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Quem sou eu?



Minha vida acadêmica

• Técnico em Processamento de Dados

• Analista de Sistemas

• Especialista em tecnologia da Informação

• Especialista em Docência Universitária

•Mestre em Engenharia da Computação



Minha vida profissional

• Fazedor de café!

• Desenvolvedor de Aplicativos

• Analista de Sistemas

• Consultor de TI

• Professor

• Pai da Bárbara e do Bebê



A pergunta que não quer calar?
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Por que Python?



Mas antes!



Mas antes!
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Um pouquinho de Python



O criador



Os motivos

1. Perfeita para iniciantes.

2. Fácil de aprender.

3. Foco no programador.

4. Código aberto e uma grande Comunidade.



Quem usa Python?
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As comparações
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Material de Estudo















Ferramentas



Ferramentas

IDLE é um ambiente de desenvolvimento

integrado para Python, que é lançado em cada liberação

da ferramenta de programação desde a versão 2.3. Ele

não é incluso no pacote python incluído com

muitas distribuições Linux. É completamente escrito em

Python e com o kit de ferramentas

de GUI Tkinter (funções de empacotamento para Tcl/Tk).



Ferramentas

PyCharm is an Integrated Development Environment

(IDE) used in computer programming, specifically for the

Python language. It is developed by the Czech company

JetBrains.[2] It provides code analysis, a graphical

debugger, an integrated unit tester, integration with

version control systems (VCSes), and supports web

development with Django.



Ferramentas

O Jupyter Notebook é uma aplicação web de código

aberto que permite criar e compartilhar documentos

que contenham código ao vivo, equações, visualizações

e texto explicativo. Os usos incluem: clareza e

transformação de dados, simulação numérica,

modelagem estatística, aprendizado de máquinas e

muito mais.



Ferramentas

O Qpytthon 3 aplicativo para Android, que possiblidade

o desenvolvimento de aplicativos em Python, logo você

pode aprender Python na fila do Banco ou depois de

comer uma feijoada.



Ferramentas

O Qpytthon 3 aplicativo para Android, que possiblidade
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pode aprender Python na fila do Banco ou depois de

comer uma feijoada.



Dica!

Antes de escolher qual linguagem de 

programação, avalie seus objetivos. Há 

opções para qualquer caminho que decida 

tomar, o importante é se manter motivado e 

saber que sempre vale a pena investir em 

seu futuro!



Dica!

Na prática, a escolha de uma linguagem de 

programação é muitas vezes ditada por 

outras restrições do mundo real, como 

custo, disponibilidade, treinamento e 

investimento prévio, ou até mesmo apego 

emocional.



https://www.packtpub.com/packt/offers/free-learning





O que preciso para ser um programador?

01. Português e Inglês.
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O que preciso para ser um programador?

07. Saber Python!

06. Orientação a Objetos e Padrões de Projeto.

05. Redes.

04. Arquitetura e Organização de Computadores.

03. Lógica.

02. Matemática.

01. Português e Inglês.



Como praticar?
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Perguntas?




