C#, Swift,
Python, R Programming, Java, Inteligência Artificial, CSS,
etc. grátis com um app único - “Programming Hub:
Aprender a programar”.
Este app de aprender código criado usando pesquisa e
em colaboração com especialistas do Google oferece um
meio perfeito para aprender programação. Aprenderá a
codificar com especialistas e apreciará como um jogo. É
fácil, rápido e divertido! App disponível apenas em Inglês.

Easy Coder

http://www.easycoder.io/

Programming Hub

https://programminghub.io/
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Learn Python é um aplicativo obrigatório para todos os
alunos de codificação ou estudantes de ciência da
computação aprenderem a linguagem de programação
Python sempre que quiserem e onde quiserem. Esteja
você se preparando para uma entrevista em Python ou
qualquer exame que exija conhecimento de
programação em Python, você pode encontrar conteúdo
incrível neste aplicativo de aprendizado de programação.
Desenvolva suas habilidades em Python em movimento
com este incrível aplicativo gratuito para aprender
programação em Python. Torne-se um especialista em
programação Python aprendendo a linguagem de
codificação Python.

Prof. Fernando Gonçalves.

Learn Python Programming

https://programminghub.io/
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A EW SISTEMAS TI É
REPRESENTANTE DA

COMPUFOUR 4

PARCERIA COMERCIAL

LÍDER  EM SISTEMAS FISCAIS 

 

https://compufour.ewsistemasti.com.br 
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PAI
P R O J E T O  A L U N O  I N I C I A N T E

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

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

COMO SURGIU O PAI?

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

VOLUNTÁRIOS  DE TI
Eu quero!!!

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

INTEGRAÇÕES
Alunos GraduandosCOWORKING

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

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

GRUPOS

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

VOLUNTÁRIOS DE TI
Oba!!!

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

INDICADORES
Agora vai...FAÇAM-NOS UMA

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

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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Ambiente Virtual

SCPA - Sistema Comissão Própria de Avaliação

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

Faça avaliações da Faculdade por meio do SCPA.

Gráficos

Consultas

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

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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COLUNA -  ANALISTA EM TI 



 Nos últimos anos, muito se fala em
quais serão os empregos e postos de
trabalho do futuro, e que habilidades
serão necessárias para desempenhar
estes novos papéis. Não só para as
novas profissões que irão surgir, mas
também muitas das atuais profissões
requerem novas habilidades técnicas e
comportamentais.
 Uma das empresas que tem se
destacado na preparação dessa nova
geração de profissionais em tecnologia
é a mundialmente conhecida Google.
Através do programa Grow with
Google, ela oferece treinamentos de
baixo custo e outros gratuitos, em
ferramentas e recursos, a fim de ajudar
no desenvolvimento de novas
habilidades e no crescimento da
carreira atual, como também melhorar
ou levar seus negócios para o mundo
digital.
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A Nova Geração de Trabalhadores em Tecnologia

  Em artigo postado pela Google
na Atlantic Re:thik e com título
“Preparing the Next Generation of
Tech Talent”, encontram-se vários
depoimentos que partem desde
pessoas sem perspectiva alguma de
conseguirem emprego, até outras
que, mesmo empregadas, não
tinham condições financeiras de
arcar com os custos de uma
graduação em TI e,
consequentemente, conseguirem
novas colocações no mercado de
trabalho. O certificado de
profissional de suporte de TI da
Google, dentre outras formações
disponibilizadas, está mudando a
história de vida de muitas pessoas,
em sua grande maioria, pessoas de
baixa renda. A demanda por
pessoas com talentos digitais é
crescente e a maioria dos empregos
exigem habilidades digitais básicas
na realização de grande parte das
rotinas diárias. 



