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Sobre a Dairiki 
Nossa empresa foi fundada por três alunos da

Unicamp em 2011, atuamos na área de consultoria em gestão da qualidade e
análise de dados para empresas, somos uma spin-off de um grupo com atuação no

ramo de distribuição B2B e varejo.

 Objetivos
 Desenvolvimento de aplicação

online para gestão e acesso à informação para grandes empresas na área de
segurança e saúde ocupacional, pesquisa e desenvolvimento de identificação
biométrica online para acesso aos dados. Buscamos candidatos com vocação
técnica para desenvolvimento web e que queiram aprender sobre analise de

requisitos e desenvolvimento de produto na prática. 

Remuneração Proposta
 R$ 900e seguro de vida, flexibilidade de horário e expectativa de continuidade do

contrato de estágio.
 

Vantagens adicionais
 Home office com reuniões online, vale transporte em caso de reuniões presenciais

 
Áreas de interesse 

Segurança ocupacional, gestão da qualidade ISO 9001/14001, SQL, Desenvolvimento Web

Cronograma de atividades macro nível 

1. Briefing, ferramentas e levantamento
requisitos projeto
 2. Desenvolvimento de cronograma e mockup
 3. Apresentação
Deliverable 1 
4. Desenvolvimento versão alpha
 5. Desenvolvimento / Feedback
usuário / Prospeção de contas
 6. Deliverable 2
 

7. Refinar requisitos / Desenvolvimento
versão beta
8. Desenvolvimento versão beta
9. Deliverable 3
10. Desenvolvimento versão MVP
11. Desenvolvimento versão MVP
12. Deliverable 4 MVP / Cliente
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Sobre a Empresa:
A GoBots desenvolve e fornece serviços de Aprendizado de Máquina e

Processamento de Linguagem Natural, impactando milhões de pessoas
mensalmente. Atendemos mais de 180 empresas em 7 países e estamos

buscando pessoas pró-ativas, criativas e com aprendizado rápido.
Nossa equipe é formada por alunos de Computação da UNICAMP,

valorizamos o
aprendizado, diversidade e conforto no ambiente de trabalho. O Summer Job

será feito de forma remota, com possíveis encontros em Barão Geraldo de
acordo com a pandemia.

Objetivo:
O Objetivo do Summer Job na GoBots é apresentar e introduzir o participante

às
principais áreas de desenvolvimento de tecnologia da GoBots, passando pela

área de Inteligência Artificial, Backend, e Frontend. Após a rotação nas 3
diferentes áreas, será proposto um projeto para as semanas restantes, onde o

participante poderá focar na área e
problema que mais se identificou. O Summer Job tem como objetivo principal

trazer aprendizado ao participante e inovação para a GoBots.

Remuneração Proposta:
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A remuneração proposta é:
- 25 horas semanais R$1.200
- 30 oras semanais R$1.440

Vantagens adicionais:
Vale Refeição
Vale Transporte
Home Office
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Áreas de interesse:
Aprendizado de Máquina, Inteligência Artificial, Desenvolvimento de Software,

Engenharia de Software, Back End, Front End, Design.

Cronograma:
O cronograma engloba o onboarding, adaptação e treinamento do estagiário, a

imersão no contexto GoBots e na área de Inteligência Artifical, após isso o estagiário
poderá propor um trabalho a ser realizado na segunda metade, envolvendo

desenvolvimento de software.

● Apresentação da empresa e seus
processos
● Introdução nas ferramentas utilizadas
● Discussão sobre carreira em uma startup

● Pair Programming com desenvolvedores do
time de Inteligência Artificial
● Aprendizado em Processamento de
Linguagem Natural
● Evolução dos bots em produção

● Pair Programming com desenvolvedores
do time de Backend
● Como desenvolver um webapp escalável
e seguro
● Ver na prática como funcionam bancos
de dados relacionais e não relacionais
● Aprender como funciona infraestrutura
em nuvem e modernos sistemas de
orquestramento de deploys

Semana 1: Semanas 2 a 3:

