
 
 
 
Palestra 1 SOLID 
 
Palestrante : Jonathan Nagayoshi, aluno do 6º semestre de ADS da 
FATEC Ipiranga  e trabalha como Software Architect na  Sonikro Solutions 
IT  
 
 
O paradigma da orientação a objeto reina nos tempos modernos. Não se fala 
de mais nada além de programação OO, toda linguagem que você vai 
programar, e todo emprego que você entrar, programação OO será um 
requisito obrigatório. Entretanto, nesta palestra, discutiremos sobre os pilares 
da programação OO, e o que faz deste paradigma, uma metodologia robusta 
para desenvolvimento de software. Discutiremos sobre S.O.L.I.D, que são 5 
principios para desenvolvimento de código de qualidade, coeso, e de baixo 
acoplamento. Também iremos analisar como a capacidade de abstração tem 
papel fundamental no desenvolvimento orientado a objeto. 
  
Palestra 2  Introdução ao Arduino 
 
Palestrante: Emerson William dos Santos Moura, envolvido com 
eletrônica, programação e automação industrial há mais 
de 30 anos, atuando com projeto, implantação e manutenção de 
equipamentos e software, é professor dessas áreas há 25 anos em 
empresas como VW, Ford, Mercedes Benz, Googyear e em escolas SENAI. 
Formado em Análise de Sistemas pela Faculdade Termomecânica, Técnico 
em Eletrônica pelo colégio Pentágono de Santo André e Eletricista de 
Manutenção pelo SENAI Almirante Tamandaré, atualmente é aluno do curso 
Tecnológico de Informática para Negócios na FATEC de São Bernardo do 
Campo "Adib Moisés Dib" e atua como coordenador do ABC Makerspace. 
 
 
Palestra 3  Microsoft Azure para Desenvolvedores de Software 
 
Palestrante: Renato Groffe, consultor em atividades voltadas ao 
desenvolvimento de softwares há mais de 15 anos. Participante do programa 
MTAC (Microsoft Technical Audience Contributor), Bacharel em Sistemas de 
Informação, com Especialização em Engenharia de Software e MBA em 
Business Intelligence. Também sou autor técnico e palestrante em eventos 
voltados a tecnologias Microsoft. 
 

Palestra 4 -Potencialize sua produção com GULP". 

Palestrante: Marcelo Henrique Geremias, Marcelo atua como 
Desenvolvedor Web desde 2013 e sempre busca aprimorar seus 
conhecimentos. Atualmente faz parte da equipe de desenvolvimento da 
Agência Mestre, participando de projetos de marketing digital." 



Conteúdo para um desenvolvedor montar seu workflow, é essencial que 
processos repetitivos sejam automatizados para melhorar sua performance e 
qualidade de desenvolvimento. Mostrarei nessa palestra como o GULP me 
auxilia no desenvolvimento e como começar a usá-lo." 

 
 
Palestra 5 - A Segurança da Informação e o uso consciente das Redes 
Sociais 
 
Palestrante: Sérgio Luís Melchiori: Há 15 anos atuando na área de TI e a 5 
anos na área de segurança da informação e auditoria, é formado em 
Administração de Empresas, possui MBA em gerenciamento de projetos pela 
FGV e mestrado na Faculdade Nove de Julho (conclusão 2016). Possui 
certificação ITIL V3 e Information Security based on ISO/IEC 27002 pela 
Exin, Cobit 4.1 pela Isaca e Project Management Professional (PMP) pelo 
PMI. Possui especialização nas Universidades da Califórnia em Irvine (UCI) e 
na Universidade de Bentley em Boston, Massachusetts ambas nos Estados 
Unidos. 
Canais do Palestrante 
www.prgsoma.com 
www.facebook.com/prgsoma 
www.prgsoma.blogspot.com.br 
 
Conteúdo 
 
Atualmente no Brasil existem por volta de 90 milhões de pessoas que utilizam 
redes sociais. É indiscutível seus benefícios tanto no campo empresarial 
como no pessoal, porém estas mesmas informações postadas e 
compartilhadas nestas redes sócias podem ser de grande utilidade para 
pessoas mal-intencionadas. A palestra: “A Segurança da Informação e o uso 
consciente das Redes Sociais” vem com o propósito de esclarecer este tema, 
bem como informar sobre os perigos de seu usoinapropriado. A palestra trata 
de forma dinâmica e amigável temas como: engenharia social, vazamento de 
informações, revange porn, espionagem entre outros. O objetivo da palestra 
é conscientizar os indivíduos sobre a importância do uso apropriado das 
redes sociais, mostrando de forma preventiva os cuidados que devemos 
tomar neste mundo digital.    
 
