
  

50 
min Keynote de Abertura

Aceleração da jornada Uso de serviços de AI/ML Construir/Treinar/
Implementar Fundamentos de AI/ML AI/ML para Startups Insights de AI/ML para ISVs Demonstração experimental 

de AI/ML

30 
min

Como iniciar sua jornada de 
Inteligência Artificial e Machine 

Learning (Nível 100)

Hermes Pardini
Usando Amazon Sagemaker para 

escalar Inteligência Artificial e 
Machine Learning no setor de 

Saúde (Nível 200)

Construa, treine e implemente 
modelos de Machine Learning 

com Amazon SageMaker
(Nível 200)

Análises avançadas de 
documentos financeiros com 

aplicação de Machine Learning 
(Nível 200)

Confissões dos fundadores de 
startups de IA/ML 

(Nível 100 - Legendado*)

Colocando ML nas mãos de todos 
os usuários: permitindo que 

os clientes finais criem e usem 
modelos de ML em sua própria 

plataforma
(Nível 100 - Legendado*)

- DeepRacer
- Laboratórios Práticos

- Builder’s Zone

*Estes temas 
serão disponibilizados

somente em Inglês

30 
min

Inteligência Artificial e Machine 
Learning para Serviços 
Financeiros (Nível 100)

Gran Cursos Online 
Solucionando closed caption e 

moderação de conteúdo no setor 
de Mídia e Entretenimento em 
menos de uma semana com os 

serviços de Inteligência Artificial 
da AWS (Nível 200)

Como implementar modelos 
de Machine Learning escaláveis 

(Nível 300)

Como melhorar a prevenção de 
fraudes usando reconhecimento 
facial com Amazon Rekognition 

(Nível 200)

Crie aplicativos movidos por IA 
sem qualquer experiência em 

Machine Learning (Legendado*)

Desbloqueando valor com 
modelos específicos de ML em 

escala: Incluindo ML em sua 
plataforma para melhorar o 

sucesso do cliente
(Nível 300 - Legendado*)

30 
min

Ifood
Como transformar a experiência 

do cliente com Inteligência 
Artificial e Machine Learning 

(Nível 100)

Vikstar
Como a Inteligência Artificial 

pode potencializar a 
transformação digital de um 

Contact Center moderno
(Nível 200)

Padronize e automatize seus 
fluxos de trabalho de engenharia 

de recursos com o SageMaker 
Feature Store 

(Nível 300 - Legendado*)

Encante os seus clientes com 
recomendações personalizadas 

de Machine Learning (Nível 200)

Escalando a sua startup:
Como construir um negócio 

incrível aproveitando as 
ferramentas existentes

(Nível 200 - Legendado*)

Use os serviços de ML da AWS 
para analisar seus vídeos, criar 
novos insights, automatizar o 

trabalho e aumentar o valor do 
conteúdo

(Nível 200 - Legendado*)

15 
min Intervalo

30 
min

Estratégias para acelerar
IA/ML em escala: da ideia a POC, 

alcançando resultados
de negócios 

(Nível 100 - Legendado*)

Use o poder de Machine 
Learning contra a fraude online 

(Nível 200 - Legendado*)

Prepare seus Datasets e Train 
Models em escala com Apache 

Spark no SageMaker 
(Nível 300 - Legendado*)

Construa seus próprios modelos 
de detecção de defeitos e 

anomalias sem habilidades de 
ML (Nível 200 - Legendado*)

30 
min

Well-Architectured Framework 
para Machine Learning 

(Nível 200 - Legendado*)

Orquestrar e automatizar fluxos 
de trabalho de Machine Learning 

com pipelines SageMaker
(Nível 300 - Legendado*)

Crie modelos de ML de qualidade 
com rapidez e facilidade com o 
Amazon SageMaker Autopilot 

(Nível 200 - Legendado*)

30 
min

Uso de Inteligência Artificial e 
Machine Learning pela

Amazon.com para melhorar a 
experiência do cliente

(Nível 100 - Legendado*)

40 
min Fechamento

Agenda

*Sessões em Inglês com legendas em Português
**Agenda sujeita a mudança

INTRODUTÓRIO

Detalhes das Sessões

Nível 400 
As sessões destinam-se aos 
participantes que estão profundamente 
familiarizados com o tópico, já 
implementaram uma solução por conta 
própria e estão confortáveis com o 
funcionamento da tecnologia em
vários serviços, arquiteturas
e implementações.

ESPECIALIZADO

Nível 100 
 
As sessões pretendem fornecer uma 
visão geral dos serviços e recursos da 
AWS, pressupondo que os participantes 
não conhecem o tópico.

Nível 200 
 
As sessões visam fornecer informações 
sobre melhores práticas, detalhes de 
recursos de serviços e demonstrações, 
e supõem que os participantes têm um 
conhecimento introdutório dos tópicos.

INTERMEDIÁRIO

Nível 300 
 
As sessões se aprofundam no 
tópico selecionado. Os apresentadores 
supõem que o público tenha alguma 
familiaridade com o tópico, mas
pode ou não ter experiência direta com 
a implementação de uma
solução semelhante.

AVANÇADO


