
                
                                                  

 

   

RESUMO DA PROGRAMAÇÃO - Minicursos 

 

 

 

 

 

 

  

Quarta-feira 

08/08 

Quinta-feira 

09/08 

Sexta-feira 

10/08 

Manhã 

Nome do Minicurso: Guia prático para 

criação de logos e planejamento, criação e 

gerenciamento de mídias sociais. 

Mediador: Eloiza de Souza Lopes Zanutti 

Sala: Laboratório 05 

Vagas: 20 

 

 

Apresentação de Artigos 

 

Nome do Minicurso: Microsserviços 

Fantásticos e Onde Habitam: O básico da 

Integração com APIs. 

Mediador: João Lucas Farias 

Sala: Laboratório 03 

Vagas: 20 

Nome do Minicurso: Criação e Edição de 

Conteúdo em Vídeo para Mídias Digitais  

(1ª parte) 

Mediador: Renan Nunes e Weber Silva 

Sala: Laboratório 02 

Vagas: 25 

 

 

Apresentação de Artigos 

 

 

Nome do Minicurso: Criação e Edição de 

Conteúdo em Vídeo para Mídias Digitais 

(2ª parte) 

Mediador: Renan Nunes e Weber Silva 

Sala: Laboratório 02 

Vagas: 25 

Nome do Minicurso: Fundamentos de 

Cloud Computing com AWS 

Mediador: Heitor Augusto Murari Cardozo 

Sala: Laboratório 06 

Vagas: 20 

 

 

 

Apresentação de Artigos 

 

Nome do Minicurso: GTD - A arte de 

fazer acontecer 

Mediador: Heitor Augusto Murari Cardozo 

Sala: Laboratório 06 

Vagas: 20 

Nome do Minicurso: Configuração de 

Hardware VoIP/Sip 

Mediador: Henrique Machado  

Sala: Laboratório 03 
Vagas: 20 

 

 

Apresentação de Artigos 

 

Nome do Minicurso: Git e GitHub: 

versionando seu projeto. 

Mediador: Eduardo Viana Pessoa  

Sala: Laboratório 04 

Vagas: 20 



                
                                                  

 

Resumo dos Minicursos 

Dia 08/08 – Quarta-Feira  
Nome do minicurso: Guia prático para criação de logos e planejamento, criação e gerenciamento de mídias sociais. 

Mediador: Eloiza de Souza Lopes Zanutti 

Breve descrição do minicurso: Introdução à criação de logos e passo a passo para criação, planejamento mensal para mídias sociais, 

desenvolvimento de imagens e gerenciamento das mesmas. 

Duração: 04 horas – 08h00 às 12h00  

Quantidade de alunos: 30 alunos 

 

Nome do minicurso: Criação e Edição de Conteúdo em Vídeo para Mídias Digitais 

Mediador: Renan Nunes e Weber Silva 

Descrição: O objetivo do minicurso é transmitir conceitos de criação e edição de vídeos para mídias digitais utilizando as Ferramentas Adobe 

(Adobe Premiere Pro e Adobe After Effects). Mostraremos também uma iniciação na Edição de vídeo ritmada, ou seja, no ritmo da trilha de áudio 

(uma técnica muito utilizada em vídeo clipes). E uma introdução básica ao Choma key. 

Duração: 4 horas – 08h00 às 12h00 

Quantidade de Alunos: 25 alunos     

 

Nome do minicurso: Fundamentos de Cloud Computing com AWS 

Mediador: Heitor Augusto Murari Cardozo 

Descrição: Este treinamento é voltado para profissionais de Tecnologia da Informação que desejam iniciar seus conhecimentos em cloud 

computing. A Amazon Web Services (AWS) é um dos principais provedores de cloud computing do mundo e através deste treinamento, você 

será capaz de entender os fundamentos básicos da plataforma AWS e como iniciar suas operações na mesma. Os tópicos abordados serão: 

