
Primeira turma de Residentes em Engenharia de Software: Um marco 
na história da Emprel                                                         

 
A Emprel em contínua inovação recebeu no dia 06 de 
outubro, os alunos residentes do curso de                         
Pós-Graduação em Engenharia de Software da 
Universidade Federal de Pernambuco - UFPE. 
O convênio UFPE/CIn/Emprel tem como objetivo formar 
novos profissionais na expertise em Software. Um feito 
inédito na história da Emprel, onde a teoria e prática se 
fundem com a troca de experiências entre professores, 
alunos e empregados da Emprel. 
A Residência conta com 17 alunos que passaram por 
uma seleção de currículo, entrevista, prova específica e 
redação.  
Segundo o Presidente da Emprel, Eugênio Antunes, “é 
motivo de muita alegria e expectativa vivermos este 
momento”. Tais palavras foram proferidas em discurso à 
recepção dos  novos residentes, que aconteceu na 
Emprel. Selma Barboza, mestre de cerimônia e 
coordenadora da equipe, conduziu o evento que contou 
com a presença de funcionários, diretores, gerentes, 
coordenadores,  etc.  
Rosana Carvalho - Assessora de Negócios Corporativos,  
Tito Kenzo - Gerente de Soluções de TI e Petrônio   
Medeiros – Chefe  da Unidade Operacional de  Soluções   
 

 
de TI, proferiram as primeiras orientações técnicas 
aos residentes. 
O Diretor de Planejamento e Atendimento ao Cliente 
- Alexandre Herculano apresentou o kit de trabalho 
dos residentes. Marcíria Macêdo, Gerente de Gestão 
de Pessoas, destacou em suas palavras de 
acolhimento a importância do Protocolo de 
Segurança para prevenção da Covid-19 no ambiente 
de trabalho. Em seguida, Homero Sampaio, Assessor 
de Projetos Estratégicos, intitulou suas palavras 
como afetivas, direcionadas àqueles de outros 
estados e regiões, destacando a importância de se 
conhecer a cidade de Recife. 
A recepção aos novos residentes contou também 
com a presença do professor Hermano Perrelli, 
professor do Centro de Informática da UFPE e 
coordenador do Programa de Residência. O 
professor destacou que “é um privilégio para os 
residentes estarem na Emprel e que eles possam 
usufruir do bioma do Porto Digital”. 
Ao final, Joel Galdino representando os residentes, 
agradeceu a oportunidade e encerrou o evento com 
a frase: “Gratidão, é o que nos define!”. 
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