VOLUME 3 - N° 19 - Mai. 22.

Revista Carreiras TI

https://carreirasti.ewsistemasti.com.br

Falta Profissionais de TI?

Editorial

Editor Chefe: Prof. Ednewton de Vasconcelos
Revisão: Yara Christina de V Costa
Editor Científico: Prof. Robson do Nascimento
Editora Assistente: Profa. Gleice Louise
Editor Executivo: Prof. Alexandre Gomes
Comitê Editorial:
Prof. Adão dos Santos
Prof. Fernando Gonçalves
Prof. Eng. Paulo Noleto

EW SISTEMAS TI
ESCRITÓRIO EDITORIAL
SHS Q. 06 Complexo Brasil 21. Bloco A Sala
501, Asa Sul. Brasília-DF. CEP: 70.316-000
Telefone: (61) 4042-0701

REVISTA DISTRIBUÍDA E COMERCIALIZADA
Por Ew Sistemas TI

https://ewsistemasti.com.br
comercial@ewsistemasti.com.br
https://carreirasti.ewsistemasti.com.br/

Rádio Web Carreiras TI
https://carreirasti.radio.br/
A Rádio que toca tecnologia...

Aplicativo da Revista Carreiras TI
https://revistacarreirasti.glideapp.io/

CarreirasTI
Uma realização:

NOTA
Para ter uma melhor experiência na leitura
da revista, sugerimos que leia no
computador.
Atualizada em 11/05/22 às 09:50

Expediente
EW SISTEMAS TI
ESCRITÓRIO EDITORIAL
SHS Q. 06 Complexo Brasil 21. Bloco A Sala
501, Asa Sul. Brasília-DF. CEP: 70.316-000.
Telefone: (61) 4042-0701

Volume 3 - N° 19 - Mai. 22.
Ano - 2022
Periodicidade - Mensal
ISSN - 2675-9454
Registro do International Standard Serial
Number ISSN no Instituto Brasileiro de
Informação em Ciência e Tecnologia (IBICT),
em Brasília sob o número: 2675-9454.

Anúncios
Os anúncios veiculados na Revista
Carreiras
TI,
são
de
inteira
responsabilidade das empresas.

Autores mantém os direitos
autorais e concedem à revista o
direito de primeira publicação,
com o trabalho simultaneamente
licenciado
sob
a
Creative
Commons Attribution License.
Permitindo o compartilhamento
do trabalho com reconhecimento
da
autoria
do
trabalho
e
publicação inicial nesta revista.

IMAGENS
As imagens veiculadas na Revista
Carreiras TI são retiradas do site
pixabay.com
e
canva.com.
As
mesmas são permitidas o uso. Todos
os direitos reservados aos autores de
cada uma das imagens, figuras,
vetores etc, e aos sites: pixabay.com e
canva.com.
As imagens das Colunas são de
responabilidades de seus autores.

COLUNAS
As colunas: Observatório Digital,
Novidades em TI, Gerenciamento de
Projetos,
Aprender-DesaprenderReaprender,
Segurança e Defesa
Cibernética. Os textos, fotos, imagens
etc. São de inteira responsabilidades
de seus autores. A Revista Carreiras TI
respeita a propriedade intelectual
dos mesmos.

CarreirasTI
Uma realização:

ÍNDICE
COLUNAS
09

Entrevista: Cristiano Oliveira

14

Profa. Gleice Louise Gerenciamento de Projetos

18

Prof. Robson do Nascimento Aprender-DesaprenderReaprender

25

Prof. Fernando Gonçalves Novidades em TI

32

Prof. Ednewton de Vasconcelos Mercado de TI

MATÉRIA
37

Aprendiz de Psicologia MUSICOTERAPIA
Wislen Paiva

EDIÇÃO ANTERIOR

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.

NO-CODE E LOW-CODE!

Único Curso em 3 Ambientes:
Desktop, web e apps
Ferramentas e Plataformas nocode e low-code
Diversos 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$ 647,00
ou em até 12x
R$ 64,57
Plataformas: + Glide + Fabapp + Adalo
+ Appgyver + Bubble

Aceitamos pagamento via boleto, pix, débito e/ou cartão .
Emitimos Certificados válidos para as Faculdades

https://cursos.ewsistemasti.com.br/ap/

Todas nossas edições estão no site
https://carreirasti.ewsistemasti.com.br
ou no app Carreiras TI disponível no site.

EW SISTEMAS TI

PROJETO

Deseja Apoiar o
Projeto?

Deseja apoiar o projeto?
Basta clicar no botão apoiar.
Você será redirecionado(a)
para o Catarse.

APOIAR
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POR EDNEWTON DE VASCONCELOS

VAI UM PROFISSIONAL DE TI AÍ?

Caro leitor,
Será que realmente está faltando
profissionais de TI? Será que os salários
são atrativos? Será que novas mentes
não estão mais escolhendo a área de TI
para chamar de sua? São tantas
perguntas, mas todas têm respostas e
você pode ler na matéria do mês
Mercado de TI.
Pelo menos tentamos responder a
maioria das perguntas e dúvidas de
nossos leitores.
Você já ouviu falar sobre musicoterapia?
Leia na coluna Aprendiz de Psicologia
com Wislen Paiva.