Semanas 4 a 5: Semanas 6 a 7
● Pair Programming com desenvolvedores do
time de Frontend
● Planejar, prototipar e executar o
desenvolvimento de funcionalidades e
componentes
● Ter contato com os frameworks de
javascript mais usados no ecossistema

Semanas 8 a 12:
● Desenvolvimento de projeto proposto pelo participante em conjunto com seu
responsável.
● Prototipação e testes da solução
● Apresentação para a empresa dos resultados obtidos no programa e
confraternização
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Área 1 - QA Internship

Objetivo:
Implementação de um pipeline para validação da Suite de produtos multibiométricos

Griaule, considerando integração Mobile e estrutura de servidores, possibilitando
uso de ferramentas de Continuous Integration (CI).

Durante o processo, o estagiário terá a oportunidade de aprofundar seus
conhecimentos sobre qualidade de software, integração contínua e aprender sobre

as mais atuais tecnologias de identificação biométrica estando em contato direto
com os produtos desenvolvidos pela Griaule. www.griaule.com

Áreas de Interesse:

Semana 1: Introdução à biometria e reconhecimento de impressão digital;
Semana 2: Estudo sobre testes para QA de software;
Semana 3: Estudo sobre testes para QA de software;
Semana 4: Estudo sobre ferramentas de teste e programação Python;
Semana 5: Testes iniciais manuais para entendimento dos fluxos e início da automatização;
Semana 6: Automatização de testes de cenários simples;
Semana 7: Criação de um plano de testes e automatizações;
Semana 8: Análise de combinações de chamadas e parâmetros e seus testes;
Semana 9: Testes em ambiente complexos;
Semana 10: Testes de cobertura;
Semana 11: Consolidação dos conhecimento e resultados;
Semana 12: Escrita de relatório final.
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Calendário Semanal:

Continuous Integration
Biometria
Análise de Cobertura

2020

QA Automation
Engenharia de Software



Área 2 - Professional Services

Objetivos:
Desenvolvimento de ferramentas para migração de dados biométricos, validação

de ambientes de produção, consolidação de base de dados e frameworks para
pesquisas de dados.

Durante o processo, o estagiário terá a oportunidade de aprofundar seus
conhecimentos sobre integrações de software, programação, base de dados e Big

Data, além de aprender sobre as mais atuais tecnologias de identificação biométrica.

Semana 1: Introdução à biometria e reconhecimento de impressão digital;
Semana 2: Estudo da arquitetura Hadoop, comandos SQL e HDP;
Semana 3: Estudo iteração Java e Phyton com HDP;
Semana 4: Criação do plano de desenvolvimento e definição da solução de frameworks de
pesquisa;
Semana 5: Desenvolvimento da solução;
Semana 6: Desenvolvimento da solução;
Semana 7: Desenvolvimento da solução;
Semana 8: Avaliação do frameworks e correções finais;
Semana 9: Estudo sobre estrutura de dados e características para migração;
Semana 10: Avaliação da ferramenta atual e pontos de melhoria;
Semana 11: Revisão da ferramenta de migração;
Semana 12: Escrita de relatório final.
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Hadoop
HBase

Áreas de Interesse:
SQL
Programação Java
Python

Calendário Semanal:



Área 3 - Administração de Serviços em Cluster

Objetivo:
Implementação de ferramentas para validação de performance, segurança e

requisitos de infraestrutura de ambientes de processamento de multi-biometrias em
cluster.

Durante o processo, o estagiário terá a oportunidade de aprofundar seus
conhecimentos sobre sistemas operacionais, cluster de servidores, Hadoop e
soluções para Big Data, além de aprender sobre as mais atuais tecnologias de

identificação biométrica desenvolvidas pela Griaule.

