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Quer se posicionar de forma certeira nos novos trabalhos e nas novas mídias? A Campus Party Goiás é sem
sombra de duvidas um verdadeiro deleite para quem quer aprender dos mais variados assuntos do mundo digital

[🎫 Ingresso com Desconto]: use o código ELDONACPGO2 https://cpgoias2.vaitercampus.org/#/

Nós, do blog (https://www.eldogomes.com.br/blogeldogomes/), listamos sete palestras
(https://eldogomes.com.br/palestras/) incríveis que estarão na Campus Party Goiás, que acontecerá entre os dias
15 e 19 de Junho. Con�ra:

7 palestrantes que estarão na Campus Party Goiás, em Goiânia

1| De�nindo o arquétipo da sua empresa – Thais Dourado Rabelo 

Palestra sobre os arquétipos de marca. Podendo também ser uma atividade que ajude as pessoas a escolherem
qual arquétipo usar na sua empresa/marca.

2| TDAH e Jogos: o essencial é invisível aos olhos – Stephanie Abreu 

O transtorno do dé�cit de atenção e hiperatividade é algo comum na geração vigente, representando assim uma
barreira para muitos tanto no trabalho como no cotidiano, e a experiência de Jogar representa uma uma facilidade
extremamente maior em relação a outras atividades, proporcionando assim, uma quebra nos padrões pedagógicos

https://www.eldogomes.com.br/blogeldogomes/
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que estamos acostumados. A proposta apresenta como objetivos mostrar a importância dos Jogos na sociedade
atual, e mostrar como a comunidade acadêmica recebe e percebe esse estímulo, e como poderia ser utilizado por
todos.

3| Detritos Espaciais no Brasil: Notícia ou Ameaça? – Luis Fellipe Alves 

Space Debris ou Detritos Espaciais sempre �zeram parte dos debates do setor espacial no mundo. Neste ano,
inúmeros acontecimentos de Space Debris no Brasil já foram noticiados. Nesta palestra, serão abordados os
seguintes tópicos: o conceito de Space Debris, a ameaça que estes provocam no Espaço e na Terra, formas de
rastreio e o por que de tantos detritos terem caído no Brasil em 2022.

4| Educação orientada a dados: como formar os pro�ssionais do futuro para as pro�ssões do agora –
Danielle Almeida Gomes Carvalho 

Vamos discutir quais competências a educação básica precisa desenvolver nos estudantes para que eles deixem
de ser meros espectadores e se tornem os protagonistas da atual revolução tecnológica, liderando através dela o
desenvolvimento social.  Iremos re�etir sobre as competências técnicas e comportamentais que o pro�ssional de
tecnologia da informação precisa adquirir para construir uma trajetória bem sucedida com atuação de alto impacto
na sociedade e como o nosso modelo educacional precisa mudar para tornar isto possível.

5| Como empoderar meninas em tech? – Letícia Camargo 

O projeto Meninas Digitais no Cerrado foi criado em 2016 e tem como objetivo empoderar e incentivar meninas e
mulheres presentes em cursos de tecnologia do Campus Ceres do IF Goiano a seguirem carreira na área de
tecnologia. Desde então o projeto realiza diversas ações dentro da instituição como palestras
(https://eldogomes.com.br/palestras/), minicursos e eventos, além de estar presente no tripé ensino, pesquisa e
extensão. Portanto a apresentação se constitui em apresentar o projeto e seus resultados durante esses cinco
anos de execução.

6| NextJs X React: O que tem de diferente? – Larissa Santos de Azevedo 

Com a chegada do NextJs tivemos suporte à diversas ferramentas que foram supridas do React, como SEO, SSR e
etc. Nessa talk iremos entender as principais diferenças entre os dois, destacar vantagens e desvantagens e o que
deve ser levado em conta para cada tipo de aplicação.

7| Seja intencional – Marketing de Conteúdo que vende – Thiago D. Yamashita 

Aprenda como criar uma comunicação intencional com o intuito de venda nas redes sociais, sem �car refém das
modinhas e hacks de instagram. Para os infoprodutores, criadores de conteúdo e interessados.

Da redação 
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