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VISÃO
POR EDNEWTON DE VASCONCELOS

ONDE ESTÃO OS PROFISSIONAIS DE TI?
Caro leitor,
Nesta edição especial da Revista Carreiras
TI de Set 21, será abordado onde estão os
profissionais de TI.
Resolvemos entrar a fundo para tentar
entender onde estão os profissionais de TI?
Por que está sobrando vagas atualmente na
área de TI em todo o Brasil?
Com mais de 14.1 milhões de pessoas
desempregadas em nosso país, como
explicar este acontecimento?
É o que vamos trazer na matéria especial
que se tornou uma edição exclusiva e única
com encarte a parte da edição mensal de
setembro.

Ao escrever a matéria a mesma se tornou
tão volumosa que não teve como ficar
dentro da edição mensal de setembro, por
isso, resolvemos criar uma edição especial
em um encarte a parte.
Tentamos entender os caminhos traçados
pelo mercado e o resultado estudado.
A conta simplesmente não fecha, não tem
como bater os números de profissionais
formados com o número de vagas
disponíveis.
Para onde o Mercado de TI está indo? O
que nós descobrimos com a matéria
especial?
É o que você vai encontrar nas páginas
desta edição especial.

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

trabalho remoto! super remoto!
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Vou me
preparar para
trabalhar
remoto! Vou
estar online
dentro de 60
minutos...

Acordei, acordei!

Hoje vou criar coragem...

uhhhhhhhh.....

Estou pronta!
Hoje eu falo...

para falar na reunião...

Yoga... tudo de bom...

Ai, não!
Hoje é feriado!!!

Onde estão os
profissionais
de ti?
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O que está acontecendo?
MERCADO DE TI

Edição Especial

Por

ONDE ESTÃO OS
PROFISSIONAIS DE TI?

PROF. EDNEWTON DE VASCONCELOS

POR QUE FALTA
PROFISSIONAIS DE TI?
Como fechar a conta?

FORMAÇÃO
as universidades e faculdades só
conseguem formar e entregar cerca de
46 mil profissionais aptos para
ingressarem no mercado.

MERCADO DE TI
Até 2024, serão 421 mil postos de
trabalho criados no setor de TI por
ano!

EQUILÍBRIO
Responsável por 6,8% do PIB
brasileiro, o setor de TI movimentou
R$ 494,7 bilhões em 2019.

Fonte: PageGroup e Robert Half
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ONDE ESTÃO OS PROFISSIONAIS DE TI?
Nunca se formou tantos profissionais em
tecnologia como nestes dois últimos anos,
segundo o site Você S/A, da Editora Abril, em uma
postagem veiculada em mar./21. Transcrevo parte
desta postagem: "20 milhões de brasileiros não
têm emprego. Destes, 14,1 milhões estão em
busca de um trabalho para chamar de seu, de
acordo com o IBGE, enquanto os outros 5,9
milhões já jogaram a toalha e desistiram. Em
contraposição a essa realidade está a área de
Tecnologia da Informação, com muitas vagas
em aberto e poucos profissionais para
preenchê-las. Até 2024, serão 421 mil postos de
trabalho criados no setor de TI por ano.
Responsável por 6,8% do PIB brasileiro, o setor
de TI movimentou R$ 494,7 bilhões em 2019.
No último relatório do LinkedIn sobre
profissões em alta, 9 dos 15 cargos destacados
estavam relacionados à Tecnologia da
Informação. As profissões ligadas à área
também
encabeçam
os
rankings
das
consultorias de recrutamento PageGroup e
Robert Half." [grifo meu]