 O que se tem visto na grande maioria
dos jovens hoje em dia, é reflexo do que as
redes sociais proporcionam, ou seja, temos
muita gente entendida, e até especialista,
no uso de redes sociais e smartphones.
Porém, muitos destes não possuem
habilidades digitais necessárias para os
empregos atuais. Essas habilidades vão
desde organizar dados e formatar
planilhas, realizar atividades em espaço
digitais colaborativos, passando por
editores de texto disponíveis em
plataformas em nuvem, e que também
podem ser disponibilizados e elaborados
de forma colaborativa, até criar
apresentações de slides. Habilidades que
podem ser utilizadas nas escolas, nos
trabalhos e em suas vidas, de modo geral.

COLUNA ANALISTA EM TI 
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 No artigo “The Smartphone Generation
Needs Computer Help”, também publicado
pela Google na Atlantic Re:thik, Kenneth
Cole no Boys & Girls Club de Dane
Country, é responsável por direcionar
adolescentes para as telas dos
computadores de mesa, onde ele ensina o
currículo online do Grow with Google
Applied Digital Skills. Onde dentre outras
aulas, ele leva, por exemplo, os membros
do clube a aulas sobre a construção de
currículos digitais que podem ser
personalizados e tornar a procura de
empregos online mais fácil. Podem
aprender a criar blogs, orçamentos para
eventos, entre outras possibilidades. Para
crianças e jovens, que costumam passar o
dia conectadas e manuseando seus
smartphones, esses tipos de tarefa podem
ser experiências bem atraentes. 



 Smartphones são sem sombra de
dúvidas ferramentas poderosas, mas
podem estar escondendo uma
deficiência ou escassez das reais
habilidades digitais que esperamos dos
nossos jovens. Ainda, conforme Fe
Moncloa, Ph.D da Universidade da
California:

 “Não adianta ter a tecnologia à sua
frente se você não sabe como usá-la.”
 Por fim precisamos, sociedade e
governantes, dar mais atenção à
educação digital de nossas crianças e
jovens a fim de termos profissionais
minimamente preparados para as
atividades, não somente profissionais,
como acadêmicas e sociais, em relação
ao uso das tecnologias atuais e o
conhecimento prático e teórico
necessário para o bom uso dessas
ferramentas digitais. 

 E você, o que acha dessas
habilidades digitais e do uso excessivo
e sem objetividade dos smartphones?

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. 
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A ansiedade não é um fenômeno moderno, já
existia, tendo sido referida pela primeira vez um
conceito que poderia se chegar algo parecido com
ansiedade lá pelo século XVII na França (nada
comprovado), só em 1808 Johann Reil (1759-1813)
criou e usou pela primeira vez o termo ansiedade,
não se falava em psiquiatria, não era um linguajar
médico da época. Charles Darwin (1809-1882) em
seu livro “A expressão das emoções nos homens e
animais” (1872) apresentou semelhanças nas
reações adaptativas (cognitivas) em situações de
perigo. Já Freud (1856-1939) afirmava que a
ansiedade pode ser uma transferência genética,
mas que tem muito a ver com a tese de Charles
Darwin (1809-1882), pois a mobilização de uma
energia psíquica auxiliaria a detecção de novas
ocorrências do estado de perigo eminente, a
tensão cresce por somação. Freud (1856-1939)
admite em um texto que “para o campo psíquico,
o campo biológico assume um papel de fundo
subjacente” (Freud, 1976a, p. 287, parágrafo 2). 

P O R  W I S L E N  P A I V A

ANSIEDADE

O  Q U E  É ?
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ANSIEDADE
POR WISLEN PAIVA

 Vem a pergunta à cabeça: “Com ou sem

ansiedade?”. Atualmente quem nunca se

sentiu ansioso com alguma coisa na vida?

