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No dia 22 de maio/2021, a partir das 07:30 horas, a FATEC Mogi Mirim (Faculdade de Tecnologia do

Estado de São Paulo), localizada na Região de Campinas/SP, realizará o Dev Day 2021. Evento gratuito e

virtual, é direcionado a estudantes do Curso Superior de Tecnologia de Análise e Desenvolvimento de

Sistemas (ADS), bem como a estudantes de outras graduações e instituições de Ensino Superior

conectados à área de Tecnologia da Informação (TI). 

 

Trata-se da 4ª edição do evento, cujo objetivo principal é atualizar futuros programadores e

desenvolvedores de softwares além de outras tecnologias em relação às demandas da região.

 

  

 

O EVENTO

Queremos mostrar o que o mercado está
querendo, quais as principais tecnologias
utilizadas e as habilidades que facilitam a
entrada e a permanência dos jovens no mundo
do trabalho.

"
O Dev Day 2021, devido à situação sanitária nacional causada pela

pandemia da Covid-19, ocorrerá de forma remota. As palestras

serão realizadas em plataformas de videoconferência, e

transmissão ao vivo e livre pelo Canal da Faculdade no YouTube. O

evento está dividido em duas categorias: palestras e hackathon. 
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"
Prof. Me. Marcos Roberto de Moraes



Paulo Silveira - Alura (Especialista ou Generalista? )

Roger Albino - Grupo Boticário Brasil (Clean Code)

Ismael Apolinário - Amsterdã /Holanda (Meu primeiro emprego fora do Brasil)

João Rubens - IRestfy (Nodejs e a imigração nas terras geladas do Canadá)

Daniel Moreira - Caiena - Campinas (Como tornar seu código melhor )

Victoria Deório Silva - Dextra - Campinas (Big Data e o trabalho do Engenheiro de Dados)

Serão duas trilhas.  Primeira:  foco em discussões sobre a carreira, sobre as tecnologias e as boas práticas

no desenvolvimento de código. Segunda:  de perfil mais técnico, está focada em tecnologias como

business intelligence, integração de dados, frameworks de desenvolvimento.

 

Palestrantes e Temas na Trilha 1

 

  

 

Priscila Soares - Compasso UOL (Talend - Integrações de dados)

Eduardo Ramos - W2Gether (Desenvolvendo com React Native)

Rodrigo Adorno - Compasso UOL (BI e suas Aplicações)

Johnnes Jean de Souza Ci&t - Campinas (Microserviços Java e Spring Framework)

Nelson Silva - Compasso UOL (PWA - SPA com Angular 11)

Kevin Toshihiro Uehara - CVC Corp (Desenvolvimento Frontend)

 

Palestrantes e Temas na Trilha 2

 

  

 

PALESTRAS
LIVES AO VIVO
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 O Hackathon é uma atividade que reúne programadores e outros profissionais ligados ao

desenvolvimento de software em maratonas de trabalho com o objetivo de criar soluções específicas para

um ou vários desafios.  

 

O tema deste ano é: Mogi Mirim nos trilhos do desenvolvimento. 
 

O desafio será apresentado durante o evento, e os participantes poderão montar suas equipes na

plataforma informada e apresentar um projeto de solução a ser entregue em 15 dias. Para a  premiação,

contamos com o apoio da Associação Comercial e Industrial de Mogi Mirim – ACIMM, e da Prefeitura

Municipal de Mogi Mirim. 

 

HACKATHON
DESAFIO
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Apoio



Acesse a página do evento no endereço: 
https://even3.com.br/devday

 

Na área de Atividade, selecione o botão "Quero participar das
atividades", caso não seja usuário da plataforma Even, crie uma conta

gratuitamente. 

PASSO A PASSO
INSCRIÇÕES
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Logo após o cadastro, escolha uma das duas trilhas para participar.
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REALIZAÇÃO

Curso Superior de Tecnologia em Análise e
Desenvolvimento de Sistemas
fatecmm.edu.br
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Parceiros que apoiaram o projeto


