Assessoria de Imprensa
Novas lives gratuitas sobre Arquitetura de Software acontecem esta
semana
Três novas transmissões celebram o Arch Month que tem foco na capacitação de
desenvolvedores e é organizado pelo Comitê Técnico do Grupo DB1
Maringá – PR, novembro de 2020 – Dando continuidade a série de lives do Arch
Month, organizado pelo Grupo DB1, formado por empresas brasileiras de tecnologia
com escritórios no Brasil, Argentina e Estados Unidos, esta semana estão programadas
mais três sessões sobre Arquitetura de Software com os temas Arquitetura Hexagonal,
CQRS (Command Query Responsibility Segregation) e Sistema de Análises
Geocientíficas Automatizado (SAGA GIS).
As transmissões ao vivo desta semana terão formatos talks, com duração de 30
minutos, e serão apresentadas pelos arquitetos de software do Grupo DB1. Serão
abordados assuntos como modelos de arquitetura de software, análise estratégica dos
componentes e outros itens como desempenho, escalabilidade, interoperabilidade,
compatibilidade e performance.
O objetivo do evento é nivelar o conhecimento entre os colaboradores e contribuir
para a comunidade de desenvolvimento de todo o país. Todas as sessões serão
iniciadas às 17:30 no Canal do DB1 Group no YouTube. As lives serão divulgadas
diariamente nas redes sociais do Grupo.
Para Francisco Thiago de Almeida, Senior Software Developer na DB1 Global Software,
uma empresa do Grupo DB1 especializada no desenvolvimento de software sob
demanda, a série de lives “além de contribuir para a comunidade de arquitetura de
software como um todo, será focada em comunicar os pilares de ação da cultura de
conhecimento da DB1, em especial o de Desenvolvimento Profissional e Humano e o
de Qualidade e Excelência”.
Confira abaixo a programação completa do Arch Month:




03/11 - Arquitetura Hexagonal? – duração 30 minutos
Palestrante: Nilson Junior
04/11 - CQRS sem frescuras – duração: 30 minutos
Palestrante: Lucas Vieira
05/11 - SAGAS, Um pattern sagaz – duração: 30 minutos
Palestrante: Allan Peres

As transmissões serão realizadas pelo canal do Youtube do Grupo DB1 em
https://bit.ly/3ekJ2Iq
Sobre o Grupo DB1:
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O Grupo DB1 é formado por empresas de tecnologia brasileiras, com sede em Maringá - PR Brasil e bases operacionais no Brasil (3), Argentina (1) e Estados Unidos (1). Tem 20 anos de
experiência no mercado de tecnologia da informação e oferece software e serviços de
desenvolvimento para empresas (B2B). Sempre com posicionamento de produtos e serviços
“premium” e de alta qualidade as empresas do grupo são líderes de mercado como
ANYMARKET, Consignet, DB1 Global Software, Koncili, EIVE, Predize e o robô Tinbot. O grupo
tem conquistado inúmeros prêmios de gestão e inovação e figura há 10 anos consecutivos
entre as melhores empresas para se trabalhar pela GPTW (Great Place to Work). O Grupo DB1
também foi reconhecido pelo Financial Times, um dos mais renomados jornais
britânicos, como uma das 500 empresas que mais crescem nas Américas. Com o lema “Sua
luz move o universo DB1”, e como parte da cultura do grupo, todos na organização trabalham
com o propósito de transformar o futuro e impactar a vida das pessoas e organizações por
meio das soluções criadas pelo grupo.
Mais informações: https://www.db1group.com/
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