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Faculdade Guairacá abre nova turma da Especialização em Desenvolvimento de 

Aplicações Web Mobile 

 

A Faculdade Guairacá recebeu no último sábado, 16, os alunos da Especialização em Desenvolvimento 

de Aplicações Web Mobile para a aula inaugural. Esse foi um dos cursos de pós-graduação mais 

procurados nesse primeiro semestre letivo de 2019. 

 

O curso tem por finalidade o aprofundamento teórico, técnico e prático para atuação na área de 

sistemas de informação, com foco no desenvolvimento de sistemas, portais, aplicações web, aplicativos 

para dispositivos móveis híbridos e nativos. Tem como objetivo, ainda, capacitar os alunos para o uso 

das tecnologias e das metodologias de desenvolvimento de aplicações web mobile, para que possam 

atender as mais diversas necessidades das empresas e outras organizações. 

 

O coordenador, professor Carlos Eduardo Andrade Iatskiu, explicou que nesse ano o curso de pós-

graduação da instituição foi remodelado, seguindo as tendências de mercado. “Unimos a área de web e 

a de mobile, que veio com muita força e tende a crescer ainda mais. Com a sala lotada por mais um 

ano, provamos que Guarapuava tem espaço para desenvolvimento. O mercado está aquecido, até 

mesmo com a vinda de empresas de desenvolvimento de softwares multinacionais, que atendem 

grandes redes. Estamos acompanhando as tendências e ajudando a formar mão de obra qualificada”. 
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Para Carlos, a receita do sucesso é o cuidado na montagem de uma grade curricular atualizada, 

ementas que sejam atrativas e, principalmente, um corpo docente extremamente qualificado e atuante 

no mercado de trabalho. “Temos aqui profissionais com 10 e 15 anos de experiência, que são 

programadores de alto nível, que atuam em grandes empresas e vêm aqui trocar conhecimentos. Isso 

tem atraído um grande número de alunos, como podemos ver com as salas lotadas”. 

 

O estudante Lucas Antonio Ramos Sartori está no último semestre de graduação em Tecnologia em 

Sistemas para Internet. Ele busca na Especialização da Guairacá o conhecimento necessário para ser 

um profissional completo na área. “Como temos muita matéria na graduação, acabamos passando 

pelos conteúdos de forma muito rápida. No curso da Guairacá pretendo aprofundar ainda mais meus 

conhecimentos e aumentar meu networking, que também ajuda a crescer profissionalmente”. 

 

O programador Matheus Zanin chega ao seu segundo ano de pós-graduação, plenamente satisfeito 

com a escolha que fez. “Escolhi o curso da Guairacá para agregar conhecimento, para aplicar na prática 

aquilo que vi na graduação e também pelo contato com profissionais da área. Foi exatamente isso que 

eu encontrei aqui”. Matheus destacou a vasta experiência dos docentes da instituição, que trazem para 

a sala de aula justamente o dia a dia do profissional, de como é o trabalho, o gerenciamento de pessoal 

e projetos, além das tecnologias usadas. “Está sendo fantástico, porque agrega muito para nós. Isso 

sem falar no networking, troquei de emprego por conta disso. O conhecimento adquirido no curso e o 

networking acabaram me proporcionando uma outra oportunidade de emprego, para trabalhar com 

desenvolvimento”. 
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