Se pode ficar ansioso em uma entrevista de

emprego, uma prova do ENEM, um

encontro com um(a) possível namorado(a),

apresentar um trabalho na faculdade para

os colegas e professores, cantar em público,

tudo pode ser um motivo para se sentir

ansioso, mas nos jovens isto está ainda mais

presente, tudo nos jovens é muito, e este

muito é com certeza muito aflorado, afinal

são turbilhões de hormônios que os

preenchem gritando por existência e

querendo sair a todo instante. Os jovens são

mais suscetíveis a este tipo de transtornos, e

hoje ainda tem um fator que teoricamente

poderia ser benéfico, mas não é, a proteção

exagerada dos pais em alguns casos, e/ou a

falta de proteção deles em outros casos, os

famosos pais inexistentes, podendo ser daí

os gatilhos necessários para as possíveis

crises, surtos, tensão, entre outras coisas,

que desencadeiam a ansiedade. 

“A ansiedade era vista estritamente
sob o enfoque biológico, passando
a ser considerada por seus aspectos
físicos e destacando-se os sintomas
corporais a ela relacionados.
Segundo o médico escocês William
Cullen (1710-1790), nesse período
era comum associar a ansiedade a
algum tipo de “doença do nervo”,

uma vez que o sistema nervoso era
claramente acionado, o que deu
origem ao termo neurose”. Nardi,
Valença (2005)
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 Vamos falar dos pais protetores

primeiros: Os pais atuais sem

perceber, tem com seus filhos uma

maneira desesperada de proteger,

no afã de não deixar seus filhos

passarem por todos os problemas

que tiveram em suas vidas (com

seus pais), transformam a vida dos

filhos, criam uma expectativa do

que deveriam ou gostariam que

tivessem sido a vida deles, os

sufocando muitas vezes e não os

deixando ter suas próprias

experiências. 

Preparando-se para
superar
P O R  W I S L E N  P A I V A

 É claro que quebrar a cara quando

necessário para assim formar suas

personalidades, e nelas deixarem os

traços da autoconfiança e segurança em

si mais presentes, deveria ser o

pensamento dos pais, pois sem essas

variáveis, eles podem se tornar jovens

frágeis e adultos amedrontados.

Sabemos que hoje os tempos estão

loucos e cheios de gente de todo tipo, o

perigo é real e imediato, e não é fácil

quando vemos situações com crianças e

adolescentes acontecendo sem

podermos fazer nada, em muitas vezes

até culpamos os pais sem saber da

realidade presente no ocorrido, mas a tal

proteção completa, que os pais atuais

depositam em sua perfeita concepção

de criação, não tem nada de perfeitas, e

nem tem forças suficientes para protege-

los em alguns casos, mesmo que a

vontade e a intenção sejam estas. 
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 As crianças e adolescentes envoltos nesta maneira de
educar os filhos, não são favorecidos em nada, como
pensam seus pais. E ainda temos os pais inexistentes,
que existem, mas não estão presentes, em pesquisas
feitas com jovens em situação de drogas, dão enfoque a
falta de regras e coordenação dos pais, como um fator de
inclinação para o sub mundo das drogas, buscam nas
drogas um escape. A ânsia gerada por não saber o que o
meio social espera delas, pode lhes trazer prejuízos para
além da ansiedade, regras simples como: ter hora certa
de dormir, arrumar a cama e organizar as suas próprias
coisas, entre outras tarefas cotidianas tidas como
simples, podem diminuir o índice de ansiedade na
infância e na adolescência. Muitos profissionais
denominam que boa parte da culpa pode ser atribuída
aos excessos, podendo ser os excessos que acabam por
determinar sem querer o quanto aquele (a) jovem pode
ou não desenvolver algum tipo de transtorno, os
excessos de escolhas, de opções, de negligências, de
proteção, de descontrole, de violência, de omissão, e até
os excessos deixados como uma forma de presente sem
mérito, ou data específica pelos pais protetores, que só
servem para mimar e desestabilizar emocionalmente
esses jovens, achando fazer o bem, estão fazendo o
contrário, os deixando frustrados quando não
conseguem ter o que querem e tendo todo tipo de
reações possíveis e inimagináveis a partir daí.