1. Conceitos de virtualização e cloud computing 

2. Modelos de implementação de cloud computing 

3. Implementação de máquinas virtuais no AWS EC2 

3. Plataforma como serviço no AWS Elastic Beanstalk 

Duração: 4 horas  – 08h00 às 12h00  

Quantidade de Alunos: 20 alunos      

 

 

 



                
                                                  

 

Dia 08/08 – Quarta-Feira  
Nome do Minicurso: Configuração de Hardware VoIP/Sip 

Mediador: Henrique Machado 

Breve descrição do minicurso: Será mostrado a instalação e configuração de Ata(equipamento VoIP), além do conceito e explicações sobre 

benefícios da telefonia IP. 

Duração: 3 horas – 08h00 às 11h00 

Quantidade de alunos: 20 alunos    

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



                
                                                  

 

      Dia 10/08 – Sexta-feira 
Nome do minicurso: Microsserviços Fantásticos e Onde Habitam: O básico da Integração com APIs. 

Mediador: João Lucas Farias 

Breve descrição do minicurso: Já se perguntou como uma empresa gigantesca consegue evoluir seu sistema de forma escalável? Como é 

possível dar manutenção, fazer melhorias e novas features sem se preocupar em quebrar tudo? Uma das possíveis respostas para isso é simples: 

Microsserviços! Neste minicurso você vai aprender o básico sobre o que é um microsserviço, por que usá-lo (ou por que não usá-los), como criá-

los e como fazer a comunicação entre eles e com o mundo.  

Duração: 4 horas – 08h00 às 12h00 

Quantidade de alunos: 20 alunos 

 

Nome do minicurso: Criação e Edição de Conteúdo em Vídeo para Mídias Digitais 

Mediador: Renan Nunes e Weber Silva 

Descrição: O objetivo do minicurso é transmitir conceitos de criação e edição de vídeos para mídias digitais utilizando as Ferramentas Adobe 

(Adobe Premiere Pro e Adobe After Effects). Mostraremos também uma iniciação na Edição de vídeo ritmada, ou seja, no ritmo da trilha de áudio 

(uma técnica muito utilizada em vídeo clipes). E uma introdução básica ao Choma key. 

Duração: 4 horas – 08h00 às 12h00 

Quantidade de Alunos: 25 alunos    

 

Nome do minicurso: GTD - A arte de fazer acontecer 

Mediador: Heitor Augusto Murari Cardozo 

Breve descrição do minicurso: GTD é um método de gerenciamento de ações que se baseia no princípio de que uma pessoa precisa tirar as 

tarefas de sua mente e registrá-las em algum lugar. Desta forma, a mente fica livre do trabalho de lembrar de tudo o que necessita ser feito e pode 

se concentrar em realmente executar essas tarefas. O treinamento tem como objetivo introduzir os conceitos do GTD e detalhar as suas cinco 

fases do fluxo de trabalho, discutir suas limitações e a proposta de uma metodologia alternativa - o ZTD. Ao final, será realizada uma prática de 

implementação das técnicas de produtividade usando como base o software Evernote. Os tópicos são: 1. Conceitos e objetivos do GTD; 2. 

Limitações do GTD e a proposta do ZTD; 3. Prática: implementar a metodologia com o Evernote. 

Duração: 4 horas – 08h00 às 12h00 

Quantidade de alunos: 20 alunos      

 

 

 

 



                
                                                  

 

Dia 10/08 – Sexta-feira 
Nome do Minicurso: Git e GitHub:  versionando seu projeto 

Mediador: Eduardo Viana Pessoa 

Breve descrição do minicurso: Neste minicurso iremos aprender a como utilizar o sistema de controle de versão mais famoso do mundo, 

aplicando técnicas de versionamento e organização de projetos e arquivos imprescindíveis para o mercado de trabalho, além de adquirir 

conhecimento para contribuir com a comunidade Opensource. 

Duração: 4 horas – 08h00 às 12h00 

Quantidade de alunos: 20 alunos 

 

 


