FERRAMENTAS DE GESTÃO DE
DEPENDÊNCIAS DE SOFTWARE
DATAS
11, 12 e 13 de abril de 2018
09H00 – 18H00
INSCRIÇÕES
Até dia 5 de abril através do nosso site,
por email ou contacto telefónico.
FORMAÇÃO CERTIFICADA
O IPN é uma Entidade Acreditada pela DGERT
(Processo n.º 1955). No final da ação os
participantes terão direito a um Certificado de
Formação Profissional.*
VALOR DO INVESTIMENTO
24 Horas de formação
550€ + IVA (desconto de 10% para empresas
incubadas e 2 ou mais inscrições por empresa)

*mediante a frequência de todas as sessões previstas.

Instituto Pedro Nunes
Rua Pedro Nunes
3030-199 Coimbra
Portugal
+351 239 700 909 / 910 / 911
formacao@ipn.pt
www.ipn.pt
facebook.com/institutopedronunes

QUAL É O ENQUADRAMENTO?
A gestão de dependências de software é um dos problemas
escondidos do desenvolvimento de software de forma flexível
mas consistente. Sem que esta gestão seja feita de forma explícita, não é possível implementar mecanismos de construção e
entrega determinísticos e, portanto, automatizáveis.
O QUE VAI APRENDER?
No final desta formação, o formando deve ser capaz de gerir as
dependências de Sistema e linguagem utilizadas nos seus projetos e sistemas. Pretende-se incutir a capacidade de análise crítica
de sistemas já implementados com vista ao aumento da performance das taxas de sucesso de Deployment, salvaguardando
ainda a flexibilidade e os conhecimentos necessários para fazer
face às alterações de ambientes.

A QUEM SE DIRIGE?
► Software Developers
► Project Managers na área de desenvolvimento de software
► Profissionais interessados na Gestão Ágil de Projetos de
Software.

RAZÕES PARA ASSISTIR A ESTA FORMAÇÃO
► Gira de forma correta as dependências de Sistema e
linguagem utilizadas nos seus projetos e sistemas;
► Adquira a capacidade de análise crítica de sistemas já
implementados com vista ao aumento da performance e
taxas de sucesso de Deployment;
► Tenha a capacidade de fazer face às alterações de
ambientes.

CONTEÚDOS PROGRAMÁTICOS
► Necessidades e motivações para uma correta gestão de
dependências
► Gestão de dependências a nível do Sistema Operativo
► Gestão de Packages .deb
► Gestão de Packages .rpm
► Gestão de Packages em Windows com recurso a Chocolatey
► Gestão de dependências de Linguagem
► Instalação e Versionamento com Maven
► Instalação e Versionamento com Nuget
► Instalação e Versionamento com PyPi
► Instalação e Versionamento com NPM
► Gestão de dependências Frontend
► Transpilers e a sua utilização
► Task Runners e a sua utilização
► Module Bundlers e a sua utilização
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INSCRIÇÕES
► +351 239 700 909 / 910 / 911
► formacao@ipn.pt
► www.ipn.pt

► Mestre em Engenharia Informática pela Universidade de Coimbra, com
tese na Chalmers Tekniska Högskola, Gotemburgo
► Licenciado e Mestre em Engenharia Informática pela F.C.T.U.C.
Com vários anos de experiência em equipas técnicas de desenvolvimento
de software para indústrias variadas, tendo assumido responsabilidades
de líder técnico e de gestor de projeto em variados projetos.
► Especialista em Engenharia de Software na Fiercely, com projetos vários
de melhoria de desempenho de equipas de desenvolvimento de software