Semana 1: Introdução à biometria e reconhecimento de impressão digital;
Semana 2: Estudo da arquitetura Hadoop e serviços em tomcat;
Semana 3: Estudo sobre segurança em rede e fontes de vulnerabilidade;
Semana 4: Levantamento das vulnerabilidades e ataques mais comuns;
Semana 5: Levantamento das versões em uso e suas vulnerabilidades listadas;
Semana 6: Mapeamento de ferramentas para testes de vulnerabilidade;
Semana 7: Execução dos testes de vulnerabilidade;
Semana 8: Execução de ataques de negação de serviço e outros que impactam no
desempenho da rede;
Semana 9: Relatório com os resultados obtidos;
Semana 10: Aplicação de patchs e upgrades para redução das vulnerabilidades;
Semana 11: Testes e relatório das melhorias;
Semana 12: Escrita de relatório final.
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Áreas de Interesse:

Sistemas Operacionais
Cluster de Servidores
Hadoop

Automações
Sistemas de Segurança

Calendário Semanal:



Área 4 - R&D QA Automation Intern

Objetivo:
Implementação de um pipeline de integração contínua para validação das bibliotecas

de extração e matching multi-biométricos tais como reconhecimento facial, impressões
digitais, íris, dentre outras bibliotecas nativas da Griaule. Geração de novas releases

e implementação do controle de versão utilizando o Git. O trabalho permitirá a
automatização da geração de relatórios de performance das bibliotecas biométricas.

Durante o processo, o estagiário terá a oportunidade de aprofundar seus
conhecimentos sobre qualidade de software, integração contínua, poderá propor

estratégias de implementação das rotinas e aprender sobre as mais atuais tecnologias
de identificação biométrica estando em contato direto com os produtos desenvolvidos

pela Griaule.

Semana 1: Introdução à biometria e reconhecimento de impressão digital;
Semana 2: Estudo sobre testes de software;
Semana 3: Estudo das funcionalidades das bibliotecas de biometria;
Semana 4: Proposta de automação de testes de funcionalidade;
Semana 5: Implementação dos testes no CI;
Semana 6: Execução dos testes para a biblioteca de impressão digital;
Semana 7: Execução dos testes para a biblioteca da face;
Semana 8: Execução dos testes para a biblioteca da Íris;
Semana 9: Geração de relatório com os resultados de testes;
Semana 10: Proposta para geração de release das bibliotecas;
Semana 11: Documentação do release;
Semana 12: Escrita de relatório final.
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Áreas de Interesse:

Sistemas Operacionais
Cluster de Servidores
Hadoop

Automações
Sistemas de Segurança

Calendário Semanal:



Área 5 - R&D Machine Learning Intern

Objetivo:
O estagiário terá a oportunidade de trabalhar em projeto na área de pesquisa forense
(identificação criminal) utilizando fragmentos de impressões digitais encontradas em
cenas de crime. O objetivo do trabalho será estudar, propor melhorias e otimizar os
algoritmos de extração de características (feature vector) em imagens de fragmentos

de impressão digital - encontrados em cenas de crime - utilizando redes neurais.
Durante o processo, o estagiário terá a oportunidade de aprofundar seus

conhecimentos sobre machine learning, processamento de imagens e aprender
sobre as mais atuais tecnologias de identificação biométrica focado em pesquisa

forense.

Semana 1: Introdução à biometria e reconhecimento de impressão digital;
Semana 2: Estudo de arquitectura de redes neurais profundas
Semana 3: Estudo de classificação primária de impressões digitais
Semana 4: Marcação automática e verificação das singularidades
Semana 5: Definição de uma arquitetura para detecção de singularidades
Semana 6: Preparação de um ambiente de treinamento (tensorflow+keras)
Semana 7: Preparação dos dados para o treinamento
Semana 8: Treinamento dos modelos
Semana 9: Treinamentos dos modelos
Semana 10: Teste e avaliação
Semana 11: Analise dos resultados
Semana 12: Escrita de relatório final.
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Áreas de Interesse:

C++
Python
TensorFlow
Redes Neurais

Processamento de Imagens
Biometria
Otimização de Algoritmos

Calendário Semanal:



Estagiário(a) - Cientista de Dados

DESCRIÇÃO
Somos uma empresa que utiliza Inteligência Artificial e Visão Computacional para criar sistemas

incríveis nas áreas da saúde, segurança, transporte e varejo. Desenvolvemos tecnologia de
reconhecimento facial de alta precisão, tendo como clientes Hospital Israelita Albert Einstein, Hospital

