
ATA REUNIÃO - 26/05



Resumo da reunião

Local: Faculdade iDez

Membros: Abdala Cerqueira, Ítalo Lelis e Vicente Martins.

Foram discutidos dois novos projetos: Incubadora de Projetos PHP-PB e ProPHP (Programe, promova, profissionalize). 
Definição de reuniões fixas da comunidade. Ainda foi realizado o primeiro Pull Request do projeto Sua escolha. Foi 
implementado o blog utilizando EasyFramework. O código já está disponível no repositório do PHP-PB no Github.

Incubadoras de projetos PHP-PB

A comunidade PHP-PB visando atrair colaboradores e incentivar a criação e a utilização de projetos código livre escritos 
em PHP, está criando uma Incubadora de projetos. Essa incubadora irá oferecer visibilidade e orientações para 
membros da comunidade que queiram criar qualquer tipo de software e está precisando de apoio. A ideia principal é 
criar fluxo único e básico de colocaboração e padronização de criação de projetos. Já vamos começar com 2 projetos: 
EasyFramework e Avaliação de palestras.

ProPHP (Programe, promova, profissionalize) 

O ProPHP é uma série de microeventos que acontecerão a cada 3 meses. Sendo o primeiro mês dedicado as 
definições do evento: local, temas, palestras. No segundo mês o evento acontecerá e no terceito mês vamos coletar as 
informações/sugestões para o próximo evento. A ideia principal é atrair mais membros para comunidade e criar um 
ambiente para discussão constante de tecnologias que envolvam PHP. O primeiro evento acontecerá dia 14 de julho de 
2012.

Temas disponíveis:

• PHP: Novidades 5.3/5.4, PDO, Socket, PEAR/Pyrus, Session/Cookie

• Bibliotecas: Composer, PHPUnit, Behat, Xdebug, PHP Tools(phpcb, phpdoc, phploc, phpcpd, phpdox, phpmd, 
phpab, phpcs)

• Arquitetura: DI, EventManager, MVC, Programacão funcional, Segurança, Design Patterns, Webservice (REST), PSRs

• Performance: Page loading (CSS, JS, CDN), Cache, SQL

• Ferramentas complementares: NoSQL, Nginx, Phing, Jenkins, Github, Vagrant, Puppet, Travis CI



• Framework: EasyFramework, Zend Framework, Symfony, Yii, Code Igniter, CakePHP

• CMS/E-commerce: Wordpress, Joomla, Drupal, Magento, Opencart

• Outros

Reuniões fixas

Ficou definido que as reuniões fixas acontecerão todos os segundos sábados do mês no período da manhã, 
independente de qualquer outro acontecimento: eventos, viagens etc.

A data da próxima reunião será no dia: 9 Junho de 2012