Você sabe como tirar certificações da
área Scrum Master? Então não perca
com o Prof. Fernando Gonçalves.
Neste mês o Prof. Robson do
Nascimento aborda sobre o metaverso.
Processo de Gestão de Projetos com a
Profa. Gleice Louise este mês com o
assunto sobre Gerenciamento de
projetos ágil e suas vantagens.
Tenha uma excelente leitura!

ENTREVISTA

Cristiano Oliveira
Project Leader na Trend Micro
1) Fale um pouco sobre sua formação e
como chegou na área de Segurança da
Informação.
Comecei a me interessar por tecnologia já
no ensino médio onde tive oportunidade de
fazer alguns estágios e começar a ter
contato com a microinformática, mesmo
estando em uma área administrativa na
época. E antes mesmo de ingressar na
faculdade já estava atuando com
tecnologias de segurança, que na época era
apenas o Antivírus/Fws/Diretórios e ativos
de redes.

2) O que lhe motivou estudar a
graduação na área de TI?
Como já estava trabalhando na área, ter
uma graduação era de extrema
importância, pois a graduação auxiliou a
enxergar qual caminho deveria me
aprofundar.
3) Você teve dificuldades em conciliar
os estudos de graduação com o
trabalho? Conte sua experiência.
Com certeza sim, pois na época da
graduação
trabalhava
com
consultoria/pré-venda/suporte e sabemos
bem que não tem muito horário
dependendo da demanda da área, ainda
mais quando tínhamos algum caso de
suporte ou incidente da época.

4) O que aprendeu no ensino superior
lhe capacitou aos desafios do primeiro
emprego na área de TI?
No ensino superior, puder ter mais clareza
sobre a importância do alinhamento entre
as áreas de sistemas, infraestrutura e
segurança e que muitas vezes, pequenos
ajustes na comunicação faziam total
diferença no ecossistema.

5) Após concluir a graduação, como foi
assumir um cargo e trabalhar realmente
na área de TI?
Já estava na área antes de terminar a
graduação, mas ao terminar foi um prérequisito para que tivesse sido qualificado
para as entrevistas, onde tive a grande
oportunidade na época de ingressar em
um fabricante de segurança da
informação a nível Global, ou seja abriram
se novos horizontes.
6) Seu perfil no LinkedIn registra um
histórico na área comercial de soluções
de infraestrutura de TI. Como foi a
mudança da área técnica para a área
comercial?
Excelente pergunta, realmente foi um
grande desafio que veio a frase, "pra trás
nem pra pegar impulso, tá com medo, vai
com medo mesmo". A mudança trouxe a
visibilidade que área técnica e comercial
tem que andar LADO a LADO, pois cada
um tem um papel de suma importância
em levar a mensagem da segurança da
informação da melhor maneira possível
nos diversos níveis dentro de uma
corporação, ou seja desde o especialista
ao C level.

7) Recentemente temos lido muitas notícias
sobre vulnerabilidades que levam ao
vazamento de dados pessoais na internet.
Como as empresas podem evitar que dados
de clientes sejam expostos publicamente?
Ter as tecnologias que descubram as
superfícies de ataque, os processos para
endereçá-las, o capital intelectual para
mitigação e respostas aos incidentes, nos faz
refletir sobre termos o alinhamento entre
Tecnologia +processos + pessoas capacitadas
na área de cibersegurança. Este é um grade
desafio de qualquer empresa/gestor que além
de se preocupar de como evitar que os dados
sejam vazados, também tem que gerenciar e
mitigar os riscos.
8) A tecnologia da informação também virou
um atrativo para os crimes virtuais, como os
golpes de phishing, scamming, pharming,
falsos empregos, golpe do Pix, clonagem de
WhatsApp e Instagram e outros. Como o
cidadão comum pode ter o mínimo de
proteção no ambiente virtual?
Realmente estamos tendo variedades dos tipos
de ataques de forma crescente. Seguem
alguns exemplos que auxiliam na proteção:
Segundo fator de autenticação (2FA) em suas
contas e aplicativos, evitar fornecer dados
pessoais que sejam requisitados por
mensagens ou contatos de voz, manter os
dispositivos atualizados, utilizar senhas "fortes",
utilizar conexões seguras, observar antes de
acessar, ter uma boa ferramenta de Antivírus
atualizada e um ter o hábito de criar backups.

9) Muito tem sido falado sobre o
"apagão de profissionais de TI". O
Brasil tem um déficit de profissionais
de tecnologia de cerca de 160 mil
profissionais por ano. Atualmente,
você está trabalhando em um
projeto de capacitação de docentes
para a área de Segurança da
Informação. Como funciona esse
projeto e como as Instituições de
Ensino Superior podem participar?
O Treinamento Técnico terá a duração
de 10 semanas. Os instrutores são da
própria
empresa
fabricante
de
segurança
Trendmicro
e
seus
Parceiros.
Os requisitos para os profissionais são:
- estar cursando ou ter concluído
alguma graduação na área de
Tecnologia da Informação;
- ter um conhecimento básico de
redes/nuvem; e
- ter um bom conhecimento em inglês,
para o treinamento técnico.

