
           

      
                                                  

 

RESUMO DA PROGRAMAÇÃO - Minicursos 

Quarta-feira 

15/05 

Quinta-feira 

16/05 

Sexta-feira 

17/05 

Manhã 

Nome do Minicurso:  Introdução ao 

desenvolvimento na plataforma .Net (C#) – 

Parte 01 

Mediador: Jefferson Passerini 

Sala: Laboratório 04 

Vagas: 20 vagas 

 

 

 

                   Apresentação de Artigos 

Nome do Minicurso:  Introdução ao 

desenvolvimento na plataforma .Net (C#) – 

Parte 02 

Mediador: Jefferson Passerini 

Sala: Laboratório 04 

Vagas: 20 vagas 

Nome do Minicurso: Implantação de 

aplicações na AWS 

Mediador: Heitor Augusto Murari Cardozo 

Sala: Laboratório 02 

Vagas: 30 vagas 

 

 

                   Apresentação de Artigos 

Nome do Minicurso:  Oratória e 

apresentação em público: os pilares do 

sucesso   

Mediador: Amanda Naiara Ribeiro 

Sala: Multimídia 02 

Vagas: 30 vagas 

 

Nome do Minicurso: Edição de Vídeos e 

Introdução ao conceito de animações com 

After Effects – Parte 01 

Mediador: Renan Nunes 

Sala: Laboratório 05 

Vagas: 20 vagas 

 

 

                

                   Apresentação de Artigos 

Nome do Minicurso:  Edição de Vídeos e 

Introdução ao conceito de animações com 

After Effects – Parte 02 

Mediador: Renan Nunes 

Sala: Laboratório 05 

Vagas: 20 vagas 

 



           

      
                                                  

 

 

 

 

 

 

  

Nome do Minicurso:  Curso de Angular 6 

TS  

Mediador: Wesley Souza  

Sala: Laboratório 06 

Vagas: 20 vagas 

 

 

 

                    Apresentação de Artigos 

 

Nome do Minicurso:  Flutter 

Mediador: Jhonni Santos 

Sala: Laboratório 06 

Vagas: 20 vagas 

 

Nome do Minicurso:  Design Patterns e 

Arquitetura: como construir o MELHOR 

software da galáxia.  

Mediador: João Lucas Farias 

Sala: Laboratório 03 

Vagas: 20 vagas 

 

 

 

                    Apresentação de Artigos 

Nome do Minicurso: Criando e 

gerenciando campanhas no Facebook 

Mediador:  Evelyn Ketherine Brun Ramos 

Matos 

Sala: Laboratório 01 

Vagas: 30 vagas  



           

      
                                                  

Resumo dos Minicursos 

 

Dia 15/05 – Quarta-Feira 
Nome do minicurso: Introdução ao desenvolvimento na plataforma .Net (C#) – 1ª parte 

Mediador: Jefferson Passerini 

Breve descrição do minicurso: Introdução ao desenvolvimento em camadas (MVC) na plataforma Microsoft .Net utilizando a linguagem C#. O 

minicurso tem por objetivo demonstrar o desenvolvimento de um cadastro simples, introduzindo o aluno dentro da plataforma e da linguagem, 

propiciando uma visão sobre a criação de aplicações desktop em camadas. 

Duração: 04 horas – 08h00 as 12h00 

Quantidade de alunos: 20 alunos 

 

Nome do minicurso: Implantação de aplicações na AWS 

Mediador: Heitor Augusto Murari Cardozo 

Breve descrição do minicurso: A Amazon Web Services (AWS) é um dos principais provedores de cloud computing do mundo. Através deste 

treinamento, você será capaz de entender os fundamentos básicos da plataforma AWS e como iniciar suas operações na mesma. Este treinamento 

é voltado para profissionais de Tecnologia da Informação que desejam iniciar seus conhecimentos em cloud computing.  

Como pré-requisito do curso, recomenda-se ter conhecimento básico sobre sistemas operacionais e desenvolvimento. 

Os tópicos são: 

 1. Conceitos de virtualização e cloud computing 

 2. Modelos de implementação de cloud computing 

 3. Implementação de máquinas virtuais no AWS EC2 

 4. Plataforma como serviço no AWS Elastic Beanstalk 

Duração: 04 horas – 08h00 às 12h00. 

Quantidade de alunos: 30 alunos 

 

 

 



           

      
                                                  

Nome do minicurso: Edição de Vídeos e Introdução ao conceito de animações com After Effects –  1ª parte 

Mediador: Renan Nunes 

Breve descrição do minicurso: o minicurso abordará conceitos básicos em edição de vídeo com alguns exemplos práticos utilizando a 

ferramenta Adobe Premiere Pró. Também será tratado conceitos básicos de animação com a ferramenta After Effects.  