ONDE ESTÃO OS
PROFISSIONAIS DE TI?
Se as universidades e faculdades estão formando estudantes todos os anos, onde está o
problema? Por que tantas vagas abertas? Há um GAP de profissionais de TI no mercado de
trabalho, principalmente no Brasil. Neste sentido, é o que vamos expor nesta matéria
especial da Revista Carreiras TI.
Segundo os dados da Brasscom – Associação Brasileira das Empresas de Tecnologia da
Informação e Comunicação, são contundentes e têm como principal função apontar os
atuais profissionais de TI e o mercado no Brasil. Atualmente são requeridos pelo mercado
de TI, em todo o Brasil, cerca de setenta mil profissionais por ano. Contudo, as
universidades e faculdades só conseguem formar e “entregar” cerca de 46 mil profissionais
para ingressarem no mercado; mas vale salientar que este número de formandos
anualmente no Brasil é um pouco exagerado, pois as universidades e faculdades não
conseguem entregar todos os 46 mil universitários aptos, capacitados e qualificados para as
exigências do atual mercado. Com isso, a demanda aumenta para 420 mil profissionais por
ano sem preencher as vagas disponíveis nos próximos anos. Outro ponto é que o
profissional precisa, além de estar apto na área de TI de sua formação, saber inglês,
desenvolver metodologias ágeis e manter o melhor relacionamento interpessoal para atuar
no mercado, ou seja, desenvolver a tão conhecida inteligência emocional. A maioria das
pesquisas indicam que a cada dez profissionais contratados, nove são demitidos depois de
um período, por não desenvolverem habilidades e competências emocionais, mais
conhecidas como Soft Skills.
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MOTIVOS
APONTADOS NAS
PESQUISAS

1

14,1 milhão de
desempregados no Brasil!

2

Hoje no Brasil existem mais de
2,4 mil instituições de ensino.

3

Déficit de 420 mil profissionais
de TI até 2024.

4

46 mil profissionais formados
por ano no Brasil.

5

De cada 15 cargos ofertados
no mercado 9 são da área de
TI.
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SERVIÇOS DE
DESENVOLVIMENTO DE
SISTEMAS SOB DEMANDA
Oferecemos soluções inovadoras para suprir todas às suas necessidades digitais.
Desenvolvemos sistemas sob demanda a partir do zero. São diversas tecnologias,
proporcionando condições que você tenha a gestão de sua empresa.

Emissão Fiscal
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!

?

Onde estão os profissionais de TI

Matéria Especial

O viés desses números, temos atualmente no Brasil cerca de 14,1 milhão
de pessoas desempregadas. Muitos desses profissionais disponíveis são
da área de TI e são formados com diplomas devidamente registrados, mas
não conseguem nenhuma colocação, talvez pela fraca formação
acadêmica, ou perfil escolhido para a profissão errada etc.
Existem no Brasil de hoje mais de 2,4 mil instituições de ensino,
proporcionando diversos cursos para formar o maior número de
profissionais para trabalharem no mercado. Em contrapartida, essas
instituições brigam feio para baixar o preço e deixar o curso sustentável, a
fim de evitar a evasão escolar, cada vez mais alta nos meios acadêmicos.
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ONDE ESTÃO OS
PROFISSIONAIS DE TI?
Ainda no maior contrafluxo da história, as

Neste sentido, quem tem conhecimento sem ter

instituições que formam diversos profissionais,

diploma de nível superior, está encontrando as

sejam eles técnicos ou de nível superior, temos

portas escancaradas para ingressar em vagas

o problema da conta não fechar e os totais não
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ter o diploma ou certificação em alguma área de
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mais

o

conhecimento

aliado

com

TI não é mais sinônimo de contratação
imediata. Então, o que as empresas estão

Recentemente, uma matéria veiculada no site

fazendo? Estão contratando sem o nível

Exame, que dizia o seguinte: "... falta de

superior, o que está valendo é o conhecimento;

atualização

aliás, o conhecimento sempre valeu e foi

convencionais,

superbem aceito no mercado de trabalho, ainda

constantes no mercado de TI levam empresas

mais aliado com a diplomação. Fato não mais

a

encontrado

universitários..." [grifo meu]
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Precisamos entender o
mercado de TI...
Hoje não é mais uma situação de corte ao contratar um profissional de TI, caso
não tenha o diploma de nível superior. Portanto, foi-se o tempo que a
contratação só acontecia se tivesse o diploma.
Neste sentido, o mercado de TI está contratando os profissionais que optaram
por não estudar em um curso superior, seja qual for o motivo da decisão de não
estudar em uma faculdade ou universidade. O fato é que atualmente é uma
nova tendência seguida pelas empresas ao contratar um profissional sem
nenhum diploma na área de TI. As empresas atualmente buscam por
profissionais com os conhecimentos que atendam às suas necessidades e
algumas estão dispostas a pagar cursos para aperfeiçoar o profissional na área
de atuação. Não mais importa a forma que o conhecimento foi adquirido pelo
profissional sem formação acadêmica. Seja por cursos, autodidata, leituras de
livros etc.