Podem se inscrever interessados a
nível nacional, basta enviar: nome
completo, telefone, e-mail, pequeno
texto
de
apresentação
pessoal
contento por que deve participar do
programa juntamente com uma
narrativa
da
sua
formação
e
experiência em TI.
O endereço de para envio é
cpits_brazil@trendmicro.com.
Obs: A capacitação não tem custo para
os selecionados e teremos uma turma
ainda este mês e mais duas ou três no
próximo semestre.
10) Que dicas você poderia sugerir
para o leitor da Revista Carreiras TI
que deseja entrar na área de
Segurança da Informação?
Tenha vontade, persistência, paciência
e seja muito curioso com a área de
segurança da informação e coisas
acontecem. :)

NÓS SABEMOS COMO FAZER!

CONSULTORIA EM TI
Faça uma consulta!

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

Gerenciamento de projetos ágil e suas vantagens

Profa. Gleice Louise
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
graduação em TI, em Brasília/DF. É analista de TI em empresa pública e desenvolve suas
atividades como Gerente de projetos de TI.

As
vantagens
de
utilizar
gerenciamento de projetos de forma
ágil são inúmeras, tanto que empresas
como Amazon, Apple e Spotify fazem
uso de práticas de Agile Project
Management ou metodologias ágeis.
Mas, o que vem a ser Agile Project
Management?

Agile Project Management é um
conjunto de metodologias ágeis para o
desenvolvimento de projetos que tem
como
requisitos
agilidade
e
flexibilidade no processo. Geralmente,
são projetos de TI, desenvolvimento
de softwares.
Quando é utilizado metodologias
tradicionais de gerenciamento de
projetos, em desenvolvimento de
softwares, alguns testes podem atrasar
entregas
gerando
custos
e
aumentando a possibilidade de
retrabalhos. E pode acarretar um
software obsoleto na sua entrega final.
Por isso, é importante o uso de
metodologias ágeis para evitar que
isso ocorra.

Em empresas que estão em mudanças
constantemente, os produtos de
software precisam ser desenvolvidos de
forma rápida, porque essas empresas
são altamente competitivas. Por não ser
uma tarefa fácil desenvolver sistemas é
muito importante que testes de
funcionalidades sejam realizados de
forma mais ágil para sustentar a
competitividade das empresas.
As grandes empresas sabem que
devem ser flexíveis e rápidas para
continuarem no mercado.
Assim, as metodologias ágeis são
baseadas em uma abordagem flexível
porque a equipe trabalha com um
escopo reduzido e com produtos
específicos. Cada funcionalidade é
testada de acordo com os requisitos do
cliente. Isso vai contra a abordagem
tradicional de focar em um único
produto final que só é lançado ao final
do projeto. Dessa forma, a metodologia
ágil segue as diretrizes de dividir as
diferentes atualizações do produto,
trabalhar
essas
diretrizes
separadamente
e
testá-las
individualmente contribuindo para o
produto final de um projeto ágil.

Gerenciamento de projetos ágil e suas vantagens
Algumas metodologias ágeis como Kanban, Lean, Scrum e XP Programming são
adequadas para empresas e setores que estão envolvidos em contextos de
mudança constantemente. Especialmente em projetos em situações de
emergência, projetos considerados complexos ou projetos onde tempo para o
desenvolvimento é muito reduzido.
Nesse contexto, as vantagens do Agile Project Management podem ser elencadas
como:
Premissa

Descrição

Maior satisfação do cliente

Através de entregas periódicas, o cliente percebe as
melhorias realizadas no processo e isso possibilita
maior satisfação porquê dessa forma ele está
envolvido e engajado em todo o processo de
desenvolvimento.

Maior motivação da equipe de trabalho

A autogestão das equipes facilita o desenvolvimento
gerando capacidade criativa e inovadora de seus
técnicos.

Trabalho colaborativo

As reuniões frequentes permitem melhor organização
e divisão do trabalho por diferentes equipes.

Redução de custos

Os erros são identificados e corrigidos ao longo do
desenvolvimento sem que a entrega final seja
impactada.

Maior controle e capacidade de predição

A possibilidade de revisar e adaptar o produto
permite que a equipe do projeto exerçam maior
controle sobre seu respectivos trabalho. Isso melhora
a capacidade de previsão de tempo e custos.

Uso das métricas mais relevantes

Métricas utilizadas para estimar custos, capacidade
produtiva, tempo e desempenho geralmente são
mais realistas em projetos ágeis do que em
tradicionais. Isso se deve à divisão em pequenas
equipes e fases.

Melhoria da qualidade do produto

As metodologias incentivam a abordagem proativa
dos membros da equipe na busca pela excelência do
produto. Outro fator é a integração, verificação e
melhoria contínua do produto que melhora
consideravelmente o resultado final.

Gerenciamento de projetos ágil e suas vantagens
Para concluir abaixo, os perfis mais demandados no setor Agile:

Perfil

Descrição

Agile coach Responsável por abrir caminho
para que a equipe técnica atinja os objetivos
do projeto.

Agile coach Responsável por abrir caminho para que a
equipe técnica atinja os objetivos do projeto.