Vila Nova Star, MERZ e CCP Cyrela
Commercial Properties. A Hoobox também conta grandes parceiros como Intel, Johnson & Johnson e

FAPESP.
Na Hoobox você vai trabalhar com times multidisciplinares. Vai ter o desafio de desenvolver produtos

inovadores (tem que gostar de pesquisar) e pode ser que surjam demandas e oportunidades de
última hora (nesses momentos você tem que ser proativo e multitasking).

Esperamos que você tenha match com a cultura da empresa!

PROJETO
Você irá trabalhar em um projeto mega inovador na área da saúde que tem como objetivo realizar o
monitoramento de pacientes em leitos hospitalares utilizando visão computacional. Você também irá

trabalhar com times multidisciplinares de grandes empresas. O projeto trará um enorme carga de
aprendizagem para o candidato e grande oportunidade de crescimento e efetivação na empresa.

FUNÇÕES
● Criação e manutenção de datasets;
● Auxiliar na criação de todo fluxo de trabalho de um projeto de data mining;
● Análise exploratória de dados, tendências e anomalias, em particular em relação a dados de
monitoramento

DIFERENCIAL
● Boa relação interpessoal.
● Estar familiarizado com ferramentas de trabalho em equipe como VCS (Git).
● Nível básico de Python.
● Estar familiarizado com sistemas Unix / Linux.

Summer
2020

                                   REQUISITOS
● Conhecimentos sólidos em lógica de programação.

LOCAL
HOOBOX SP - Brooklin ou Home Office



Plano de estágio na Instruct para
Summer Internship 2020

Sobre a Instruct
A Instruct é uma empresa de desenvolvimento de software e consultoria, especializada na

criação de processos eficientes e automatizados, com foco na entrega de software e gestão de
recursos de tecnologia.

Somos Empresa Filha da Unicamp, sendo o fundador Miguel Di Ciurcio Filho ex-aluno e
ex-funcionário do Instituto de Computação da Unicamp. Para saber mais:

https://www.inova.unicamp.br/lista-de-empresas-filhas/
Somos pioneiros na comunidade DevOps no Brasil, além de ser uma das primeiras

especialistas em automação de gerenciamento de configuração e infraestrutura como código
no país. A empresa tem entregue com sucesso projetos sob medida para seus clientes há

bastante tempo.
Outro protagonismo da empresa no mercado brasileiro é que trabalhamos de maneira

totalmente distribuída no Brasil. Possuímos colaboradores em todas as regiões e estamos
sempre aprimorando o formato de trabalho remoto.

Por que estagiar na Instruct

● Ambiente de trabalho amigável, inclusivo e seguro;
● Resolvemos problemas desafiadores e em larga escala para nossos clientes;
● Incentivos para participação em eventos, cursos e palestras;
● Usamos ferramentas e métodos inteligentes e inovadores para interagir com nosso time;
● Cultura blameless;
● Café de qualidade!

     Objetivos do Internship
A Instruct está desenvolvendo um produto como Software as a Service (SaaS) chamado

Operous.
https://operous.dev

Com o Operous, você não se preocupará se a configuração, desempenho e segurança dos
servidores que hospedam suas aplicações estão atualizadas. O Operous escaneará

continuamente seus servidores em busca de possíveis melhorias e apresentará o resultado de
uma forma clara e prática.

O internship visa ensinar aos participantes conhecimentos sobre o desenvolvimento de um
produto na modalidade SaaS, observando os desafios e possibilidades desse modelo.

Summer
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Objetivo do Estágio
Proporcionar ao estagiário experiências com metodologias ágeis de desenvolvimento
de software, assim como experiências com desenvolvimento de softwares utilizando

tecnologias padrões de mercado.

Remuneração e Benefícios
Bolsa: R$ 1.551,51

Refeição / Alimentação: Alelo Refeição no valor mensal de R$ 817,80 (oitocentos e dezessete
reais e oitentacentavos).

