SEMANA UNIVERSITÁRIA 2018 CDT/UnB
Centro de Apoio ao Desenvolvimento Tecnológico

O Centro de Apoio ao Desenvolvimento Tecnológico da UNB vem através da semana universitária 2018
contribuir com a produção do conhecimento gerado pela sua política de inovação e transpor para a
sociedade as atividades do campo do empreendedorismo e da inovação de modo a fortalecer a missão
principal de uma Universidade pública federal e de sua política de extensão. Serão oferecidos cursos,
oficinas, mostras culturais e palestras que compõem um conjunto de formação, informação e inovação.
Contato: atendimento@cdt.unb.br
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EXPOSIÇÃO DE ARTE PERUANA COM O ARTISTA JERSON RUIZ
Descrição: Exposição com peças criadas pelo artista Jerson Ruiz que retratam
as lembranças de seu país de origem e seu “cotidiano candango” através da etnografia peruana inspirada em traços da cultura Paraca e Wari do Peru.
Dia: 26 a 28 de setembro de 2018
Local: CDT

GESTÃO DA INOVAÇÃO NO ARTESANATO E PROCESSOS CRIATIVOS:
OFICINA DE BIOJÓIAS E JÓIAS TÊXTEIS
Descrição: As oficinas possuem parte teórica e prática onde o aluno tem acesso a linguagem
básica do “DESIGN”. Uma linguagem própria aos processos criativos. E as informações de
gestão para criar produtos com foco no mercado. Os conceitos aprendidos na parte teórica
são aplicados na parte prática do curso, através da arte da fabricação de peças diferenciadas, como forma de aprimoramento e/ou desenvolvimento do potencial criativo do indivíduo.
Dia: 24 a 28 de setembro de 2018
Horário: 8h às 19h
Local: CDT
30 vagas

HACKATHON DE IMPACTO SOCIAL
Descrição: A atividade tem como objetivo mobilizar a comunidade a desenvolver soluções
que possam contribuir para a resolução de problemas do seu próprio cotidiano e que causem impacto positivo em seu contexto social, contribuindo assim para o desenvolvimento
territorial do DF e para o desenvolvimento de inovações que contribuam para o bemviver
coletivo.
Dia: 26 a 28 de setembro de 2018
Horário: 14h às 18h
Local: CDT
60 vagas

PAINEL: ECOSSISTEMA DE INOVAÇÃO DA UNB
Descrição: Espaço para apresentar as empresas incubadas do programa Multincubadora do CDT e das iniciativas de inovação e tecnologia desenvolvidas nos 4 campi da Universidade de Brasília.
Dia: 26 a 28 de setembro de 2018
Local: CDT
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PAINEL: EMPRESAS JUNIORES DA UNB
Descrição: Espaço para que as empresas juniores possam se apresentar à comunidade e expor seus serviços e resultados
Dia: 26 a 28 de setembro de 2018
Local: CDT

PALESTRA DE ABERTURA DA SEMANA UNIVERSITÁRIA NO CDT
Dia: 24de setembro de 2018
Local: CDT

SCRUM NA PRÁTICA:
TREINAMENTO VOLTADO ÀS PRÁTICAS DA METODOLOGIA DE
GERENCIAMENTO ÁGIL DE PROJETOS SCRUM
Descrição: O objetivo do treinamento é apresentar os conceitos da metodologia Scrum e em paralelo realizar a aplicação das ações, de ferramentas, de papéis, e das práticas do método, expondo exemplos e oferecendo ao público o desenvolvimento destas em tempo real e com problemas reais.
Dia: 25 de setembro de 2018
Horário: 14h às 18h
Local: CDT
30 vagas

TECNOLOGIA SOCIAL E
OS 17 OBJETIVOS DE DESENVOLVIMENTO SUSTENTÁVEL
Descrição: Este curso pretende difundir os conceitos inerentes à tecnologia social e seu papel
fundamental como estratégia para o alcance dos 17 objetivos de desenvolvimento tecnológico.
Dia: 24 a 26 de setembro de 2018
Horário: 18h às 22h
Local: CDT
Vagas: 30
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TECNOLOGIAS DO SÉCULO 21 IONIC: DESENVOLVIMENTO DE APLICAÇÕES
MODERNAS. WORDPRESS: PÁGINAS WEB AO ALCANCE DE TODOS.
UNITY: DESENVOLVENDO JOGOS DE MANEIRA ÁGIL
Descrição: Esse curso será uma introdução a tecnologias computacionais modernas, serão
expostas ferramentas para desenvolvimentos de aplicações comuns no século 21. Cada ferramenta apresentada, tem grande espaço no mercado da tecnologia atual, ou são tendências
para a próxima década. O objetivo deste curso é apresentar e introduzir tecnologias modernas para um público com pouco ou nenhum conhecimento em programação, quebrando o
mito de que é necessário ser muito inteligente para desenvolver tecnologia no século 21.
Dia: 24 a 26 de setembro de 2018
Horário: 8h às 14h
Local: CDT
20 vagas

PALESTRA: INOVACÃO E DESENVOLVIMENTO DE PRODUTO
28
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