Scrum master:

Responsável pelo desenvolvimento de um projeto
ágil. As funções incluem a liderança de equipes,
controle da qualidade do trabalho e organização das
diferentes equipes.

Gerente de Projetos:

Responsável por gerenciar projetos longos que
envolvam uma equipe multidisciplinar.

Product Owner:

Responsável por controlar todo o desenvolvimento
que afetam um produto específico.

Fonte: https://www.iebschool.com/pt-br/blog/empreendedores-e-gestaoempresarial/agile-e-scrum/o-que-e-gerenciamento-de-projetos-agil-vantagens-deser-o-mais-rapido-e-agil/
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Prof. 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.

Aprender-DesaprenderReaprender
O metaverso é algo pelo qual devemos nos importar?
O metaverso é apenas uma tendência ou trará
mudanças significativas nas mídias sociais? A
cada semana somos bombardeados com
novas informações sobre o “mundo do
metaverso”, como eventos, compras virtuais,
investimentos, marketing e interação social e
profissional. Grandes empresas como Nike,
Microsoft, Roblox e o próprio Facebook estão
dedicando especial atenção, considerando
que o metaverso é o “futuro da internet”, ou
ainda, a internet 3D, tridimensional
compartilhada.
Para a maioria das pessoas, “metaverso” é
mais uma palavra nova que chegou ao nosso
vocabulário porque a ouvimos quando o Mark
Zuckerberg, anunciou que o Facebook iria
mudar de nome para “Meta”.
Esse novo nome, sob a ótica de Zuckerberg,
chega para representar o futuro e a Meta está
se posicionando como uma empresa pioneira
de um novo universo digital.

Mas o que é o metaverso?
A palavra “metaverso” é uma junção do
prefixo “meta” (que significa além) com o
termo “universo”.
Podemos sintetizar a compreensão do termo
com um exemplo fácil de entender: o
metaverso é um mundo online que funciona
24 horas por dia, tal qual o mundo real. Esse
mundo virtual é um espaço que busca
representar, no formato digital, lugares,
coisas, objetos e pessoas.
Mas o metaverso não é apenas um “mundo
digital”. É um “mundo digital de mundos”
pelos quais as pessoas poderão viajar sem
problemas, mantendo sua aparência e posses
digitais onde quer que estejam. Esses mundos
não existirão apenas em Realidade Virtual
(RV), mas existirão também na realidade física
através da Realidade Aumentada (RA).

O metaverso é uma rede massivamente
dimensionada e interoperável de mundos
virtuais 3D renderizados em tempo real que
poderão ser experimentados de forma
síncrona e persistente por um número
efetivamente ilimitado de usuários e com
continuidade de dados, como identidade,
histórico, direitos, objetos, comunicações e
pagamentos.
O que viabilizará o funcionamento desse
espaço digital é a existência de uma
arquitetura compartilhada, construída sob
diversas tecnologias, como o blockchain,
tokens não fungíveis (NFT), RA e RV,
trazendo vida aos participantes dentro
desse universo digital, que terão uma
experiência imersiva e hiper-realista no
ambiente.
Facebook, Microsoft, Google, Budwiser,
Adidas e Nvidia largaram na frente e
desenvolveram suas próprias plataformas de
metaversos.
O que se pode fazer no metaverso?
Por haver vários mundos virtuais dentro de
um metaverso, as pessoas poderão se
envolver em uma ampla gama de atividades
- resultado de uma mistura entre o ambiente
físico e o ambiente digital. No metaverso, o
usuário poderá estar por dentro de todas as
suas experiências online, como fazer
compras, encontrar amigos e familiares ou ir
a um show.
Características do ambiente de metaverso
1) Sem limites - não há barreiras entre o
real e o digital e o metaverso é infinito. Como
um espaço virtual 3D, o metaverso elimina
todos os tipos de barreiras, físicas ou não. É
um espaço sem fim onde não há limites para
quantas pessoas podem usá-lo ao mesmo
tempo, quais tipos de atividades podem
ocorrer, quais segmentos de negócios
poderão entrar etc. O ambiente do
metaverso ampliará a acessibilidade muito
mais do que as atuais plataformas de
internet.

2) Persistente - um ambiente metaverso não
poderá ser desconectado, reinicializado ou
redefinido. Os usuários poderão ingressar no
metaverso livremente a qualquer momento,
de qualquer lugar do mundo e, ao fazê-lo,
sempre haverá continuidade em sua
experiência. Um metaverso evoluirá ao longo
do tempo com base nas contribuições
compartilhadas de seus usuários, como o
conteúdo e as experiências projetadas por
eles.
3) Imersivo - os usuários poderão obter uma
experiência sensorial realista com o uso de
ferramentas de realidade estendida. Ao usar
um headset de RV, ou óculos de RA ou
apenas o smartphone, o usuário poderá
entrar em um novo nível de imersão e
interatividade, onde todos os sentidos
humanos estarão mais envolvidos e os
usuários se sentirão mais presentes em suas
experiências. Como um espaço altamente
realista, o metaverso também terá a
capacidade de se adaptar aos seus usuários
que poderão influenciar diretamente, por
exemplo, seus ambientes, objetos, cores,
iluminação e muito mais.
4) Descentralizado - nenhuma entidade terá
o controle sobre o metaverso. O metaverso
não pertence à uma corporação ou à uma
única plataforma, mas a todos os seus
usuários, que também poderão controlar
seus dados privados. A tecnologia
blockchain é quem torna isso possível,
porque garante que todas as transações em
um mundo virtual sejam públicas, facilmente
rastreadas e seguras o tempo todo.
5) Sistema econômico - Os participantes do
metaverso poderão se envolver em
economias
virtuais
descentralizadas,
alimentadas por moedas virtuais ou
criptomoedas. Isso inclui mercados onde os
usuários podem comprar, vender e trocar
itens como ativos digitais tipo avatares,
roupas virtuais, NFTs, música, cassino, jogos,
publicidade e ingressos para eventos.