Revista Carreiras TI
Escritório: (61) 4042-0701

Falta profissionais
capacitados...
Por faltarem profissionais capacitados para preenchimento das vagas
abertas, as empresas estão optando por abrir mão dessa exigência do
diploma. Veja um exemplo: digamos que uma empresa, ou uma startup,
recebe um aporte milionário da noite para o dia; esta empresa ou startup vai
precisar, da noite para o dia, contratar centenas de profissionais de TI para
seu quadro de profissionais. Onde conseguir os profissionais, se as faculdades
não estão conseguindo “entregar” mão de obra qualificada?

?

O que está acontecendo

Esse assunto é muito delicado e envolve
autoridades da área de educação no Brasil,
instituições de ensino superior, docentes etc. A
lista é imensa e se não houver mudanças
dentro de mais alguns anos, a conta não
fechará nunca mais. Sempre faltarão
profissionais e cada vez mais as salas de aulas
estarão vazias, sem alunos, com os professores
desempregados e as instituições superiores
particulares, falidas.
Então podemos salientar que essa exigência
do diploma caiu por vários motivos. Um deles,
talvez o principal, é referente à falta dos
profissionais formados em TI. As empresas
também buscam profissionais com perfis
diferentes. Outro motivo, é que as faculdades
não estão conseguindo acompanhar as
diversas mudanças na área de TI, de acordo
com as novas tecnologias, conforme já
mencionado.
A tecnologia nos trouxe muitas alegrias,
vantagens, e também as formas como as
pessoas estão buscando conhecimento, sem
ser necessário a fonte de conhecimento ter
vindo, necessariamente, de uma sala de aula
da faculdade. Podemos estudar em um curso
EaD ou em um curso totalmente on-line, com
hora e data específica. Através da tecnologia
temos contato com internet de alta
velocidade, computadores de ponta, diversas
fontes de conhecimento etc.
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É SUPER IMPORTANTE TOMAR A SEGUNDA DOSE

COMPAREÇA AO
POSTO DE
VACINAÇÃO
somente assim você poderá abraçar as pessoas que
tanto ama...

Revista Carreiras TI
campanha em prol da vacinação

Como resolver o
problema?

Talvez seja por isto, o outro viés do
profissional formado e com diploma
embaixo do braço, mas que não
consegue
nenhuma
colocação
profissional, por não estar apto com os
devidos conhecimentos, para ingressar
no mercado de trabalho, não estar em
conformidade com as exigências dos
perfis das vagas elencadas pelas
empresas na hora de contratar um
profissional. Se as faculdades não
“entregam” o número necessário de
profissionais por ano, segundo as
necessidades do mercado, destes
profissionais formandos, somente uma
pequena parcela estarão aptos, logo,
conseguem ingressar no mercado de
trabalho
com
possibilidades
de
contratação para iniciantes.

Uma coisa é “entregar” atualmente 46 mil
profissionais
aptos,
qualificados,
preparados,
com
conhecimentos
técnicos mínimos para atuarem no
mercado de trabalho. Outra coisa é
formar 46 mil profissionais e somente
cerca de 10% a 15% estarem aptos para o
mercado de trabalho.

Agora, não pense que, pelo fato de não ter
diploma, conseguirá entrar de imediato
em uma vaga de emprego. Não é bem
assim que “a banda toca”! Se tiver dois ou
mais profissionais competindo para a
mesma vaga, aquele candidato ou
candidata que tiver o diploma terá
prioridade na contratação. Podemos dizer
que o seu nível de conhecimento deverá
ser muito superior ao dos outros
candidatos para ser contratado sem
diplomação. Você precisa entender que as
empresas estão deixando de lado o
entrave de cobrar o diploma. O nível
superior ainda está sendo observado de
perto pelas empresas, e vai depender da
área de atuação do candidato. Então não é
uma regra, é mais um facilitador para a
contratação sem diploma para suprir as
vagas em aberto.

nível de
conhecimento
acima da
média...

