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Você
está
pronto?
Aproximadamente, 35% das
habilidades de trabalho exigidas
mudarão até 2020

54% de todos os empregados
requererão uma significativa
requalificação até 2022

© 2018 Cisco e/ou suas afiliadas. Todos os direitos reservados. Confidencial da Cisco

Source: Reskilling for the Fourth Industrial Revolution, and the Future of Jobs Report 2018, World Economic Forum

Quase 50% das empresas
esperam que a automação
reduza em 50% sua força de
trabalho em tempo integral,
enquanto 38% esperam estender
a força de trabalho para novas
funções de produtividade

Cisco Networking
Academy

180

12.100

2,1 milhões

Países

Academias
pelo mundo

Estudantes atuais
no mundo

Em 21 anos, ajudamos a ensinar quase 7
milhões de pessoas. O que significa que, no
momento, eles estão trabalhando em todo o
mundo, moldando suas próprias carreiras,
assim como o futuro da tecnologia.
© 2018 Cisco e/ou suas afiliadas. Todos os direitos reservados. Confidencial da Cisco

Um verdadeiro programa de
habilidades para empregos,
diferente de qualquer outro

GRATUITAMENTE oferecido por parcerias públicas e
privadas com educadores, governos e empregadores

Cisco Networking Academy
12.100

academias

448 mil

201 mil

175 mil
130 mil

704 mil

167 mil

326 mil

180

países

10,9 milhões
de

alunos atendidos

26.500

instrutores

2,15 milhão de inscritos em todo o mundo atualmente
© 2018 Cisco e/ou suas afiliadas. Todos os direitos reservados. Este documento contém informações públicas da Cisco

Preparando pessoas para carreiras na área de TI desde 1997
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Outubro de 2019

Networking Academy: uma breve visão
• O maior e mais antigo
programa educacional do
gênero
• Na vanguarda do
fornecimento de habilidades
empregáveis por métodos
de ensino atuais

Atual

Conveniente

• Em qualquer lugar, a
qualquer hora
•

• Currículo impactante com
25 opções de idiomas
• Conexão direta a
oportunidades de
trabalho

• Cursos ministrados em campi
e on-line em 2 formatos:
orientados por instrutores e
individuais

Personalizado

© 2018 Cisco e/ou suas afiliadas. Todos os direitos reservados. Confidencial da Cisco

Contínuo

•

Currículo escalável e
mantido continuamente
atualizado
Ofertado em uma
plataforma de aprendizado
personalizado e baseado
em nuvem, NetAcad.com

297.087

BRASIL
Estamos
investindo para
criar uma força de
trabalho STEM
diversificada de
última geração

US$ 86,68
milhões

Contribuição em espécie
desde a criação

Alunos desde a criação, 18% mulheres

62.086

Alunos atuais, 19% mulheres

648

Networking Academies

801

NETWORKING
ACADEMY DA
CISCO

A obra de nosso maior
investimento social que
afeta a vida de milhões
de alunos em todo
o mundo.

Instrutores, 10% mulheres

95%

Dos alunos que concluíram o Cisco Certified Network
Associate (CCNA) obtiveram um emprego ou uma
melhor oportunidade educacional

© 2018 Cisco e/ou suas afiliadas. Todos os direitos reservados. Documento confidencial da Cisco

Parceria da Cisco Networking Academy
Parceiros

Academias

Empregadores

Ecossistema

Suporte

Instrutores

Plataforma

Treinamento

Alunos

Oportunidades

Cisco

Grade curricular

(ASC/ITC)

(escolas, governo
etc.)

Instalação

© 2018 Cisco e/ou suas afiliadas. Todos os direitos reservados. Este documento contém informações públicas da Cisco
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Suporte
Ecossistema

Grade curricular,
serviços e plataforma
gratuitos

Mais de 670 parceiros
de treinamento
e suporte

Descontos em
certificação e
equipamento

Conexão
com programas de
trabalho

Comunidades
globais

© 2017 Cisco e/ou suas afiliadas. Todos os direitos reservados. Confidencial da Cisco

8

Plataforma
global de
fornecimento

Escalável,
na nuvem

Disponível em inglês,
espanhol, francês,
árabe, português
(Brasil), chinês
simplificado, russo