6)
Experiências sociais - o metaverso cria
fortes laços sociais com outros usuários e
seres virtuais de Inteligência Artificial (IA),
criando e compartilhando eventos juntos. O
coração pulsante do metaverso se resume aos
seus usuários. Cada participante de um
mundo virtual participa de co-experiências e
ajuda a cocriar o futuro do metaverso por meio
de conteúdo gerado pelo usuário, desde
criações virtuais a histórias pessoais com
interações com avatares orientados por IA.
O que esperar do metaverso?
Estima-se que um ambiente metaverso
completo poderá levar anos, talvez décadas
para estar pronto. Ainda existem muitos
obstáculos técnicos a serem superados, como
a falta de infraestrutura online adequada que
possa sustentar milhões (ou bilhões) de
pessoas, usando o metaverso ao mesmo
tempo.
Além dos problemas de infraestrutura,
algumas tecnologias ainda não estão
completamente maduras ou disponíveis, como
a telefonia de 5ª geração (5G) e a computação
de borda - processamento, análise e
armazenamento de dados mais próximos de
onde eles são gerados - estas estão em
desenvolvimento e, atualmente, são incapazes
de atender às demandas de uma infraestrutura
complexa, como a dos ambientes de
metaverso.
Problemas associados à privacidade e
segurança dos dados também fazem parte dos
obstáculos a serem superados.
De uma maneira geral, o metaverso trará
grandes oportunidades e muitos desafios para
os profissionais de tecnologia da informação,
marketing e comunicação.
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Curso de Segurança
https://cybersecurity.ewsistemasti.com.br/mffrt/

Prof. Adão
dos Santos

(61) 2107-9400

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

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

Novidades em TI
Prof. Fernando Gonçalves

Atua como Agile Master na Meta nos projetos de Growth Hacking da Renner.
Especialista no desenvolvimento de software em ambiente ágil, frameworks e
metodologias ágeis (Scrum, SAFe, Método Kanban, Lean Inception e Management
3.0), vivência nos segmentos de empresas de tecnologia da informação, bancária,
financeira, governamental, CRM, Growth Hacking , educacional e saúde.
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.

Certificações Profissionais
Scrum Master

Fonte: https://www.scrum.org/

Certificação Profissional Scrum Master

Os Scrum Masters precisam ter uma compreensão
sólida das práticas e valores do Scrum. As
avaliações Professional Scrum Master (PSM)
permitem que as pessoas validem e certifiquem
sua compreensão dessas práticas e valores, e
como elas responderiam a situações que as
desafiam.
Profissionais
Scrum
Masters
demonstram
conhecimento e compreensão do Scrum e sua
capacidade de aplicá-lo em situações do mundo
real. O valor da certificação está intimamente
ligado à demonstração do conhecimento
necessário para alcançá-la. Por essa medida, as
avaliações do PSM são significativamente mais
valiosas do que as alternativas disponíveis para
Scrum.
Não é obrigatório que você faça uma aula de
treinamento Scrum.org Professional Scrum para
realizar as avaliações, embora seja altamente
recomendado. Acreditamos que a certificação é
mais do que apenas uma maneira de mostrar que
você participou de uma aula e é por isso que as
certificações Scrum.org Professional são tão
conceituadas.
Aqueles que passarem em qualquer um dos três
níveis de avaliações do PSM receberão a
certificação reconhecida pelo mercado.
Professional Scrum Master - PSM I
As pessoas que passaram no PSM I, obtendo a
certificação, demonstram um nível fundamental de
domínio do Scrum. Os detentores de certificados
PSM I provam que entendem o Scrum conforme
descrito no Guia do Scrum e como aplicar o Scrum
em Times Scrum. Os detentores do PSM I têm uma
terminologia e abordagem consistentes para
Scrum.
Taxa $ 150.00

Certificação Profissional Scrum Master

Professional Scrum Master - PSM II
As pessoas que passaram no PSM II, obtendo a
certificação, demonstram um nível avançado de
domínio do Scrum. Os detentores de certificados
PSM II provam que têm uma compreensão dos
princípios subjacentes do Scrum e podem aplicar
efetivamente o Scrum em situações complexas do
mundo real.
Taxa $ 250.00

