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26 a 28 de agosto de 2022



O                  evento sobre
Python da região Nordeste!

MAIOR



A Python Nordeste é um evento de tecnologia realizado anualmente desde
2013 pela comunidade de entusiastas da linguagem de programação Python da
região.

Durante três dias de imersão, os participantes poderão aprender sobre novas
tecnologias, compartilhar conhecimento e experiências, ter contato com
grandes nomes da comunidade de desenvolvedores e confraternizar.

Sobre o evento



Difundir a linguagem Python e tecnologias
relacionadas;
Promover a troca de experiências e
conhecimentos;
Incentivar o crescimento da comunidade, tanto
em participantes quanto em impacto social;
Expandir a abrangência de oportunidades na
área de tecnologia por toda a região Nordeste.

Objetivos



Cidade:
Aracaju
A cidade que carrega o título de capital
brasileira com maior qualidade de vida e
com a orla mais bonita do Brasil sediará o
evento Python Nordeste em 2022!

Fora as belezas naturais, Aracaju conta com uma enorme produção
científica e cultural, sendo referência nacional e tendo até destaques
internacionais.



Além do Innovation Center, na Unit, dois grandes
pontos que se destacam no ramo de tecnologia da
informação são:

SergipeTec (Parque Tecnológico Estadual)
Incentivo ao desenvolvimento e produção
tecnológica no estado de Sergipe, além do
fomento à criação de StartUps.

DCOMP/UFS (Departamento de Computação da
Universidade Federal de Sergipe)

Grande variedade de projetos de pesquisa e de
extensão reconhecidos nacionalmente. A UFS é
atualmente uma das maiores da América Latina.



E para falar em regionalidade, a cena musical
sergipana conta com grandes nomes, com
premiações e indicações nacionais e internacionais.
Alguns de nossos grandes nomes são: Isis Broken,
The Baggios, Samba do Arnesto, Calcinha Preta e
outros.

O Estado também conta com inúmeros artistas
plásticos e grupos teatrais.

Cena Artística



Datas e Localização
A próxima edição está prevista para acontecer
no período de 26 a 28 de agosto de 2022.

Tiradentes Innovation Center
(Unit - Universidade Tiradentes)

Endereço: Av. Murilo Dantas, 300 - Bloco
A - Farolândia, Aracaju - SE, 49032-490.



O Tiradentes Innovation Center - TIC é pioneiro no Brasil e na América Latina como
Centro de Inovação voltado à Educação e está situado em Sergipe, na
Universidade Tiradentes.

Com espaços físicos confortáveis, criativos e inovadores, que abrangem recursos
tecnológicos de última geração, o TIC promove a conexão entre pessoas, startups,
empresas e organizações.

O Tiradentes Innovation Center conta com espaço coworking para startups de
educação, salas privativas, espaço relax, cabines de reunião, salas de
videoconferência, laboratórios de sala de aula, arenas interna e externa, espaço
aberto multiuso e, por fim, laboratório experimental e de prototipagem

Sobre o Tiradentes Innovation Center



A Universidade Tiradentes – Unit – é a primeira instituição de ensino superior
particular criada em Sergipe, Nordeste brasileiro, há 59 anos. A Universidade se
destaca pelo alto nível de qualificação de seu corpo docente e modernas
instalações. Cerca de 80% do professorado é composto por doutores ou mestres,
além disso, 70% dos docentes estão envolvidos em outras atividades de ensino,
pesquisa ou extensão.

A estrutura da Unit Sergipe soma uma área total com mais de 255 mil metros
quadrados, incluindo as bibliotecas dos campi e polos que têm um acervo de
cerca de 150 mil itens – dentre livros, periódicos, monografias, mapas, filmes,
documentários e outros materiais digitalizados. Os campi contam, ainda, com
laboratórios de alta tecnologia para cada área do ensino; anfiteatros; salas
modernas e conectadas; auditórios; minishoppings; vila olímpica; e teatro.

Sobre a Universidade Tiradentes (UNIT)



Dados do evento
São esperados mais de 300 participantes;
3 dias de evento, sendo:

1 dia (26) com abertura, palestra e apresentação cultural;
2 dias (27 e 28) de palestras, workshops e mesas redondas;
2 dias (27 e 28) acontecendo a Feira de Startup e Oficina Kids de forma
simultânea ;

Palestrantes de todo o país;
Oportunidade de networking, contratações, divulgação de projetos de
pesquisa e inovação etc.



Números da PyNE 2021

1066 Inscritos no Sympla
457 Participantes no Discord 
2 Keynotes
1 Painel
16 Palestras 

(edição online)

6 Tutoriais 
15h30min ao vivo
18h de tutoriais ministrados
2.8 mil+ visualizações no YouTube*

* somando todos os vídeos do evento.



Empresas que já patrocinaram a Python Nordeste:



A Python Nordeste reúne um público composto por
desenvolvedores, engenheiros de software, empresários, gerentes
de TI, estudantes e entusiastas de todo o Brasil e do mundo.
É uma oportunidade de associar a sua marca a iniciativas abertas
e colaborativas de software livre, conhecer a comunidade e os
projetos que estão em andamento, difundir a linguagem e
estimular o desenvolvimento tecnológico no país.
Como retorno, além de alcançar visibilidade nacional, você
poderá capacitar a sua equipe, oferecer propostas, recrutar
profissionais dedicados ou criar parcerias de negócios.

Por que apoiar a Python Nordeste?



Python
Foi eleita a linguagem
de programação mais
popular de 2021

Fonte: Pesquisa realizada em Agosto de 2021 pela TIOBE e PYPL 

https://statisticstimes.com/tech/top-computer-languages.php
https://statisticstimes.com/tech/top-computer-languages.php


Keynotes PyNE2022 

Fernanda Wanderley
Doutora em Inteligência Computacional
pela UFMG e Google Developer Expert
em Machine Learning. Trabalha com
detecção de patologias em imagens
médicas.

Nina Da Hora
Cientista da computação em construção,
membro do conselho de transparência
do TSE e pesquisadora Cyberbrics
CTS/FGV. Forbes Under 30 2021

Thaly Sanches
Formado em design de mídias digitais e
MBA em Gestão. Atua com projetos de
impacto social com foco em inclusão e
diversidade. Chief Product officer em
Todas as Letras. 



Organizações Parceiras PyNE22

Comunidade LGBTQIAP+
para entusiastas em

tecnologiaEmpoderamento da comunidade
negra de tecnologia

Projeto social de escuta clínica da
população LGBTTQIAP+ em

Sergipe



 



PLANOPLANO
 

DIAMANTEDIAMANTE

Além de todosAlém de todos
os benefíciosos benefícios    dodo
patrocinadorpatrocinador
OURO...OURO...



Lis R. Barreto Rodrigo Amaral Nelly Alves Liggia Lima

Jane MeloArianne Macena Anne Karoline Macedo Any Caroliny Souza

Brenno Félix

Organização Python Nordeste 2022

Margô Faber Micael Nascimento



Se você tem uma ideia inovadora
e quer incluir a sua marca, entre
em contato conosco!



Estamos aguardando o seu contato!
 

                   @pythonnordeste            linkedin.com/in/python-nordeste

nordeste@python.org.br

Quer patrocinar a PyNE 2022?