 

Palestra  6 Design para Não-Designers 

Palestrante: Thuany Serpa, designer / Front End Developer, com 
especialização e conhecimento sólido em experiência do usuário (Wireframes 
e protótipos navegáveis, criação de personas, testes e controle de qualidade) 
e interface para plataformas online (aplicação da interface seguindo 
webstandards e priorizando a usabilidade). 
Designer de Interfaces @7COMm Sistemas 
 

http://www.prgsoma.com/
http://www.facebook.com/prgsoma
http://www.prgsoma.blogspot.com.br/


Palestra 7 RA, RV e Jogos 
Palestrante: Cléber Gimenez Corrêa, pós-doutorando na Escola de Artes, 
Ciências e Humanidades da Universidade de São Paulo (EACH/USP). Possui 
graduação em Tecnologia em Processamento de Dados pela Faculdade de 
Tecnologia de São Paulo (FATEC) - Extensão Ourinhos (2002), mestrado em 
Ciência da Computação pelo Centro Universitário Eurípides de Marília 
(UNIVEM), mantido pela Fundação de Ensino Eurípides Soares da Rocha 
(2008) e doutorado em Engenharia de Computação pela Escola Politécnica 
da Universidade de São Paulo (2015). Tem experiência nas áreas de: 
Interação Humano-Computador (incluindo interação háptica), Realidade 
Virtual e Teste de Software. 
  
Conteúdo:  A pesquisa de técnicas de Realidade Virtual (RV) e Realidade 
Aumentada (RA) é conduzida em diversas áreas, como: educação, 
entretenimento e saúde. Na área de saúde, pode-se citar os sistemas para 
treinamento de estudantes, que normalmente aprendem realizando 
procedimentos em colegas, animais e nos próprios pacientes. Nesse 
contexto, interfaces que permitem o retorno háptico são desejáveis em 
sistemas de RV e RA, propiciando um realismo na simulação, objetivo de 
aplicações desse tipo. No entanto, há diversos desafios e oportunidades no 
desenvolvimento de aplicações de RV e RA com realismo e simulação em 
tempo real. Desafios e oportunidades na área serão apresentados, 
enfatizando a simulação de inserção de agulha usando interfaces hápticas 
para treinamento de importantes procedimentos médicos. 
 

Palestra  8 - PyLadies 

Palestrante : Alini Ramos, desenvolvedora de software há 7 anos, técnica 
em Informática e bacharel em Ciência da Computação.Também é Co-
organizadora do PyLadies São Paulo.  

PyLadies São Paulo, na capital paulistana, o PyLadies São Paulo foi criado 
em 7 de setembro de 2015 e ministra cursos de Python desde o básico – 
para quem não tem nenhum conhecimento de programação – até o 
avançado.  Nesse último ano, já passaram pelas salas de aula dos cursos 
mais de 200 pessoas. Foram ministradas diversas aulas apenas para 
mulheres e um curso temático para casais, na véspera do Dia dos 
Namorados.Em dezembro de 2015, o PyLadies São Paulo foi um dos 
vencedores do Prêmio Mulheres Tech em Sampa, patrocinado pela Rede 
Mulher Empreendedora, Google Entrepreneurs e Tech Sampa. 

 

 

 

  



Palestra  9 Big Data: Como gerir dados e obter informações. 

Palestrante: Marino Catarino, mestrando com ênfase em Big data e redes de 
colaboração científica pelo IME da Universidade de São Paulo, Pós-graduado 
em Engenharia de Sistemas (2009) pela Escola Superior Aberta do Brasil e 
graduado em Ciências da Computação (2005) pelo IME da Universidade de 
São Paulo. Atualmente é professor em regime parcial do Centro Universitário 
FIEO, professor convidado do Instituto Presbiteriano Mackenzie e analista de 
sistemas no CETISP/USP. Com ampla experiência na área de Ciência da 
Computação com ênfase em Big data, mineração de dados e grafos.  
 
Resumo: Diariamente são produzidos grandes volumes de dados. É possível 
obter informações de valor? Através de uma abordagem simples, sobre os 5 
V’s do Big Data (Volume, a Velocidade, a Variedade, a Veracidade e o Valor) 
, veremos como analisar os dados nas mais diversas áreas de negócios, 
percorrendo por casos reais e analisando os pontos positivos e negativos em 
cada decisão. 
 
 
Palestra 10-  Qualidade de Software e Metodologias Ágeis 
Palestrante: Renato Volpe é sócio-Diretor da ASR Consultoria e Assessoria 
em Qualidade. Formado em Eng. Mecânica pela FEI e Pós-graduado em 
Administração pela USP. Examinador do PNQ em 1997, 1999 e 
2001. Atuação com SW-CMM e CMMI desde 1997. Participação em 
avaliações CMM/CMMI nos métodos CBA/SCE  e SCAMPI.  Experiência de 
30 anos em engenharia de produção e gestão da qualidade – implantação de 
SGQ – ISO 9000; Métodos de pesquisa de satisfação de clientes e de 
avaliação de fornecedores.  Atuação como implementador MPS-
SW. Coordenador no projeto RELAIS da implementação do modelo 
MoProSoft (modelo Mexicano da gestão de TI em software) em grupo de 
empresas. Integrante da Equipe Técnica do Modelo – ETM MPS.BR – MPS 
RH (Gestão de Pessoas). Avaliador CERTICS 
(http://www.certics.cti.gov.br/ ). Presidente do SPIN (Software Process 
Improvement Network) de São Paulo (spinsp.org.br). 
  
Conteúdo da empresa 

         Contextualizando o cenário de software 
         Correlação e Adaptação de Processos, Modelos e Métodos 
         Adequação para realidade de cada organização 
         Apresentação dos principais conceitos e requisitos para a 

qualidade de software 
         A aplicação das metodologias ágeis e sua contribuição na 

melhoria de processos 
  
 
 
  

http://mps.br/
http://www.certics.cti.gov.br/
http://spinsp.org.br/


 
 
 
 
 
 

 

 
 
 