Duração: 04 horas – 08h00 as 12h00. 

Quantidade de alunos: 20 alunos 

 

Nome do minicurso: Curso de Angular 6 com TypeScript 

Mediador: Prof. Esp. Wesley Soares de Souza 

Breve descrição do minicurso: neste minicurso o aluno terá uma breve noção de como a utilizar o Angular 6 com TypeScript para 

desenvolvimento web e mobile. Será apresentado toda sua estrutura, chamadas, código fonte, documentação, tudo que você precisa saber para 

começar a trabalhar com angular em seus projetos. O minicurso requer um pré conhecimento em estruturas javascript. 

Duração: 04 horas – 08h00 às 12h00. 

Quantidade de alunos: 20 alunos 

 

Nome do minicurso: Design Patterns e Arquitetura: como construir o MELHOR software da galáxia. 

Mediador: João Lucas Farias 

Breve descrição do minicurso: Quando se programa Orientado a Objetos, é bem comum nos depararmos com situações em que há uma 

duplicidade de código, uma complexidade a mais que não deveria existir. Então para quê quebrar a cabeça para reinventá-los? Não faça isso. 

Compreenda e aplique os Design Patterns, os padrões de projetos que utilizam de interfaces, heranças e diversos recursos da OO para resolver 

esses problemas comuns. Neste minicurso será demonstrado uma introdução sobre o assunto e alinhado a isso, mostraremos uma boa arquitetura, 

uma boa organização de arquivos e projetos, que irá facilitar a manutenção do seu software, diminuindo custos e melhorando a escalabilidade. 

Duração: 04 horas – 08h00 às 12h00. 

Quantidade de alunos: 20 alunos 

 

 

 



           

      
                                                  

       Dia 17/05 – Sexta-feira 
Nome do minicurso: Introdução ao desenvolvimento na plataforma .Net (C#) – 2ª parte 

Mediador: Jefferson Passerini 

Breve descrição do minicurso: Introdução ao desenvolvimento em camadas (MVC) na plataforma Microsoft .Net utilizando a linguagem C#. O 

minicurso tem por objetivo demonstrar o desenvolvimento de um cadastro simples, introduzindo o aluno dentro da plataforma e da linguagem, 

propiciando uma visão sobre a criação de aplicações desktop em camadas. 

Duração: 04 horas – 08h00 as 12h00 

Quantidade de alunos: 20 alunos 

 

Nome do minicurso: Oratória e apresentação em público: os pilares do sucesso 

Mediador: Amanda Naiara Ribeiro 

Breve descrição do minicurso: Esse minicurso tem por objetivo auxiliar todos aqueles que tem alguma dificuldade de se apresentar em público, 

controle da ansiedade, que tenham insegurança, para que possam ter um bom desempenho em apresentações. O aluno poderá interagir, questionar 

e colocar em prática as orientações que serão apresentadas. 

Duração: 04 horas – 08h00 às 12h00. 

Quantidade de alunos: 30 alunos 

 

Nome do minicurso: Edição de Vídeos e Introdução ao conceito de animações com After Effects – 2ª parte 

Mediador: Renan Nunes 

Breve descrição do minicurso: o minicurso abordará conceitos básicos em edição de vídeo com alguns exemplos práticos utilizando a 

ferramenta Adobe Premiere Pró. Também será tratado conceitos básicos de animação com a ferramenta After Effects.  

Duração: 04 horas – 08h00 as 12h00. 

Quantidade de alunos: 20 alunos 

 

 

 

 

 



           

      
                                                  

Nome do minicurso: Flutter - Criação de aplicativos para Android e IOS 

Mediador: Jhoni Santos de Souza 

Breve descrição do minicurso: Desenvolvimento de aplicativos utilizando Flutter o framework mobile do Google. 

Duração: 4 horas - 8h30 às 12h30 

Quantidade de alunos: 20 alunos 

 

Nome do minicurso: Criando e gerenciando campanhas no Facebook 

Mediador: Evelyn Katherine Brun Ramos Matos 

Breve descrição do minicurso: O gerenciador de anúncios Facebook Business é uma potente ferramenta para criar, gerenciar e verificar o 

desempenho de anúncios publicados na plataforma. 

No minicurso será apresentado como:  

- Criar e veicular anúncios; 

- Direcionar anúncios para público alvo; 

- Orçamento; 

- Desempenho dos seus anúncios; 

- Cobrança e forma de pagamento; 

Duração: 04h00 – 08h00 às 12h30 

Quantidade de Alunos: 30 alunos  

 

 

 