Certificação Profissional Scrum Master

Professional Scrum Master – PSM III
As pessoas que passaram no PSM III, obtendo a
certificação, demonstram um nível distinto de
domínio do Scrum. Os detentores de certificados
PSM III têm uma compreensão profunda da
aplicação e das práticas do Scrum e dos Valores do
Scrum em uma variedade de situações complexas
de equipe e organizacionais.
Taxa $ 500.00

Certificação Profissional Scrum Master
Benefícios de ter uma certificação scrum
Garantir conhecimento no Framework
Scrum;
Ter essa certificação muda a mentalidade
do profissional que vai aprender a pensar
com os valores do Scrum;
Experimentar e colocar o conhecimento
ágil na prática;
Entregar o projeto em iterações;
Ter mais colaboração entre o seu time de
desenvolvimento;
Além disso, os profissionais certificados
conseguem aumentar as chances de
sucesso do projeto como um todo,
garantindo a excelência;
Prova disso é de que, atualmente, a
certificação Scrum tem sido um requisito
primordial para selecionar líderes de
gestão de projetos nas melhores empresas
e indústrias do mercado.

Avalie seu conhecimento básico do
Freamewor Scrum
A avaliação Scrum Open (simulado) é uma
ferramenta para validar seu conhecimento
básico do framework Scrum. Fazer o Scrum
Open permitirá que você crie uma base de seu
conhecimento atual em Scrum, a partir da qual
você
pode
começar
a
melhorar
imediatamente. É gratuito e não inclui
qualquer certificação.
A avaliação consiste em 30 questões
selecionadas aleatoriamente.
Link:
https://www.classmarker.com/onlinetest/start
Antes de tentar a avaliação Scrum Open
(simulado), é altamente recomendável que
você revise o Guia do Scrum.
Referências:
Scrum.org.
Disponível em:
https://www.scrum.org/Acesso: em 21 de dez.
2022.

ADVOGADO

SEU PORTAL
+ SISTEMA WEB
Tenha a gestão do seu escritório

VALORES MENSAIS
Visite Portal Exemplo...

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

Realização:

(61) 4042-0701
https://ewsistemasti.com.br
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PROF. EDNEWTON DE VASCONCELOS

MERCADO DE TI
Falta profisional de TI?

M A I O - 2 2

Profissão promissora?

Prof. Ednewton de Vasconcelos

Analista de Negócios Sênior, Professor Universitário e Autor.
O mercado de TI está em alta, talvez
devido ao impacto da COVID-19 no
mundo nestes dois últimos anos ou
também pelo crescimento da demanda
por este tipo de profissional ao redor do
mundo. No Brasil não é diferente do
restante do mundo, até mesmo porque
aqui também a carência dos profissionais
de TI, isso porque muitas empresas e
diversos setores precisam da tecnologia
impactando e ajudando a aumentar o
crescente número de profissionais de TI.

Também sabemos que as faculdades não
têm formado o número necessário anual
dos profissionais de TI, ou seja, a conta
vai só aumentando e a falta dos
profissionais de TI não está fechando.
Outro
fator
que
vem
ajudando
principalmente no Brasil é devido ao fato
da LGPD - Lei Geral de Proteção de
Dados promulgada recentemente.
Seja pela COVID-19, seja por necessidade
e/ou LGPD, a verdade é que cada vez
mais e mais os profissionais de TI com
conhecimento são procurados por lupas
e por grandes oportunidades de
crescimento na área.

Os profissionais mais requisitados
são
Especialistas
em
Cibersegurança, Arquiteto de Big
Data, Analistas e Especialistas
DevOps,
Gerentes
e
desenvolvedores de sistemas em
diversas
linguagens
de
programação entre outros.
Para o profissional além de cursar
uma faculdade, tem que realmente
se
dedicar
aos
estudos,
acrescentando ao currículo pós
graduação, certificações etc. Não
tem como o profissional ser
graduado
e
não
comprovar
conhecimento. Afinal, sabemos que
a graduação não é sinônimo de
emprego garantido nos dias atuais,
um dia o inverso era verdade, mas
hoje não é mais.

O profissional para conseguir uma
vaga tem que comprovar de fato os
conhecimentos exigidos para cada
vaga disponível. O que dizer para se
manter no emprego? O mesmo
acontece, é necessário comprovar
conhecimento na área no processo
de contratação e nos meses
seguintes, o profissional comprovar
que é um profissional qualificado.
Para conseguir uma vaga tem que
comprovar de fato os conhecimentos
exigidos para cada vaga disponível.
O que dizer para se manter no
emprego? O mesmo acontece, é
necessário comprovar conhecimento
na área no processo de contratação e
nos meses seguintes o profissional
comprovar que é um profissional
qualificado.