Seguro de vida obrigatório para estágio: Youse (Caixa Seguros), no valor de R$50.000,00

Áreas de Interesse
Desenvolvimento de Sistemas

Semana 1- Apresentação da empresa e onboarding.
Semana 2 - Treinamento do produto -  Treinamento de tecnologias utilizadas na empresa
Semana 3 -  Treinamento do produto - Treinamento de tecnologias utilizadas na empresa
Semana 4 - Execução das primeiras tarefas de desenvolvimento, com acompanhamento. -
Reunião de acompanhamento mensal com o gestor
Semana - Execução das primeiras tarefas de desenvolvimento, com acompanhamento.
Semana 6 - Execução de tarefas de desenvolvimento
Semana 7- Execução de tarefas de desenvolvimento
Semana 8 - Execução de tarefas de desenvolvimento - Reunião de acompanhamento mensal
com o gestor
Semana 9 - Execução de tarefas de desenvolvimento
Semana 10 -  Execução de tarefas de desenvolvimento

Cronograma de atividades
Jornada de trabalho: 30 h (trinta) horas semanais, das 9h30 às 16h30, com intervalo de 1 hora

para almoço.
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Title: Smart mobile App to capture document images for OCR
Period: December 1st 2020 - February 28th 2021

Objective: Development of a smart mobile APP to assist in document image capture for
OCR and document processing.

Areas of Interest: Image Processing, Mobile Processing, Deep Neural Networks
Summary: With the popularity of mobile smartphones, document photo captured with

mobile devices has replaced the traditional document scanning devices. Captured images
can present a number of problems if they are carelessly photographed by the user, such as

motion blur, out of focus, poor lighting, flash glare, and other quality issues that affect further
processing such as Optical Character Recognition (OCR) and text analysis.

The goal of this project is to develop a native real-time mobile app to help the user to
automatically capture the best picture by providing visual feedback of the image quality for

OCR and text processing.
The app will be developed for Android using the opencv library for image processing and

deep neural network models.
Schedule: 12 weeks (excluding Christmas and New Year)

1. Comparing features of most used scanning apps
2. Learning Android development tools and OpenCV
3. Learning image processing techniques for image quality for OCR applications,
including Deep Convolutional Neural Networks
4. Preliminary experiments with various proposed techniques
5. Implementation of the app
6. Evaluation and report writing
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List of Activities:

Proposal 1

Our internship fee is R$ 2000.00 monthly for 30 hours per week.Additionally we offer a
meal voucher worth R$ 400.00 per month



Title: Deployment of CNNs for detection of COVID-19 from X-ray and CT scans
Period: December 1st 2020 - February 28th 2021

Objective: Optimize the deployment of CNNs for real-time COVID-19 detection from X-ray
and CT scans.

Areas of Interest: Cloud computing, Deep Neural Networks deployment
Summary: The consortium between NeuralMind and Unicamp ranked first in the public call

nº 03/2020 (Process: SDE-PRC-2020/00148) “How Artificial Intelligence Algorithms can
assist radiologists in the Diagnosis of Covid-19 through computed tomography and chest

x-ray images?”
In this context, the use of X-rays is suitable mainly as a first diagnosis of COVID-19 in

remote health centers with few resources. The project consists of improving the current
solutions based on Convolutional Neural Networks to receive X-ray images taken with the

cell phone to make the COVID prediction. Problems associated with image quality and lossy
compression must be addressed to achieve performance compatible with target standards.

A simple app to take the picture and transmit it to the server and receiving back the
recommendation is also part of the activities.

