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Primeira Edição 
 
Esta edição se refere a apresentação: Carreiras em TI Enterprise. 
Este documento foi criado ou atualizado em 08 de julho. de 2019. 
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Sobre a Iniciativa Acadêmica 
A Iniciativa Acadêmica para IBM Z é um programa colaborativo e 
gratuito da IBM focado em ampliar o conhecimento de alunos, 
educadores, professores e pesquisadores do mundo todo. A iniciativa 
acadêmica da IBM é um programa de aprimoramento técnico e de 
acesso gratuito com o apoio de ferramentas, softwares IBM, 
equipamentos, materiais didáticos e incentivo a certificações. 
 
Oferecemos um amplo portfólio de produtos e soluções IBM que auxilia 
alunos e professores na formação de habilidades sobre as mais 
recentes tecnologias demandadas pelo mercado. 
 

Palestrante 
O conteúdo desta apresentação foi criado por: 
 
 Rafael Ireno, fascinado por inovação, liderança e pela busca 
contínua de ideias disruptivas. Se formou na Concordia University Irvine 
em 2008 e é um IBMista há 6 anos. Desde 2013, ocupou diferentes 
cargos técnicos, onde trabalhou como consultor de soluções de 
infraestrutura para clientes da América Latina. 
 

Empreendedor, consultor e palestrante na IBM Brasil. Ex-atleta 
profissional e influenciador da adoção de tecnologias emergentes. 
Entusiasta focado em ajudar organizações e profissionais a se 
reinventarem através da busca constante de novas soluções 
disruptivas.  



 

   
 

Título da Palestra 
Carreiras em TI Enterprise. 
 

Descrição da Palestra 
TI é um campo em rápida evolução e empresas hoje buscam por novos 
profissionais com habilidades para endereçar os desafios da Era Digital. 
  
Quer saber como as novas tecnologias como Inteligência Artificial, 
Blockchain, DevOps e Segurança no mercado de TI Corporativa 
impactam os negócios e o que isso significa para sua profissão? 
Participe da palestra organizada pelo time de Iniciativas Acadêmicas da 
IBM e venha explorar novas possibilidades de carreiras e mapear os 
conhecimentos necessários para se tornar um profissional diferenciado 
no mercado de TI Enterprise. 
  
Não fique fora dessa! 

Agenda 
• Introdução 
• Transformação Digital 
• Desafios e Oportunidades 
• Tecnologias Digitais 
• Entendendo o mercado 
• Enterprise Computing 
• Conhecendo o Mainframe 
• Carreiras em Mainframe 
• Como Começar? 
• Recursos Disponíveis 
• A Jornada Acadêmica 
• Sobre a Iniciativa Acadêmica 

  



 

   
 

Público Alvo 
Apesar de direcionarmos, ao final da sessão carreiras específicas em 
Mainframe, esta palestra abrange diversas tecnologias digitais 
e tendências de mercado de TI Enterprise. Sendo assim, entendemos 
que essa palestra é relevante para todos que considerem construir uma 
carreira no ramo de tecnologia. 
 

Plataforma Meetup 
Todos nossos eventos são publicados em nosso grupo de Meetup. 
Conforme conversamos, pedimos que direcione alunos, professores e 
coordenadores interessado para o link abaixo para que possam se 
inscrever no evento. 
 

Acesso ao grupo: 
 https://meetup.com/iniciativaz 
 

Metas de participantes 
Contamos com seu apoio e colaboração para que possamos atingir a 
meta de participantes cadastrados na plataforma de Meetups. Caso 
tenha alguma dúvida sobre o processo, por favor entre em contato, com 
antecedência, para que possamos garantir um bom número de pessoas 
na primeira palestra da jornada acadêmica. 

  



 

   
 

Feedbacks 
Seus comentários são importantes para nós! 
 
Queremos que esta apresentação seja o mais útil possível. Por favor, 
envie seus comentários sobre esta palestra através das seguintes 
alternativas: 
 
 Envie seus comentários por email para: 
 rireno@br.ibm.com 
 
 Me adicione a sua rede de contatos no Linkedin: 
 https://br.linkedin.com/in/rafaelireno 
 


