Transformação Digital
Palestrante: Rodrigo Dias

________________________________________________________

Fundamentos da realidade virtual
Palestrante: Mauricio Alegretti
Os jogos e experiências em Realidade Virtual são uma das mais importantes tendências da
tecnologia de hoje. Mas, quais são as boas práticas, técnicas e dicas para ser um criador destes
mundos? Saiba mais nesta palestra, incluindo um exemplo de projeto na prática com a
utilização da ferramenta Unity3D.

________________________________________________________

Inovação - Técnicas, erros e acertos
Palestrante: Claudenir Andrade
Estamos em 2017 e nunca se inovou tanto com nos últimos 10 anos, inovações bilionárias,
Inovações erradas, ou no tempo errado. Afinal de contas, o que é Inovar? Aprenda técnicas de
inovação, evite erros e armadilhas da inovação nesta palestra. Saiba por onde começar e o que
não fazer. Saia desta palestra com lado esquerdo do cérebro cheio de ideias sobre como
aplicar isso em seu dia a dia, em seu produto, em sua empresa.....ou quem sabe em sua futura
startup.

_________________________________________________________

Hardware e Software – Detalhes que você precisa saber!
Palestrantes: Erik Filippini e Leonardo Marchese
A palestra possui como objetivo apresentar o funcionamento dos principais componentes de
hardware de Desktops/Servidores, diferenças e semelhanças, além de analisar a comunicação
entre o sistema operacional e hardware. Serão apresentadas também maneiras de
troubleshooting para problemas de hardware e sistema operacional, tais como problemas de
inicialização e performance, utilizando o ferramentas como PerfMon, Process Explorer e o PAL.

IoT – Um caso real
Palestrante: Diego Moreira Matos
Nessa palestra abordaremos a integração de dispositivos IOT com Azure IOT HUB conexão
direta com a nuvem Microsoft. Como uma simples ideia pode se tornar um grande negócio
utilizando IOT? Responderemos esses questionamentos com cases reais utilizando as
tecnologia, demonstraremos a integração de um Raspberry PI 3 com sistema operacional
Windows IOT, e conexão com o Azure IOT Hub

_____________________________________________________________
Ransomware:"A bomba atômica cibernética"

Palestrantes: André Ruschel e Rafael Felipe Silva
Nessa palestra abordaremos caso reais envolvendo ransomware, e como você administrador
de servidores Windows pode se proteger.
Mostraremos ainda os casos recententes do Wannacry e as correções para o seu sistema
operacional.

_____________________________________________________________

Android – Por onde começar o Desenvolvendo para dispositivos mobiles
e TVs
Palestrantes: Gabriel Molter e Rafael Mesquita

Visão geral sobre o desenvolvimento para Android (Mobile, tablets e TV). Juntamente com o
um comparativo entre Android Studio, Xamarin e Ionic, diferenças entre framework nativo e
híbrido.

Segurança da Informação e Marco Civil da Internet no Brasil
Palestrante: Diogo Andreatta Mendes
Somos quase 4 bilhões de internautas utilizando redes sociais, sites de comércio eletrônico e
aplicativos mobile, sempre deixando um pouco de nós e aprendendo um pouco com os outros.
Nesse panorama, serão debatidos temas referentes ao cenário da internet no Brasil, a
privacidade, o perigo da exposição de dados pessoais na web, os principais problemas de
segurança da informação, espionagem digital, e o impacto da aprovação da lei do Marco Civil
da internet no Brasil.