Para muitos profissionais da área, a ansiedade é muito
mais grave que a depressão, e ambas estão
denominadas como os piores sintomas emocionais que
afligem as pessoas neste século XXI. Ela por si só já é
umpotencializador para vários outros transtornos
psicopatológicos, como a própria depressão, talvez por
causa disso muitos confundem os dois casos.

 

P O R  W I S L E N  P A I V A

Ansiedade
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  Afinal o que é ansiedade? Dependendo da
intensidade e da pessoa que está sentindo, tanto pode
paralisar, como pode acelerar as ações, impedir
reações possíveis. São preocupações e ou medos
exagerados, sensações de desastres eminentes, medos
absurdos de coisas ou situações, falta de controle pelo
que pensa e/ou faz, pavor, pânico. Indiscutivelmente
cheia de nuances que podem confundir a família, os
deixando aflitos, mas contudo, garantimos que a busca
por ajuda o quanto antes é necessária e pode surtir um
efeito positivo no tratamento.

Segundo a OMS (Organização Mundial de Saúde)
estamos vivendo uma nova Pandemia chamada
ansiedade. Já eram quase 19 milhões de pessoas com
sintomas psicopatológicos caracterizados como
ansiedade neste Brasil, o que nos colocou como o País
mais ansioso do mundo com uma fatia muito grande
da população sendo afetada. Concordamos que é
realmente muita gente, estaremos então na “Era da
Ansiedade”?, e agora em meio a esta Pandemia da
Covid-19, essa fatia teve uma crescente gigantesca de
pessoas com os sintomas, afetando a qualidade de vida
e o futuro de muitos, mas graças a Deus existe
tratamento.

 “As síndromes ansiosas são ordenadas inicialmente
em dois grandes grupos: quadros em que a ansiedade
é constante e permanente (ansiedade generalizada,
livre e flutuante) e quadros em que há crises de
ansiedade abruptas e mais ou menos intensas. São as
chamadas crises de pânico, que podem configurar, se
ocorrerem de modo repetitivo, o transtorno de pânico”.
 (Hollander; Simeon, 2004).



Estando em um safari na África, você se vê frente a
frente com um leão faminto, o medo logo engatilha
uma reação de luta ou de fuga em você, enquanto
a ansiedade com a simples pronúncia das palavras
“leão faminto”, já ocorre na pessoa uma ameaça
distribuída, não é só apenas ver o leão, mas a
possibilidade de haver um leão já o impede de ir,
ela antecipa qualquer incerteza ou
imprevisibilidade, isso já é o gatilho para o ansioso
permanecer preocupado, e se preocupa sem saber
nem por quê, e nem pra quê, só permanece. Viver
com uma ansiedade clínica é alguma coisa além de
terrível, algo imensurável, afeta não só no
psicológico da pessoa, mas também o cognitivo e
fisiológico, aumentam os níveis de stress, pressão
sanguínea, altera o sistema imunológico, um
verdadeiro caos na pessoa se instala.

