
# Quem Somos
Um coletivo de profissionais de Engenharia de Software que tem como objetivo
oferecer à comunidade de QA's Brasileira conteúdo sobre desenvolvimento e
qualidade de software.

Os membros do coletivo Agile Testers são responsáveis por diversas iniciativas para
difundir conhecimento e melhores práticas da profissão:

- Podcast QAnsei, um bate papo descontraído com convidados especialistas
em suas áreas de atuação;

- Revista AssertQA onde membros e amigos do coletivo compartilham suas
opiniões e textos técnicos;

- Tradução de livros como "Agile Testing Condensed" e "A Practical Guide to
Testing in DevOps";

- Tech Talks "AT Talks" com apresentações de profissionais experientes sobre
os mais diversos temas;

- Conferência Agile Testers, com edições presenciais em São Paulo (2016),
em todo Brasil (2017) e no formato online (2018), com participação especial
de Janet Gregory, Alan Richardson (Evil Tester) e Tarek;

- Patrocínio de outros eventos da área como o Minas Testing Conference
(2020 e 2021) e apoio à iniciativas de outras comunidades.

# Nossa história
O Agile Testers surgiu como site no modelo Perguntas/Respostas (inspirado pelo
stackoverflow) e, em pouco tempo, fez sua transição para ser um dos principais
fóruns sobre qualidade e desenvolvimento de software brasileiro.

Com advento de múltiplas comunidades locais e grupos nas mais diversas
plataformas, fóruns como o nosso deixaram de ser relevantes e assim tivemos que
nos reinventar.

https://anchor.fm/qansei
https://medium.com/assertqualityassurance


Entendemos nosso novo papel na comunidade de teste brasileira e internacional, e
assim nos tornamos o coletivo que somos hoje, com diversas iniciativas, tendo
como propósito ampliar acesso à informação e ser referência técnica quando o
assunto é qualidade de software.

Nossa página: https://www.agiletesters.com.br

# Social Media

Youtube: 1.08k inscritos Telegram: 256 inscritos Twitter: 612 inscritos

Instagram: 651 seguidores Linkedin: 2.754 inscritos

# O Coletivo

@samy:https://www.linkedin.com/in/samantacici/
@fred: https://www.linkedin.com/in/fredcmoreira/
@ramses: https://www.linkedin.com/in/rsaccoll/
@leogalani: https://www.linkedin.com/in/leonardogalani/
@wellington: https://www.linkedin.com/in/wellington-avelino/
@knorrium: https://www.linkedin.com/in/knorrium/
@lucasfraga: https://www.linkedin.com/in/ulucasfraga/
@mariaclara: https://www.linkedin.com/in/maria-clara-bezerra/
@paulogoncalves: https://www.linkedin.com/in/paulo-goncalves/
@jacqueline: https://www.linkedin.com/in/jacquetp/
@kamillaqueiroz: https://www.linkedin.com/in/kamillaqueiroz/
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# Conferência Agile Testers 2021

Nossa proposta para esse ano de 2021 é uma
conferência mais compacta e distribuída em 4 dias,
com 2 palestras por dia, sejam elas lighting talk de
30 minutos ou palestra tradicional de 50 minutos.

Como somos um coletivo sem fins lucrativos,
gostaríamos de aproveitar essa oportunidade para
convidar você/empresa a qual você representa a
ser nosso patrocinador de um jeito diferente do
tradicional.

# Como Patrocinar o evento?

Os colaboradores do Agile Testers separaram
algumas organizações de apoio a pessoas carentes
e em estado de risco, que precisam de ajuda
constante.

Seguem as cotas de patrocínio:
- Ouro: valor R$ 2.500,00

- Lighting talk (25 min)
- Logo nos materiais do evento (abertura, slides*)
- 5 min de espaço patrocinador
- Email das pessoas inscritas que concordarem em compartilhar
- Divulgação da empresa nas redes sociais do AT

- Prata: valor R$ 1.000,00
- Logo nos materiais do evento (abertura, slides)
- Email das pessoas inscritas que concordarem em compartilhar
- Divulgação da empresa nas redes sociais do AT

Esses valores são nominais porém podem ser convertidos em produtos ou serviços
de acordo com a necessidade da ONG.



Os valores, produtos ou serviços devem ser doados/direcionados diretamente à
ONG pela empresa patrocinadora para fins de declaração de IR.

Entre em contato por email para maiores informaçôes: agiletestersbr@gmail.com

# Como apoiar o evento?

Será considerado apoiador do evento grupos ou empresas que possam fornecer um
dos seguintes items:

- Divulgação nas redes sociais oficiais da empresa
- Doação de livros ou "brindes" para participantes
- Doação de cupons de desconto para serviço e produtos com relação a área

# Instituições para Doação:
Moradores de Rua e Seus Cães
Santa Casa de Misericórdia do Recife
Santa Casa de Misericórdia São Paulo
Grupo de Ajuda à Criança Carente com Câncer – Pernambuco

# Aviso
Os colaboradores do coletivo Agile Testers têm a palavra final sobre toda e qualquer
decisão envolvendo patrocinadores e apoiadores.

Nos reservamos no direito de não aceitar apoio nem patrocínio de empresas,
marcas ou pessoas que não estejam de acordo com nosso código de conduta ou
caso algum colaborador do Agile Testers tenha ressalva por motivos adversos.

Também não realizamos nenhum tipo de reembolso caso o patrocinador mude de
ideia após realizada a doação, pois não temos controle sobre doações feitas às
ONGs

Data: Segunda-feira, dia 08 Novembro, até quinta-feira, dia 11 Novembro

Local: Youtube - Live

mailto:agiletestersbr@gmail.com
https://www.moradoresderuaeseuscaes.com.br/
http://www.santacasarecife.org.br/unidades/abrigo-sao-francisco-de-assis/
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https://github.com/AgileTesters/forum/blob/trunk/codigo-de-conduta.md


Valores para participantes:
Ingresso Gratuito e Pago (Valor pago será destinado a ong a ser definida)