# Acesse Todo o Conteúdo Mídias CARREIRAS TI

...Excelência...
#MENU

##Equipe
#Programas
#Eventos
#Revista
#Avisos
#Vagas

#TV WEB
#PodCast

#Fale Conosco

#Matérias

#Realização

#Edições
#Carreiras TI

#ABAS

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

Problemas
Precisamos entender o mercado de trabalho. Imagine empresas
prestadoras de serviços de mão de obra qualificada, mais conhecida
como serviços terceirizados. Essas empresas têm contrato, por
exemplo, com órgãos do Governo Federal. E o contrato exige
diversos profissionais altamente qualificados, com certificações, por
exemplo. Não exige formação de nível superior, mas com
certificações. As certificações são a prova de que os profissionais
estão qualificados para trabalharem com uma determinada
ferramenta, metodologia etc.

Soluções
As certificações certificam que o candidato fez uma prova e descreve
ter as qualificações técnicas para trabalhar com Banco de Dados, por
exemplo, se a única exigência é somente essa. A empresa precisa de
um profissional com este perfil para trabalhar com Banco de Dados,
mas não encontra, porque muitos profissionais formados estão sem a
certificação exigida, têm a formação, mas não têm a certificação.
Outro exemplo prático: é o profissional sem a formação acadêmica,
mas que tem a certificação. Como se explica? Simples, para ter a
certificação não é necessário ter diploma. Há certificações muito
específicas que dependem que o profissional seja formado e com
anos comprovados na profissão, mas são poucas. Na maioria, basta
estudar em casa, somente com o acesso ao material fornecido pela
certificadora e pronto, ou estudar através de um curso específico. Se
passar, estará apto para ingressar na situação hipotética narrada
aqui, e a empresa terceirizada terá o profissional para alocar em seu
quadro. Mesmo assim, deverá passar por testes práticos, que
comprovem a capacitação do profissional naquela certificação.

FATOS
Sempre vai depender muito da empresa que está contratando e o seu nível de
conhecimento do profissional, se será cobrado o diploma ou somente o nível
técnico do candidato. Contudo, estudar em uma faculdade atualmente, leva, por
baixo, de quatro a seis anos para capacitação a nível de exigência do mercado de
trabalho. Fora o valor gasto, no caso de a instituição ser particular. Isto sem contar
que o estudante não poderá reprovar em nenhuma disciplina durante os anos de
curso.
Neste sentido, há também a exigência para as pós-graduações. O estudante acaba
de cursar a faculdade e já “engata” em um curso de pós-graduação, mais
conhecido como especialização. Não tenho dúvidas, que este tipo de profissional,
se dedicando e realmente aprendendo todo o conteúdo, estará ainda mais
capacitado para o mercado de trabalho.
Portanto, após a graduação cursar uma pós, é fantástico. Porém, são muitos os
profissionais com formação acadêmica e pós-graduação. Tanto na graduação
como na pós-graduação foi um excelente aluno, com excelentes notas, mas sem o
conhecimento técnico requerido pelas empresas. De que adianta o diploma de
nível superior e o certificado de especialista, se lhe falta o conhecimento? Têm
alunos que “estudam somente para passar” com excelentes notas – e esquecem o
principal, o conhecimento!

DIFICULDADES
É verdade que estão contratando sem diploma? Sim, é verdade! Basta ter o
conhecimento, e pronto? Não. Só o conhecimento não é suficiente, tem que ter,
além do conhecimento comprovado, uma boa dose de inteligência emocional.

