
 Informações das oficinas

3ª Semana Acadêmica do Curso Técnico em Informática para a
Internet

Oficina - Inclusão Social com o Professor  Ricardo Cortez Lopes : A inclusão social é um
tema bastante discutido nos dias de hoje. Já virou até um chavão que as pessoas às vezes nem
sabem o que é, mas defendem com unhas e dentes. Mas o que seria? É apenas um conceito ou é
também uma atitude? Além de conhecer  o conceito,  também vamos fazer,  na  oficina,  uma
atividade prática de inclusão. O objetivo é colocar essas ideias em movimento e criar novas
interpretações.

Oficina - E se fosse você? Com o NAPNE: Atividade de imersão relacionada a necessidades
especiais.

Oficina - Banco de Dados com o Professor Luis Fernando: Atividades relacionadas à criação
de banco de dados bem como operações nos dados armazenados.

Oficina-Experiência em trabalhar com Teste de Software com o Aluno Fábio Klein: Relato
do aluno, abordando como é seu trabalho e falando um pouco sobre teste de software.

Oficina  -  Matemática  Financeira  com  Professor  Marcelo  Becker:  Endividamento  x
Planejamento.

Oficina-Robótica com a Aluna Gabriela Tomaz: Apresentação do grupo de Robótica.

Oficina -Yoga com a Ana L. P. Bittencourt: Conhecer e praticar a YOGA.

Oficina -  Fotografia com a Professora Franciane Cardoso:  Introdução aos  princípios  da
fotografia  e  análise  sobre  a  importância  da  luz  no  processo  fotográfico.  Compreensão  e
aplicação dos critérios que compõe a linguagem. Abordagem da fotografia enquanto linguagem
artística. Trazer câmera (celular ou digital). 

Oficina-  Fitoterapia com a Ana L. P. Bittencourt e a Ângela Pereira:  estudo das plantas
medicinais e suas aplicações.

Oficina- Origami com as Alunas Mel e Kamila:  é a arte tradicional e secular japonesa de
dobrar  o  papel,   criando  representações  de  determinados  seres  ou  objetos  com  as  dobras
geométricas de uma peça de papel, sem cortá-la ou colá-la.

Oficina - Introdução ao desenvolvimento de jogos digitais com Unity3D com a  FACCAT:
ensinar passos iniciais da produção de um jogo utilizando a game engine Unity3D.
 
Oficina - Django Girls:  grupo de meninas com o objetivo de mostrar que mulheres também
podem amar programação. Site: https://djangogirls.org

https://djangogirls.org/

