




Python Brasil é o maior evento sobre a linguagem de programação Python do país. É suportado por diversos 

eventos menores locais e regionais que culminam em um encontro nacional e itinerante.  

Tem como principais objetivos: difundir a linguagem; promover a troca de experiências e conhecimentos; 

incentivar o crescimento da comunidade, tanto em participantes quanto em impacto social. Seu público é 

composto, principalmente, por desenvolvedores, engenheiros de software, empresários, gerentes de TI, 

estudantes e entusiastas.  

Durante os 6 dias de imersão os participantes poderão aprender sobre novas tecnologias, compartilhar 

conhecimento e experiências, ter contato com grandes nomes da comunidade internacional e confraternizar. 

Tudo isso em um ambiente amistoso, de boa convivência, inclusivo e livre de intimidação, onde todas as 

pessoas são bem-vindas. 







Esse ano a cidade escolhida para sediar o evento foi a capital do Rio Grande do Norte. Natal é um 

destino turístico mundialmente conhecido por ser porta de entrada para o litoral do estado, que é 

repleto de belas praias e atividades turísticas.  

A cidade conta com dois institutos federais de ensino superior, o IFRN e IMD/UFRN, além de abrigar o 

Parque Tecnológico Metrópole Digital, que vem fomentando a integração entre a universidade e o 

setor produtivo.  Ambos já sediaram eventos da comunidade como Python Nordeste, Pyladies Natal e 

o Python Day.









As palestras serão ministradas por 
desenvolvedores de destaque que 
compartilharão suas experiências 

e mostrarão as tendências e o 
futuro do Python.

São mini cursos que abordam o 
Python e tecnologias relacionadas 
onde os participantes vão poder 
desenvolver projetos colocando 

em prática o aprendizado 
adquirido.

Os sprints são uma tradição da 
comunidade Python. É um 

momento em que os participantes 
têm a oportunidade de interagir e 
contribuir de forma conjunta na 

melhoria de projetos open source.



Fugindo do modelo tradicional, as 
palestras relâmpago são 

apresentações curtas, objetivas e 
espontâneas. Uma ótima 

oportunidade para incentivar o 
diálogo e compartilhar as 

experiências entre pessoas da 
comunidade. 

São formas de interações 
importantes para o evento, onde 

os participantes podem, durante a 
conferência, abrir espaços 

dinâmicos para exposição e 
debate de assuntos diversos, sem 
necessidade de uma programação 

pré-estabelecida.

Para estimular o mercado de 
desenvolvimento, principalmente 
para a comunidade Python, a Job 

Fair é o espaço para 
empregadores, recrutadores e 
educadores apresentarem e 

descobrirem propostas e 
oportunidades entre profissionais. 



A PythonBrasil reúne um público composto por desenvolvedores, engenheiros de software, 

empresários, gerentes de TI, estudantes e entusiastas de todo o Brasil e do mundo.  

É uma oportunidade de associar a sua marca a iniciativas abertas e colaborativas de software livre, 

conhecer a comunidade e os projetos que estão em andamento, difundir a linguagem e estimular o 

desenvolvimento tecnológico no país. 

Como retorno, além de alcançar visibilidade nacional, você poderá capacitar a sua equipe, oferecer 

propostas, recrutar profissionais dedicados ou criar parcerias de negócios.