Mecanismo de
avaliação
personalizada

Sistema de
gerenciamento de
aprendizagem com
recursos completos

Oferece acesso a
todos os recursos de
instrutor e
grade curricular

© 2017 Cisco e/ou suas afiliadas. Todos os direitos reservados. Confidencial da Cisco
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Qualificações
para empregos
Experiência de
aprendizagem

Concentre-se no
desenvolvimento de
habilidades, na
avaliação e na prática

Grade curricular
para amplitude e
profundidade:
profissionais
modelo "T"

Pedagogia baseada
em resultados e
alinhada à
certificação do setor

Atividades
práticas e
ferramentas de
simulação

Cursos em até
25 idiomas

© 2017 Cisco e/ou suas afiliadas. Todos os direitos reservados. Confidencial da Cisco
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New Learning Portfolio
Available from Feb 24th, 2020

Explore

Career

Preparation for entry level positions.

Introduction to exciting opportunities
in technology.

P

Digital Essentials

Get Connected

P

IT Essentials
NDG Linux Essentials

PCAP: Programming Essentials in Python
Hackathon Playbook

Introduction to Packet Tracer
NDG Linux Unhatched

Self-paced
Instructor Training Required

P
P
P
P
P

Cybersecurity Essentials
Introduction to Cybersecurity
Introduction to IoT
Networking Essentials
Entrepreneurship

Instructor Training and
Equipment Required
Aligns to Certification
ASC Alignment Required

P

Practice

Increase mastery with hands-on
tools & experiences

Networking
P

CCNA R&S:
- Introduction to Networks
- Switching, Routing, and Wireless
Essentials
- Enterprise Networking, Security,
and Automation
CCNP R&S:
Switch
Route
TShoot

Packet Tracer

Gaming

Prototyping
Lab

Programmable
Infrastructure

Cybersecurity

Emerging Tech Workshops:
Network Programmability
Experimenting with REST
APIs
IoT Fundamentals:
Connecting Things
Big Data & Analytics

Virtual
Labs

Assessments

CCNA Security
CCNA Cybersecurity
Operations
IoT Fundamentals:
IoT Security

Physical
Equipment

Disponível em
Português Brasileiro

Complementary Offerings
Additional offerings available from Partners.

NDG Linux I
NDG Linux II
NDG NetLab+
NDG CCNA CyberOps Lab

CLA: Programming Essentials in C
CLP: Advanced Programming in C
CPA: Programming Essentials in C++
CPP: Advanced Programming in C++
© 2018 Cisco and/or its affiliates. All rights reserved. Cisco Public
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Profissional do sistema de rede
Progresso comum do curso

Intro
to IoT

Intro to
Cybersecurity

Certificação
A+

Cisco
CCENT

Cisco CCNA
R&S

Cisco CCNP
R&S

IT
Essentials

CCNA R&S
(ITN e RSE)

CCNA R&S
(ScaN e NC)

CCNA R&S
(3 cursos)

Técnico de
informática

Técnico de
rede

Administrador
de redes

Engenheiro
de rede

Atividades complementares de aprendizagem
Amplie seu conhecimento
• Conceitos essenciais de rede (alternativa possível ao
IT Essentials)
• Conceitos essenciais de segurança cibernética
• NDG Linux Essentials
• PCAP: Conceitos essenciais de programação em Python
• Webinars tecnológicos e profissionais

Certificação

Colaboração para o impacto
Workshop de capacidade de programação da rede
Princípios da IoT

• Laboratório de
prototipagemda Cisco

• Webinars Career
Resource

• Connecting Things

• Jogos do Packet Tracer

• Hackathons

• IoT Security

• Estágios

• Big Data and Analytics
• Hackathon Playbook
© 2018 Cisco e/ou suas afiliadas. Todos os direitos reservados. Este
documento contém informações públicas da Cisco
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Analista de operações de segurança
cibernética
Progresso comum do curso

Intro
to IoT

Intro to
Cybersecurity

Certificação
A+
IT
Essentials

Técnico de
informática

Operações
digitais CCNA
da Cisco

Cisco
CCENT
CCNA R&S (ITN e RSE)
Cybersecurity Essentials
Técnico de rede com foco
em segurança

Operações
digitais
CCNA
Analista SOC

Atividades complementares de aprendizagem
Amplie seu conhecimento
• Conceitos essenciais de rede (alternativa possível ao IT
Essentials)
• PCAP: Conceitos essenciais de programação em Python
• NDG Linux Essentials
• Webinars tecnológicos sobre rede e segurança