PROFISSIONAIS

TI
Um mercado que a cada ano é mais competitivo e
promissor, tanto para a carreira profissional como
salarial. Contudo, o profissional não pode parar em
adquirir novos conhecimentos e aperfeiçoar nos
conhecimentos já adquiridos. Podemos dizer: "não
deixe a peteca cair".
O mercado também sofre de pessoas que se
interessem em Tecnologia da Informação. A cada ano
o interesse dos jovens em cursar uma faculdade de TI
está diminuindo drasticamente. Sem interesse por
parte de novos profissionais a demanda será cada vez
maior. As novas mentes estão escolhendo outras
áreas que não seja a área de TI por pura vocação
aliada a facilidade em adquirir novos conhecimentos
mais fáceis.
Para você que já escolheu a TI como carreira
profissional ou para você que está escolhendo a partir
de hoje, saiba que a área de TI é promissora, paga-se
bem para profissionais qualificados e capacitados,
veja bem, bons salários são para bons profissionais,
leia-se

bons

como

o

profissional

qualificado,

capacitado e experiente. Para novos o salário inicial
sempre será menor é claro. Mas entenda que à
medida que você aprende e desenvolve seu
conhecimento sua experiência também vai crescendo
e com isso o salário a nível de profissional, exemplo:
analista júnior, pleno e sênior. Não pense que você
ficará para sempre como salário inicial, a não ser que
não haja progresso de sua parte. O que nós vemos é
que os profissionais iniciam pequenos e no final da
carreira são bem maduros e experientes com altos
salários. Isso não é regra e toda regra comporta
exceções.

Odontologia

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

VALORES MENSAIS
Visite Portal Exemplo...

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

Realização:

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

Por Wislen Paiva (Escritor, poeta, compositor, músico e
discente de Psicologia)

MUSICOTERAPIA
A música está presente no nosso dia a dia, com seus
diversos ritmos, melodias, sendo cantadas ou
instrumentais consegue traduzir uma vastidão de
sentimentos e emoções que pode nos transportar para
um determinado tempo e/ou lugar, resgatar
lembranças alegres e/ou tristes, despertando nossas
sensações de prazer e/ou desprazer, ativando a
memória.
Segundo Robin Wilkins (2014) que fez uma pesquisa
na Universidade da Carolina do Norte e publicou na
Revista
Scientifc
Report,
“Quando
ouvimos
determinadas canções, diferentes funções cerebrais
são ativadas”. O hipocampo se alterara, quando os
voluntários escutaram suas músicas preferidas, os
padrões de atividades cerebrais evidenciaram o que
agradava e o que não agradava.
"Até agora, tínhamos a hipótese de que as canções
favoritas eram uma espécie de estímulo superlativo que
o mesmo padrão de atividade cerebral desencadeia,
embora mais intenso, comparado com outras canções"
(AUCOUTURIER, 2014)
A musicoterapia chegou para a psicologia como uma
alternativa diferente de possível resgate destas
memórias esquecidas. A Musicoterapia, método
terapêutico no qual se utiliza a sonoridade, a música
e/ou elementos musicais no tratamento de doenças,
causa sensações de prazer proporcionadas pela
experiência musical. Estas sensações de prazer tem a
capacidade de manejar as dores causadas pela doença
e/ou pelo ambiente hospitalar, trazendo com isso a
sensação de bem-estar.
As sensações de prazer e bem-estar são
frequentemente relacionadas à beleza, de modo que a
experiência do belo é concebida, por muitos, como um
fenômeno experimentado por meio do prazer que um
indivíduo sente em determinada situação (PAÁL, 2005).

Ritmo,

melodia

e

harmonia,

estes

elementos da música aliados a beleza do
lúdico, e a interpretação individual, atuam
no cérebro da pessoa, processando e
transformando

com

seus

recursos,

mexendo nas estruturas cerebrais e assim
moldando qualitativamente as sensações
de prazer.
Dentre todas as possibilidades que
emergem no processo musicoterápico, as
sensações

de

prazer

podem

ser

proporcionadas pela experiência musical.
E a percepção individual será mais bem
compreendida

com

o

conceito

de

Identidade Sonora.
´É um conceito dinâmico que resume a
noção de existência de um som, ou um
conjunto de sons, ou de fenômenos
acústicos e de movimentos internos, que
caracterizam ou individualizam cada ser
humano”. (BENEZON, 1971).

A história da chegada musicoterapia no
Brasil se deu quando teve um congresso
sul-americano realizado na Argentina em
1968,

chamado

“Jornadas

Latino

Americanas de Musicoterapia”, no mesmo
ano no Rio de Janeiro foi fundada a
“Associação Brasileira de Musicoterapia”
e

a

“Associação

Sul

Brasileira

de

Musicoterapia” em Porto Alegre, em 1971
fundaram a “Associação Paranaense de
Musicoterapia” e a “Assosiação Paulista
de Musicoterapia”.