???
Se falta profissional...
A inteligência emocional é outra coisa que as empresas estão
buscando em seus candidatos. São fatores que são levados em
conta quando há comprovação se tem ou não diploma. Mesmo com
diploma, serão exigidas habilidades e competências emocionais,
mais nível técnico. Ninguém quer contratar um profissional que não
tem formação nenhuma, não tem conhecimento e não tem
habilidades e competências desenvolvidas.
Algumas empresas, na contratação, têm a aprovação de um
profissional sem formação acadêmica, mas com características de
uma pessoa com qualidade em inteligência emocional e médio nível
técnico. A empresa vai capacitar esse profissional na área técnica,
visando investir e acreditar que o candidato irá aprender as
necessidades intelectuais para desenvolver o serviço. Treinar o
profissional é talvez a parte mais fácil, por isso algumas empresas até
querem treinar o profissional em vez de continuar com a vaga em
aberto.
São muitas possibilidades para ingressar na área de TI pela porta da
frente. Existe um ditado popular: "Não deixe a faculdade atrapalhar
seus estudos". Estude, capacite-se, seja por meio de um curso
superior, pós-graduação e certificações. Faça o que for possível em
prol de seu conhecimento e de seu bolso, ou seja, se tiver
condições, estude a graduação, pós-graduação e tire o número
máximo de certificações, faça diversos cursos fora de sua área de
atuação, como, por exemplo, inteligência emocional. Aprenda
também no que você pode melhorar como indivíduo inserido em
uma sociedade cada vez mais perdida.
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Agora que você entendeu a respeito do
mercado de TI e as tendências deste
mercado. Vamos abordar o que as
empresas estão fazendo para continuar
competitivas e não fecharem as portas.

Contudo, as vagas continuam abertas,
como as empresas estão fazendo? Essa
pergunta vem de encontro com a falta de
profissionais qualificados no mercado?
Sim!

Vimos que um pré-requisito para
conseguir uma colocação no mercado foi
quebrado, o pré-requisito do nível
superior. Também vimos que além de
facilitar a contratação para profissionais
sem nível superior as empresas vão
procurar no profissional a qualidade e
habilidade técnica para efetivar a
contratação.

As empresas estão se virando nos 30 como
o dito popular. Estão adotando outra forte
tendência que é o desenvolvimento nocode e low-code. Cansadas de esperar por
quem não chega, ou seja, o profissional
formado e qualificado não encontrado no
mercado de trabalho.
Veja nas próximas páginas o que as
principais empresas de informações do
país estão falando a respeito.

AFINAL, O QUE É
NO-CODE E
LOW-CODE?

As plataformas no-code (sem códigos) e low-

Portanto, esquece porque programar e

code (baixo código) estão se modernizando

desenvolver algum sistema ou aplicativo,

e a cada dia estão mais presentes nas

é coisa que realmente o desenvolvedor

empresas. O outro lado são os profissionais

está familiarizado. Contudo, isso são

que estão migrando para a Área de TI ou não

coisas do passado, hoje em dia têm

podem pagar por uma faculdade. Estes

adolescentes criando sistemas novos para

profissionais estão se valendo dos avanços

seu pai que tem um comércio pequeno, ou

tecnológicos

jovens criando e lançando seus próprios

e

das

facilidades

dessas

aplicativos para tentar sanar as dores e/ou

plataformas sem códigos.

problemas dos usuários. Neste sentido,

Leia na íntegra nossa matéria sobre o

têm ainda desenvolvedor que tira uma

assunto veiculada na edição de fevereiro de

ideia do papel e escala em aplicativos. Um

2021.

exemplo são milhares de aplicativos de

"Por muito e muito tempo desenvolver

delivery de alguma coisa, lista de bairro ou

sistemas gerando linhas intermináveis de

guia da cidade, tipo um guia das principais

códigos era coisa para expert. Além de

empresas do bairro que queiram pagar

conhecer

para

alguma

linguagem

programação,

de

aparecer

no

aplicativo

recém

o

lançado. E assim tantos outros vão

deveria

surgindo e fazendo sucesso, claro que

conhecer muito bem o ambiente de

nem todos conseguem um lugar ao sol. A

programação, e a lógica de programação.

pergunta é clara, como isto tornou-se

A sintaxe não é simples de aprender e cada

possível? Sim, desenvolver um aplicativo

linguagem tem a sua.

sem ser formado na área ou saber alguma

programador/desenvolvedor

linguagem
sintaxes?

de

programação

e

suas

Hoje em dia é possível sim, como já foi
informado. Desenvolver também é para
pessoas que não são técnicas, não são
formadas na área e não sabem nenhuma
linguagem

de

programação.