Certificação alinhada

Colaboração para o impacto
Princípios da IoT
• Connecting Things
• IoT Security
• Big Data and Analytics

CCNA R&S:
(Certificação CCNA R&S)

• Laboratório de
prototipagem da Cisco

• Webinars Career
Resource

• Scaling Networks

• Jogos do Packet Tracer

• Hackathons

• Connecting Networks

• Estágios

• Hackathon Playbook

© 2018 Cisco e/ou suas afiliadas. Todos os direitos reservados. Este
documento contém informações públicas da Cisco
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Uma ferramenta online gratuita
para alunos do NetAcad e
parceiros da Cisco que
automatize a sua possibilidade
de procurar e aplicar para
oportunidades no mercado de
trabalho
© 2017 Cisco and/or its affiliates. All rights reserved. Cisco Confidential

Sua progressão nos cursos da academia e
seu perfil vão coincidir com os criterios do
empregador, accelerando a possibilidade
de achar oportunidades de trabalho no
mercado local, isso inclui estágios e vagas
na Cisco

Aproveite este recurso e
verifique que o seu perfil
esteja sempre atualizado com
suas habilidades técnicas,
certificações, idiomas, sua
localização e outras
informações para facilitar que
os empregadores possam
achar o seu perfil

Talent Bridge
Matching Engine

Conectando alunos com o mercado de
trabalho
21,000 vagas postadas

20,000 alunos no mundo todo
informaram ter sido beneficiados pela
ferramenta para achar um emprego

1.9M de alunos que completaram o
CCNA Routing & Switching acharam um
emprego entre FY05-FY18
© 2019 Cisco and/or its affiliates. All rights reserved. Cisco Confidential

• Habilidades do NetAcad e
certificações são reconhecidas
pelos empregadores
• 16% de todos os profissionais em
TI possuem certificações da
Cisco
• Cisco Certified Networking
Professional (CCNP) Routing and
Switching é uma das top 15
certificações globais
• Das certificações Cisco, a CCNA
Routing and Switching é a que
mais profissionais tem (71%)
Source: 2018/2019 Talent Bridge Survey, Student Outcome Survey
and 2019 IT Skills & Salary Report

Junte-se a nós na
criação de
oportunidades
globais
https://www.netacad.com

© 2017 Cisco e/ou suas
© 2018
afiliadas.
CiscoTodos
e/ou suas
os direitos
afiliadas.
reservados.
Todos osConfidencial
direitos reservados.
da CiscoEste
documento contém informações públicas da Cisco
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Explorar
© 2019 Cisco and/or its affiliates. All rights reserved. Cisco Public
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Conecte-se
Visão geral do curso
Os alunos do Conecte-se são apresentados à Internet e testam
vários sites de redes sociais. Personagens e dispositivos de fala
tornam este curso um ambiente fácil de usar para um público
novo na TI.

Vantagens
O Get Connected ensina tecnologias de colaboração e
comunicação básicas, habilidades essenciais para o progresso
na carreira no mercado de trabalho global de hoje.

Funcionalidades
Componentes de aprendizagem
•

5 capítulos

•

As ilustrações e narrativas guiam os estudantes pelos temas

•

Vídeos e atividades

•

Testes

Público-alvo: alunos do ensino médio e público em geral sem
conhecimento prévio de TI
Pré-requisitos: nenhum
Alinhamento ASC requerido: Não
É necessário treinamento para instrutor: Não
Idiomas: chinês simplificado, chinês tradicional, inglês, francês,
alemão, hindi, italiano, português, espanhol
Disponibilização do curso: ministrado por instrutores ou
autodidático
© 2018 Cisco e/ou suas afiliadas. Todos os direitos reservados. Este

Duração
estimada
curso:públicas
30 horas
documento
contémdo
informações
da Cisco

Próximo curso recomendado: IT Essentials
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Introduction to
Packet Tracer
Visão geral do curso
O Intro to Packet Tracer Series foi desenvolvido para que novos
usuários do Packet Tracer possam estudar por conta própria e
conhecer a ferramenta usada em muitos cursos da Networking
Academy. Os cursos do Packet Tracer estão disponíveis para
desktop e dispositivos móveis (Android e iOS).

Vantagens
O Intro to Packet Tracer Series apresenta dicas e melhores
práticas para ajudar instrutores e alunos a usar o Cisco Packet
Tracer como uma ferramenta eficaz e envolvente de
aprendizagem e avaliação.