Schedule: 12 weeks (excluding Christmas and New Year)

1. Study of the CNN algorithms used to predict COVID-19 from chest X-ray images
2. Dataset creation, using real images taken with cell phones
3. Experiments with different CNN architectures
4. Implementation of a App to transfer X-ray images to health centers and back
5. Testing and improvements
6. Evaluation and report writing
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Proposal 2

List of Activities:

Our internship fee is R$ 2000.00 monthly for 30 hours per week.Additionally we offer a
meal voucher worth R$ 400.00 per month



Title: Deployment of a Neural Search Engine
Period: December 1st 2020 - February 28th 2021

Objective: Optimize the deployment of a deep learning-based search engine
Areas of Interest: Natural Language Processing, Information Retrieval, Deep Neural

Networks Deployment and Optimization
Summary: Pretrained language models such as BERT are widely used by the top

performing academic and industrial search engines (including Google Search and MS Bing).
This project aims at deploying and optimizing a state-of-the-art search engine for various

types of document search. Our implementation will be based on the open-sourced covidex.ai
search engine. This system was one of the top performing systems in the TREC-COVID

competition, which evaluates systems at searching for scientific papers related to covid.
The project also comprises an exploration of modern compression techniques such as

distillation to reduce query latency, which will eventually allow us to run the system on CPUs
rather than GPUs.

Schedule: 12 weeks (excluding Christmas and New Year)

1. Learn about the inner workings of modern search engines based on deep learning.
2. Create document indexing scripts.
3. Deploy an open source search engine based on high-performance pretrained
models.
4. Learn about modern quantization and model compression techniques.
5. Experiments with model optimization methods for low latency inference.
6. Evaluation and report writing
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Proposal 3

Our internship fee is R$ 2000.00 monthly for 30 hours per week.Additionally we offer a
meal voucher worth R$ 400.00 per month

List of Activities:



Title: Kubernetes for Flexible Deep Learning Inference at Scale
Period: December 1st 2020 - February 28th 2021

Objective: Design a flexible kubernetes configuration for efficient use of cloud GPU
computing for inference of deep learning models

Areas of Interest: Kubernetes, Cloud computing, Deep Neural Networks deployment
Summary: Organisations are increasingly using machine learning models in production at
scale. Increasingly, GPU-based inference models are needed, but not all are in continuous
use. The use of kubernetes is becoming more popular with GPU-based containers, but it is

an area that is still little explored and difficult to manage due to the particular characteristics
of a GPU. This project aims at experimenting with the kubernetes architecture using GPU.

Our goal is to find a flexible and low cost environment designed specifically for inference with
cloud GPUs. This solution will allow a consistent and simple interface for data scientists to

deploy their models.
Schedule: 12 weeks (excluding Christmas and New Year)

1. Study of kubernetes and containers
2. Familiarization with kubernetes on the cloud (AWS and GC)
3. Study of kubernetes environments for GPU
4. Deploy and experiment some solutions
5. Monitoring, testing and improvements
6. Final evaluation and report writing
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Proposal 4

Our internship fee is R$ 2000.00 monthly for 30 hours per week.Additionally we offer a
meal voucher worth R$ 400.00 per month

List of Activities:
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Objetivos
● Permitir que a/o estudante tenha uma experiência profissional atuando
no desenvolvimento de aplicações (web e mobile) e micro-serviços com
grande base de usuários no mercado nacional ou norte-americano.
● Ter acesso a boas práticas de desenvolvimento da indústria (padrões na
programação, revisão de código, gerência de projetos)
● Atuar junto a uma equipe de devs mais experientes e altamente
qualificados
● Ter experiência com técnicas e tecnologias novas e relevantes no
mercado: Infraestrutura como código, Pipeline como código, React, React
Native, Node.js e GraphQL, dentre outras.
● Desenvolver bootstrap de aplicativos Web, mobile e backend reutilizáveis
que aumentem a prontidão da ProFUSION para atender novos clientes
com agilidade

      Remuneração
● R$ 3 mil reais (R$ 3.000,00) por mês para 30 horas semanais
● Seguro acidentes pessoais

     Vantagens adicionais
● Um(a) mentor(a) será alocado(a) para acompanhar todo o processo de
estágio de forma mais próxima
● Possibilidade de prorrogação do estágio e efetivação CLT

      Áreas de interesse
● Desenvolvimento de frontend (web e mobile)
● Desenvolvimento de backend (micro-serviços)
● Definição de APIs
● Micro-serviços
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Entregáveis