Estamos

falando das plataformas no-code e lowcode. Mas qual é a principal diferença
entre elas?
As plataformas no-code são caracterizadas
por não ter códigos para o desenvolvedor
escrever. Ou seja, têm códigos, mas são
criados em uma ferramenta que possibilita
o

desenvolvedor

que

não

sabe

desenvolver de forma gráfica e por trás a
ferramenta vai codificando, fazendo o

Assim a ferramenta de desenvolvimento

papel

sabe

em um dado momento irá transcrever o

programar. Está entendendo? Não? É o

que você programou em modo gráfico.

mesmo que desenvolver via modo gráfico

Entende? As plataformas Low-Code são

de clicar, arrastar e soltar.

caracterizadas em algum momento e o

do

desenvolvedor

que

desenvolvedor terá que entrar com um
pequeno código ou poucas linhas. Assim
este código é incorporado pela ferramenta
e será adicionado aos demais códigos do
aplicativo que está sendo criado.
Por isso, as empresas estão migrando para
este tipo de plataforma. Claro que não são
todas, mas têm muitas empresas, acredite.
Os departamentos de TI e/ou as equipes
estão sobrecarregadas de tantos outros
projetos que acabam sendo o principal
filtro impeditivo e que faz a empresa ou um
determinado setor ficar parado esperando
a equipe desenvolver seus aplicativos.

Este é um dos principais fatores dessa mudança de
plataforma e estes são mais do que motivos para
essa migração das empresas em todo o mundo. As
plataformas no-code são mais ágeis na linha de
produção de softwares, são mais rápidas e os
códigos são reaproveitados mais facilmente. Outro
ponto chave para a mudança é o fato importante
apontado pela maioria das empresas e/ou equipes
de desenvolvimento no-code, que é a resolução de
problemas. Sem bugs no código e com pouca
chance de erros, porque são eliminados devido não
ter códigos. Autonomia das equipes, flexibilidade
de desenvolvimento de sistemas adaptáveis.
Modelagem visual, interfaces de arrastar e soltar,
segurança e escalabilidade entre tantas outras
vantagens.
Mesmo gostando de codificar e sabendo diversas
linguagens de programação e inúmeras IDE's do
ambiente de desenvolvimento, conheça também
este tipo de plataforma no-code e lowcode." [grifo
meu]

Talvez a porta de entrada para quem quer entrar para a
área de TI, seja através das plataformas no-code e lowcode. Se você tem mais de 30 ou 40 anos, ainda há
tempo para mudar de área, mesmo sem estudos. Basta
iniciar a sua carreira estudando, pesquisando,
aprendendo a partir de hoje.
Entendemos que assim o mercado de TI no Brasil e no
mundo está caminhando, para contratações de
profissionais
qualificados
e
formados,
para
profissionais sem formação (devido a alta demanda) e
para profissionais que vão migrar para a área de TI
através de novos conhecimentos de tecnologia
facilitando a vida de todos.
Para as empresas há diversas opções, continuar
trabalhando da mesma forma e talvez fechar as portas,
ou se modernizar e acompanhar o mercado na
contratação de profissionais formados e profissionais
não qualificados e capacitar seus profissionais.

Agora você têm material para tirar
suas próprias conclusões
Portanto, leia e entenda para onde o
mercado está indo e faça a melhor
escolha!

NO-CODE E LOW-CODE

Único Curso em 3 Ambientes:
Desktop, web e apps
Plataformas no-code e low-code
Outros Cursos:
Profissional Desenvolvedor(a),
Inteligência Emocional,
Bancos de Dados, entre outros...

Não é necessário ser formado(a) em TI.
Sem nenhuma linha de códigos.

Venha estudar e aprender a desenvolver
sistemas e aplicativos

R$ 397,00
ou em até 12x
R$ 38,68

Promoção mês de setembro!
Plataformas: + Glide + Fabapp + Adalo
Vem aí: + Appgyver + Bubble
Aceita pagamento via boleto e cartão .
Emitimos Certificados Válidos para as Faculdades

https://cursos.ewsistemasti.com.br/ap/
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1) Entrevista com Profissionais da Área TI
2) Mercado de TI;
3) Inteligência Emocional;
4) Carreiras de TI;
5) Colunas: Observatório Digital,
Segurança, e Defesa Cibernética,
Novidades em TI, Aprender-DesaprenderReaprender e Gerenciamento de Projetos;
6) Diversos outros assuntos.
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