Componentes de aprendizagem

Funcionalidades
Público-alvo: público em geral
Pré-requisitos: nenhum
Alinhamento ASC requerido: Não
É necessário treinamento para instrutor: Não

•

Arquivos e demonstrações

•

Gravações de vídeo

Idiomas: inglês, ucraniano

•

Atividade de aprendizagem
prática

•

Questionário

Disponibilização do curso: ministrado por instrutores ou
autodidático
Duração estimada do curso: 1 hora

© 2018 Cisco e/ou suas afiliadas. Todos os direitos reservados. Este
documento contém informações públicas da Cisco
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NDG Linux Unhatched
Visão geral do curso
De acordo com os objetivos da prova sobre Linux que constam
no CompTIA A+ 220-902, esse curso ensina a instalação e a
configuração básicas do software Linux e apresenta a linha de
comando do Linux.

Vantagens
Com um curso gratuito de aprendizagem on-line, o NDG Linux
Unhatched facilita a aprendizagem sobre Linux.

Componentes de aprendizagem

Funcionalidades
Público-alvo: alunos do ensino médio e público em geral sem
conhecimento prévio de TI

•

1 módulo

•

20 páginas

Alinhamento ASC requerido: Não

•

Máquina com Linux integrado e atividades

É necessário treinamento para instrutor: Não

•

1 avaliação

Idiomas: inglês, espanhol

Pré-requisitos: nenhum

Disponibilização do curso: online
Duração estimada do curso: de 6 a 8 horas
© 2018 Cisco e/ou suas afiliadas. Todos os direitos reservados. Este
Próximo
cursocontém
recomendado:
NDG
Linux Essentials
documento
informações públicas
da Cisco
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Conceitos essenciais
de segurança cibernética
Visão geral do curso
O curso Conceitos essenciais de segurança cibernética aborda o
conhecimento básico e as qualificações profissionais essenciais
para todas as áreas da segurança cibernética, como segurança da
informação, sistemas de segurança, segurança de rede, ética e
legislação e técnicas de defesa e mitigação utilizadas na proteção
de empresas.

Vantagens
Esse curso é recomendado para alunos que planejam realizar
qualquer certificação CCNA. Ele oferece qualificações
profissionais essenciais em segurança para funções de
nível básico em segurança e redes.

Componentes de aprendizagem
•

8 capítulos

•

34 atividades interativas,
10 atividades do Cisco
Packet Tracer e
12 laboratórios práticos para
consolidar a aprendizagem

•

8 testes de capítulo e
1 prova final

•

Links para recursos
relacionados

Funcionalidades
Público-alvo: alunos do ensino médio e universitários com 2 anos
de faculdade
Pré-requisitos: Introdução à segurança cibernética
Alinhamento ASC requerido: Não
É necessário treinamento para instrutor: Não
Idiomas: chinês simplificado, inglês, francês, alemão, espanhol,
japonês
Disponibilização do curso: ministrado por professores e online
Duração estimada do curso: 30 horas

© 2018 Cisco e/ou suas afiliadas. Todos os direitos reservados. Este

21

documento
informações públicas
da Cisco
Próximo
cursocontém
recomendado:
CCNA
R&S Introduction to Networks
and CCNA Cybersecurity Operations

Introduction
to Cybersecurity
Visão geral do curso
O curso Introduction to Cybersecurity explora tendências digitais,
ameaças digitais e como se manter seguro no espaço digital,
além de como proteger dados pessoais e corporativos.

Vantagens
Saiba como proteger seus dados pessoais e sua privacidade
online e nas redes sociais, e por que cada vez mais os empregos
em TI exigem atenção e entendimento sobre a segurança digital.

Componentes de aprendizagem
•

5 módulos

•

Conteúdo interativo e educacional

•

8 Atividades e 7 exercícios em laboratório que enfatizam a
aprendizagem

•

4 testes e 1 prova final

•

Links para recursos relacionados

Funcionalidades
Público-alvo: alunos do ensino médio e universitários com 2 anos
de faculdade e o público em geral
Pré-requisitos: nenhum
Alinhamento ASC requerido: Não
É necessário treinamento para instrutor: Não
Idiomas: arabe, chinês simplificado, inglês, francês, alemão,
hebraico, holandês, indonésio, italiano, japonês, cazaque,
espanhol, polonês, português, russo, ucraniano
Disponibilização do curso: ministrado por instrutores ou
© 2018 Cisco e/ou suas afiliadas. Todos os direitos reservados. Este
22
autodidático
documento contém informações públicas da Cisco
Duração estimada do curso: 15 horas

Introduction to IoT
Visão geral do curso
O curso Introdução à IoT (Internet das Coisas) apresenta aos
alunos as tecnologias que respaldam a IoT, bem como as
oportunidades sociais e profissionais criadas pelo número cada
vez maior de conexões em rede entre pessoas, processos,
dados e coisas.