FONTES & REFERÊNCIAS:
Referências/Fontes:
Dalgallarondo, Paulo; Psicopatologia e simiologia
dos transtornos mentais; 2º edição; Artmed; (2008)
Viana, Milena de Barros; Freud e Darwin: ansiedade
como sinal, uma resposta adaptativa ao perigo;
Natureza Humana; vol. 12; nº 01; São Paulo-SP;
(2010).
(http://pepsic.bvsalud.org/scielo.php?
script=sci_arttext&pid=S1517-
24302010000100006)
Coutinho, Fernanda Corrêa; Dias, Gisele Pereira;
Beviláqua, Mário César do Nascimento; História;                       
(https://www.larpsi.com.br/media/mconnect_uploa
dfiles/c/x/cxe.pdf)
Arreal, Sandra; DROGAS E FAMÍLIA, ENTENDA O
PAPEL DA FAMÍLIA; CATEGORIA: DEPENDÊNCIA
QUÍMICA, PSICOTERAPIA FAMILIAR, (18 de julho de
2019)
 (https://psicoter.com.br/drogas-e-familia/)
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Acompanhamento psiquiátrico e
psicológico é de suma importância, e o
quanto antes melhor. Não é algo que se
possa deixar para depois porque já, já
passa, muitas vezes pode ser necessário
medicação, mas a compreensão dos
familiares é importante, além disso,
praticar esportes, exercícios de controle
de respiração, boa alimentação, foco no
presente, organização, estar sempre
próximo de quem ama, dormir bem,
sorrir e tentar ficar tranquilo, se auto
conhecer e saber dos seus limites. O
quadro de ansiedade pode chegar a
durar seis meses, onde a pessoa
permanece ansiosa em sua grande
maioria dos dias. As variações de tensão,
preocupação, angústia, nervosismo e
irritação são bem presentes, podendo
causar também insônia e falta de
concentração, fisicamente pode chegar a
ter dores musculares, queimação no
estômago, taquicardia, formigamento,
percebendo situações gasturantes, onde
os nervos afetam a cabeça, deixando
uma sensação ruim, prejudicando a vida
social da pessoa, causando uma
desconstrução social e emocional.

Por Wislen Paiva - 
(Escritor, poeta, compositor, músico

e discente de Psicologia)
 

http://pepsic.bvsalud.org/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S1517-24302010000100006
https://www.larpsi.com.br/media/mconnect_uploadfiles/c/x/cxe.pdf
https://psicoter.com.br/drogas-e-familia/


Ambiente Virtual

Acompanhamento 

SYSOUVIDORIA - SISTEMA DE OUVIDORIA

H T T P S : / / S Y S O U V I D O R I A . N E T . B R

Faça acompanhamento da ouvidoria por meio do
SYSOUVIDORIA.
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GERAÇÃO X VS Y VS Z
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Muitos de nós já devem ter ouvido falar em
geração X, Y e Z. Esta definição foi feita com
base em estudos do comportamento humano
no uso de produtos, serviços ou relações no
ambiente de trabalho e sociais. Com a
evolução e uso de novas tecnologias por estas
gerações ficou ainda mais evidente como elas
são diferentes. 
E neste ponto que trouxe esse tema para
apresentar uma visão gerencial de como são
essas gerações em um ambiente de trabalho
de tecnologia da informação e como
aproveitar o máximo de cada uma.
Se enquadrar em uma geração não é apenas
uma avaliação de data de nascimento. Há
pessoas que se veem em gerações anteriores
ou posteriores mesmo tendo nascido em
período indicado pelos estudos. Isso se dá
muito pela criação ou contexto que essa
pessoa está inserida. Mesmo assim os
períodos propostos nos estudos dão uma
visão bem interessante de como as pessoas
agem nas gerações. Vamos ver estas gerações
no contexto geral e de TI.
A geração X compreende os nascidos entre as
décadas de 1960 e 1980. São filhos da
Geração Baby Boomer (“Explosão de Bebês”)
que nasceram no pós-guerra. São pessoas
que cresceram com o surgimento tecnológico
como computadores pessoais, impressoras,
início da internet, celulares, novos meios de
comunicação como e-mail, SMS e etc. Esta
geração entende como as coisas funcionam
em sua essência e lideram com suas
evoluções. Procuram conciliar a vida
profissional com a pessoal e os cuidados com
a família. São profissionais com a vida já
estruturada. No ambiente de trabalho vestem
a camisa da empresa, são leais e procuram
entender como os processos da empresa
funcionam procurando aproveitar e melhorar
o que já existe.
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A geração Y são nascidos entre
as décadas de 80, às vezes final
de 70, até o início de 90. É uma
geração que vive o auge da era
digital. Consumidores de
tecnologia, usam intensamente
a internet e redes sociais. São
bastante criativos e multitarefa,
podendo discutir assuntos
diversos e usar diversos
dispositivos ao mesmo tempo.
Devido a sua criatividade não se
prendem muito a um único
trabalho ou buscam mudanças
ou novos desafios com
frequência.