Mas desde 1950 a música já vinha
transformando vidas com terapias auxiliares em
escolas e na ala psiquiátrica, D. Liddy Mignione
criadora do CBM Conservatório Brasileiro de
Música foi uma dessas precursoras, Liddy
atendendo pedido de Dra. Nilze da Silveira que
queria uma profissional para seu projeto no CPN
– Centro Psiquiátrico Nacional, onde queria
desenvolver além das artes que já havia
começado a inserir no tratamento terapêutico
de seus pacientes, queria incluir a música e
Liddy indicou Ruth Loureiro Parames para o
projeto.
Ruth foi admitida pelo Ministério da Saúde
como Técnica de musicoterapia em 1955,
mesmo tendo indo pra lá como professora de
música, seu contrato só vigorou por 3 meses e
depois ela foi confirmada nos quadros públicos
como professora de ensino especializado cargo
técnico em musicoterapia (MOURA COSTA;
CARDEMAN, 2008).
O início da musicoterapia no Brasil deve-se
muito à Cecília Fernandes Conde (1934-2018),
Doris Hoyer de Carvalho (1928) e Gabrielle
Sousa e Silva (1930-2021) todas elas eram
musicistas e educadoras e se apaixonaram
pelas
perspetivas
pedagógicas
da
musicoterapia. Cecília convidou Julliete Alvin
para se juntar ao grupo e trazer ideias
inovadoras para a prática, o pensamento de não
haver um método certo, uma cartilha a ser
seguida, “um som certo, preestabelecido, era
preciso atuar a partir do som criado pela
pessoa” (CONDE; FERRAR, 2020, p. 19).
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Avaliações

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

Em 1969, Edgar Williams e Dr. Rolando O.

No século XVII Richard Burton autor de

Benenzon se aliaram as três musicoterapeutas

“Anatomia da Melancolia” que a música e a

pioneiras para cursos no Rio de Janeiro para

dança eram fundamentais no tratamento de

intensificar a implantação dos cursos de

doenças mentais. E os Doutores. Paul Nordoff,

musicoterapia na associação. Em 1970 e

Clive e Carol Robbins que fundaram a

depois 1971, Dr. Rolando Benenzon, que é

Nordoff-Robbins Center For Music Therapy em

psiquiatra e músico argentino, passou a dar

1989, mas desde 1959 já atuavam como

cursos

musicoterapeutas, dando mais credibilidade

para

instruir

e

aprimorar

os

musicoterapeutas da associação até chegar o
momento da discussão sobre efetivar o curso
de Musicoterapia junto a CBM.

ao conceito terapêutico da musicoterapia.
Há alguns anos vemos as intervenções dos
Doutores da Alegria nos hospitais, levando o

Vale salientar o pioneirismo também de Dra.

mundo lúdico do circo e seus palhaços, assim

Di Pâncaro (1935-2020) na Associação Sul

também como a música naquele ambiente

Brasileira em Porto Alegre e da Dra. Clotilde

para assim resgatar a alegria dos pacientes

Spínola Leinig (1913-2009) na Associação

que estão em tratamento hospitalar.

Paranaense em Curitiba.

O grupo O Teatro Mágico também interveio

Os primeiros registros conhecidos de uso da

em situações semelhantes e assim como os

música como método de terapia se deu

Doutores da Alegria conseguiram obter uma

quando arqueólogos encontraram menções

receptividade dentro do ambiente hospitalar,

nos papiros de Lahun. Mas a Bíblia trouxe nos

e levando alegria, brincadeiras e música para

Livros de Samuel, que falava sobre Davi

este ambiente pode concluir que os pacientes

tocando harpa para o Rei Saul, o Rei sofria

sentem

com alucinações e delírios recorrentes, até

amenizam as dores com o tratamento.

uma

sensação

de

bem-estar

e

ouvir Davi e sua harpa pela primeira vez, a

No filme A Música Nunca Parou (The Music

partir dali ele só conseguia ficar um pouco

Never Stopped), que é baseado em um conto

mais tranquilo quando escutava aquele som e

de Oliver Sacks chamado “O último Hippie

com isso voltava a sentir uma sensação de

(The Last Hippie)” podemos ver a eficácia da

bem estar que tanto queria e precisava.

musicoterapia em um paciente.

Apolo era o Deus Grego da Música e da

Após 20 anos sem se verem um pai recebe

Medicina, insinuando desde lá a possibilidade

uma

ligação

do

hospital

pedindo

sua

do uso da música como método de cura.

presença por causa de seu filho, o pai recebe

Platão dizia que a música afetava as emoções

dos médicos a notícia que o filho tem um

e poderia influenciar no caráter do indivíduo.

tumor cerebral e precisa operar, após a

No século VI, Al-Farabi que era um músico,

operação o filho perde uma parte do cérebro

filósofo e cientista muçulmano, fez referência

onde fica o hipocampo, setor responsável

ao efeito terapêutico da música, em suas

pela memória, e por não lembrar de muita

experiências.

coisa o filho fica sem conseguir interagir.

Indicaram ao pai que o filho fizesse terapia com
música e o pai mesmo sem acreditar muito foi em
busca de ajuda, e contratou uma musicoterapeuta,
em suas sessões ela logo conseguiu achar uma
maneira de se comunicar com o rapaz, sempre que
ela tocava musicas dos anos 60 e 70 ele começava a
interagir, relembrando momentos vividos, sorrindo,
contando histórias da época destas lembranças,
estas musicas ativavam suas memorias e por isso
começou a interagir com o pai e com outras pessoas,
tendo uma significativa melhoria.
A musicoterapia é uma especialização que o
psicólogo pode fazer após a conclusão do curso e
assim usar para atendimentos com seus pacientes. É
importante ressaltar que a musicoterapia é um
processo sistemático de intervenção que é usado
para a promoção da saúde que usa uma
metodologia multidisciplinar onde a ferramenta
principal é a música, se torna necessário que o
musicoterapeuta seja músico.
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