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Tópicos

- Internet ontem, hoje e amanhã
- A linha do tempo da Web
- ‘‘Web 1.0’’
- Interação Web e Usuário
- O que é Web 2.0?
- Estou na Web 2.0 e não sei!?
- Orkut é Web 2.0?
- Informação, democracia e interatividade
- Grande empresas na Web 2.0
- Serviços Web 2.0
- Imagem Digital: Empresas e Usuários
- Computação em Nuvem
- Virtualização
- Crowdsourcing
- Ainda há tempo, comece agora!

Palestra/Workshop
Objetivo
Orientar, discutir e apresentar o novo conceito de internet Web 2.0 .
Estratégia
- Apresentação dinâmica, criativa e eficiente das mudanças que a Web 2.0 está
fazendo em nossas vidas.
- Análise dos maiores serviços Web 2.0, com ênfase na difusão da informação
e interatividade.
-Exposição prática de sites e serviços web que usam o conceito Web 2.0.
Formato
Workshop é dinâmico e interativo, onde o professor expõe situações reais.
Público-alvo
Profissionais de Informática, Publicidade, Jornalismo, Comunicação, Design, Web
Design, Artes e Tecnologias.
Conteúdo
A principal característica do Workshop é a conversa exemplificada aberta e
objetiva.
O professor tem como principal objetivo esclarecer dúvidas, sobre serviços e
conceitos Web 2.0 . Usados muitas vezes diariamente e que geralmente não são
identificados.
Personalização
O instituição, tem total abertura para fazer sugestões de tópicos extras e assuntos
específicos. Desde que não fuja do assunto principal.
Duração: 3 horas (15 min de intervalo)
Custo
R$ 000,00**
(Para fora de Santa Maria, serão adicionados os custos de: transporte, estadia e alimentação).

Infra-estrutura
Auditório ou Sala de aula com data-show + computador + internet

* Todo conteúdo apresentado, é disponibilizado para o aluno no formato PDF.
** Valor sem impostos via RPA.

Professor
Jonas Mateus
Profissional com mais de 20 anos de experiência avançada no ramo de
artes gráficas e design, vivenciados em empresas de editoração eletrônica,
design e bureaus digitais.
Atua como Consultor Técnico e instrutor nas áreas de Pré-impressão,
Sistemas de Impressão e Sinalização, Design, Editoração Eletrônica, Informática
com ênfase em Redes, Internet e Workflows.
Alguns Projetos desenvolvidos:
- Workflow Digital Fotoligraf, postscript level 3, 1999/2009;
- Palestra "Apresentando CorelDraw", Omega Tecnologia, 2004;
- Finalização e ajuste de rótulos, Fotoligraf Fotolito e Sinalização 2008;
- Workflow Digital Fotoligraf, postscript level 2/3, 1997;
- Rede local Fotoligraf Fotolito Digital, 1999/2008;
- Web Site Fotoligraf Fotolito e Sinalização – (www.fotoligraf.com.br) 2002/2009;
- Palestra "Arquivos Digitais: Processo de Finalização":
UNIJUI /2006; ULBRA Carazinho /2007; UNIFRA, 2006/2007/2008;
Haco Etiquetas - Blumenau /2008;
- Desenvolvimento e produção - Site 99 Designs, 2009/2010.
Novidades:
- Palestra/Workshop ‘‘ Web 2.0 e o Crowdsourcing ’’, 2009;
- Palestra ‘‘ Você está na Web 2.0 ? ’’, 2010.
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