Já a geração Z são os nascidos no
decorrer da década de 90 até 2010.
São chamados nativos digitais e
praticamente nunca viram a vida
fora deste ambiente. São altamente
ligados no que acontece no mundo,
utilizando-se de todas as formas de
comunicação e interação social.
Estão sempre engajados em
campanhas sociais e apoiam a
diversidade. Por serem muito
introspectivo, aplicam o conceito do
“faça você mesmo”, aprendendo
diversos conteúdos, técnicas,
tecnologias e conceitos em tutoriais.
No ambiente de trabalho ainda são
muito inseguros em como atuar ou
quanto a carreira a seguir, mas são
altamente criativos e conhecedores
de diversos assuntos e não se
limitam as fronteiras geográficas.

"...uma visão
gerencial de

como são essas
gerações em um

ambiente de
trabalho de

tecnologia da
informação e

como aproveitar
o máximo de
cada uma..."

 

CARREIRAS TI |  PÁG 81



Trabalhar com essa pluralidade de gerações no ambiente
de trabalho é muito difícil. Então os gestores e áreas de
Recursos Humanos devem entender o que a empresa
busca e juntar, de forma balanceada, estas gerações para
que as trocas de conhecimentos, criatividade e o senso de
responsabilidade contribuam dentro de uma equipe. As
vantagens de profissionais que estão focados nas metas,
outros na criatividade e outros na diversificação e na visão
do que o mundo está desejando, é excelente para geração
de produtos e serviços de altíssima qualidade e
abrangência. As empresas que desejam conquistar seu
espaço no mercado altamente concorrido não podem
descartar ter essa multigeração em suas equipes. 

Além dos técnicos, gestores e
líderes também possuem
características de gerações e
precisam compreender que não
podem tendenciar suas equipes
para a geração que está inserido.
Os conflitos vão sempre existir,
mas o bom líder vai entender e
organizar a equipe para que
esses conflitos não atrapalhem a
produtividade. Para isso, troca
de conhecimentos, treinamentos
e avaliações dos gestores e
líderes neste assunto é
importante para que possam
alinhar todos dentro da equipe e
mostrar o que cada participante
nas gerações têm a contribuir
evitando que os times estejam
em uma “montanha russa” de
conflitos. 

Prof. Alexandre Gomes

"A geração X
compreende os
nascidos entre
as décadas de
1960 e 1980."
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Viu como
você leu?
vincule sua
marca aqui
nesta
página...

Sua publicidade aqui...

E W  S I S T E M A S  T I  |  ( 6 1 )  4 0 4 2 - 0 7 0 1

comercial@ewsistemasti.com.br
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Leia livros
"Com a leitura você vai adquirir
vocabulários e conhecimentos."

Revista Carreiras TI



Newsletter

Revista Carreiras TI 

VOCÊ QUER RECEBER NOSSA
NEWSLETTER SEMANAL?

BASTA SE INSCREVER NO LINK:

NEWSLETTER

Novidades

Semanal

ler e aprender...
https://ewsistemasecursos.com.br/revista-carreiras-ti



Salmos 23 

" . . .  POR AMOR DO
SEU NOME.. ."

SALMOS 23:3, . . ."

https://www.bibliaonline.com.br/acf/sl/23/3+


1) Entrevista com Prof. Robson do Nascimento
2) Mercado de TI;
3) Inteligência Emocional;
4) Carreiras de TI; 
5) Colunas: Follow Me, Novidades em TI,
Aprender-Desaprender-Reaprender,
Refatorando Ideias, Gerenciamento de Projetos
e Analista em TI;
6) Diversos outros assuntos. 

PRÓXIMA EDIÇÃO - MAIO 21

NÃO PERCAM!!!

https://carreirasti.ewsistemasti.com.br



Revista Carreiras TI

Realização:

(61) 4042-0701
Voz e Whatsapp
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