
Criar um mundo melhor 
atuando na transformação dos 
indivíduos e da sociedade, 
através da tecnologia, 
educação, autonomia e 
conexões de impacto.



Tempo e investimento elevado? 

Qual o tempo e custo que sua empresa leva para desenvolver um 

profissional júnior para um cargo sênior? Está sendo efetivo? Há 

uma preocupação em desenvolver competências socioemocionais?

Atrair e reter profissionais de dados?

Há uma falta desses profissionais no mercado e a possibilidade do 

trabalho remoto aumentou as oportunidades. Como está o turnover

da sua equipe de dados e tecnologia? 

Aumentar inclusão e diversidade? 

Sua empresa tem interesse em proporcionar oportunidades para 

pessoas de baixa renda, oriundas de minorias de forma efetiva, 

mas não sabe por onde começar ou desenvolver ainda mais?

Está enfrentando alguns 
destes desafios?
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ON THE JOB LEARNING!

SELEÇÃO INCLUSIVA

Trabalhamos com diversas ONGs para selecionar pessoas de 

baixa renda, oriundas de minorias, de modo a proporcionar 

oportunidade de transformação de suas vidas.

SOCIOCRACIA
(CAVALEIROS DA TÁVOLA REDONDA)

Modelo de gestão focado na transparência, responsabilidade e 

aprendizado. Atividades organizadas em grupos com finalidades e 

domínios claros. Feedbacks e lições aprendidas.

PROJETOS REAIS

(ON THE JOB LEARNING)

Curso desenvolvido sobre projetos reais do cliente a 

partir da sua estratégia, metodologia, arquitetura, 

modelos de dados e governança.

MENTORIA / JORNADA DO HERÓI

(OS 12 TRABALHOS DE HÉRCULES)

Acompanhamento integral do estudante em seu processo de 

aprendizado com mentoria individual incluindo:  entregas, 

(produtividade), conhecimentos tecnológicos, competências 

socio emocionais.

43



Depoimentos de alguns alunos que 
passaram pela nossa metodologia:
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01 Elizabeth Vera, aluna Edward Alberto Chaparro López, aluno

Paulo Novak, aluno do Curso de Transformação Analítica Bruno Fernandes, aluno do Curso de Cientista de Dados



As empresas com quem já trabalhamos e 
aplicamos algumas das nossas soluções:



Nossos cursos estruturados e testados:

ANALISTA DE DADOS
Curso prático, desenvolvido a partir de projetos 
reais para a formação de um profissional de 
dados capaz de entender um problema de 
negócio, desenhar suas hipóteses e construir 
as soluções analíticas necessárias.

CIENTISTA DE DADOS
Curso prático, baseado em casos reais, focado 
na preparação de um profissional que saiba 
utilizar as soluções de ciências de dados para a 
resolução de problemas de negócio. 

DESENVOLVEDOR WEB FULL STACK
Curso prático, desenvolvido a partir de projetos 

reais para a formação de um desenvolvedor 
completo envolvendo a compreensão do 

negócio para a entrega de soluções.

ENGENHARIA DE DADOS
Curso prático, desenvolvido a partir de 
problemas reais e arquiteturas atuais 

orientado ao desenvolvimento de 
profissionais que consigam desenhar e 
implantar uma estratégia de obtenção, 

limpeza, harmonização e publicação de dados. 



VENHA BATER UM 
PAPO CONOSCO PARA 

SABER MAIS 
DESTALHES

Paulo Seixas
pseixas@1500fh.com

uni1500.com
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