1) Front-end Mobile
App em React Native/Typescript composto por 2 módulos: Configuração e Perfil
do Usuário e Configuração de Organizações.
Detalhamento dos componentes

1.1) Módulo de Configuração de Organizações
Imagine que o sistema em construção é uma plataforma web que será utilizado
por diversas organizações de forma isolada entre si. Este módulo é responsável
pelo cadastro de uma nova organização (razão social, nome fantasia, CNPJ,
endereço, email do administrador, status - ativo/desativo) e edição dos dados da
mesma. Somente após o cadastro desta nova organização que ela passa a ter
acesso ao sistema.

1.2) Módulo de Configuração e Perfil do Usuário
A atual versão do módulo de configuração e perfil do usuário será atualizada
para permitir que o administrador da plataforma consiga alterar as informações
de qualquer usuário da mesma e que o administrador da organização consiga
alterar apenas os dados dos usuários que pertencem a sua organização.
Para acelerar o desenvolvimento do app serão utilizadas as seguintes

bibliotecas:
● React Navigation - https://reactnavigation.org/
● Apollo Client - https://www.apollographql.com/docs/react/

https://reactnavigation.org/
https://www.apollographql.com/docs/react/


Summer
2020

2) Front-end Web
App em React/Typescript composto por 2 módulos: Configuração e Perfil do
Usuário e Configuração de Organizações.
Detalhamento dos componentes

2.1) Módulo de Configuração de Organizações
Este módulo é funcionalmente igual ao que é definido na seção 1.1. Ele é
responsável pelo cadastro de uma nova organização (razão social, nome
fantasia, CNPJ, endereço, email do administrador, status - ativo/desativo) e
edição dos dados da mesma. Somente após o cadastro desta nova organização
que ela passa a ter acesso ao sistema.

2.2) Módulo de Configuração e Perfil do Usuário
Este módulo é funcionalmente igual ao que é definido na seção 2.1. A atual
versão do módulo de configuração e perfil do usuário será atualizada para
permitir que o administrador da plataforma consiga alterar as informações de
qualquer usuário da mesma e que o administrador da organização consiga
alterar apenas os dados dos usuários que pertencem a sua organização.
Atualizar o módulo que configuração e perfil de usuários para permitir que a
criação de uma nova organização dispare a criação de um usuário
administrativo.
Para acelerar o desenvolvimento do app serão utilizadas as seguintes

bibliotecas:
● Material-ui (UI) - https://material-ui.com/

https://material-ui.com/
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3) Backend
Microsserviços em Node.js/Typescript composto por 2 módulos: 1) Gestão de
Organizações; 2) Gestão de Configuração e Perfil do Usuário.
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Todos os módulos devem:
● Ser acessados a partir do micro serviço de Gateway
● Ser responsáveis pela identificação e autorização dos usuários que os
acessam
● Se comunicar entre si utilizando eventbus Kafka
Detalhamento dos componentes

3.1) Módulo de Gestão de Configuração e Perfil do Usuário
Definição da spec de API GraphQL e realização de CRUD de dados do perfil. O
módulo de Gestão de Configuração e Perfil do usuário deve se subscrever no
evento de criação de organização no eventbus de modo a permitir que, a criação
de uma nova organização dispare a criação de um usuário administrativo para a
mesma.

3.2) Módulo de Gestão de Organizações
Definição da spec de API GraphQL e realização de CRUD de dados da
Organização. O módulo de Gestão de Organizações deve publicar o evento de
criação de organização no eventbus de modo a permitir que, a criação de uma
nova organização dispare a criação de um usuário administrativo para a mesma.
Para acelerar o desenvolvimento do app serão utilizadas as seguintes

bibliotecas:
● Apollo Server - https://www.apollographql.com/docs/apollo-server/
● Typeorm - https://typeorm.io/
Ao final do estágio, será realizada uma demonstração envolvendo todos os
módulos desenvolvidos.

https://www.apollographql.com/docs/apollo-server/
https://typeorm.io/
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