Vantagens
Para alunos que procuram um resumo das tendências, das
tecnologias e das oportunidades de carreira na Internet das
Coisas.

Funcionalidades
Público-alvo: público em geral

Componentes de aprendizagem

Pré-requisitos: nenhum
Alinhamento ASC requerido: Não

•

Cinco módulos de conteúdo interativo com especialistas da IoT

É necessário treinamento para instrutor: Não

•

Atividades, vídeos e simulações para melhorar a
aprendizagem

•

Pré-teste, testes de módulo e um exame final

Idiomas: árabe, chinês simplificado, chinês tradicional, inglês, francês,
alemão, hebraico, holandês, italiano, japonês, cazaque, coreano,
polonês, português, russo, espanhol, ucraniano
Disponibilização do curso: ministrado por instrutores ou autodidático
Duração estimada do curso: 20 horas
2018 Cisco
e/ou suas afiliadas. Todos
os direitos reservados.
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Próximo ©curso
recomendado:
IT Essentials
ou IoTEste
Fundamentals:
documento contém informações públicas da Cisco
Connecting Things

Networking Essentials
Visão geral do curso
O Networking Essentials aborda as redes com as quais os alunos
poderão se deparar em suas atividades diárias, inclusive redes para
escritórios residenciais e de pequeno porte (SOHO). Este curso
oferece aprendizagem prática com equipamentos reais e atividades
de simulação com o Packet Tracer.

Vantagens
Este curso ensina as qualificações profissionais necessárias para
obter uma colocação de nível básico como instalador de redes para
escritórios residenciais e de pequeno porte. Ele também ajuda o aluno
a desenvolver algumas das habilidades necessárias para tornar-se
técnico de rede, instalador de cabos e técnico de help desk.
O Networking Essentials prepara o aluno para continuar a grade
curricular do CCNA R&S. Alunos que não são da área de TI também
podem considerar esse curso como uma introdução útil à TI e a redes.

Funcionalidades
Público-alvo: alunos do ensino médio e universitários com 2 anos
de faculdade, e alunos do ensino superior que não são da área de TI
Pré-requisitos: Nenhum
Alinhamento ASC requerido: Não

Componentes de aprendizagem
•

9 capítulos

21 laboratórios práticos
• 17 arquivos do Cisco
Packet Tracer

•

1 avaliação de habilidade
prática

•

Provas referentes aos
9 capítulos, 1 prova de
verificação, 1 prova prática
final e 1 prova final

•

É necessário treinamento para instrutor: Sim
Idiomas: árabe, chinês simplificado, inglês, francês, alemão,
português, russo e espanhol
Disponibilização do curso: ministrado por professores
Duração estimada do curso: 70 horas

© 2018 Cisco e/ou suas afiliadas. Todos os direitos reservados. Este
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documento
informações públicas
da Cisco
Próximo
cursocontém
recomendado:
CCNA
R&S Introduction to Networks
e Introdução à IoT

Empreendedorismo
Visão geral do curso
O empreendedorismo complementa as habilidades de TI adquiridas
da grade curricular do CCNA R&S através do ensino de habilidades
comerciais financeiras, comportamentos e atitudes, a fim de ajudar
os alunos a desenvolver uma mentalidade empreendedora.
Os alunos aprendem por meio da conclusão de uma série de
estudos de caso interativos.

Vantagens
Alunos que buscam complementar seu conhecimento em TI com
pensamento empreendedor, desenvolvimento empresarial e
habilidades de gerenciamento financeiro.

Componentes de aprendizagem
•

7 módulos

•

Testes para cada módulo

•

Os módulos apresentam
estudos de caso interativos
e vídeos que reforçam as
habilidades de gestão de
negócios

•

Fórum de discussão

Funcionalidades
Público-alvo: público em geral
Pré-requisitos: nenhum, CCNA R&S RSE recomendado para
laboratórios
Alinhamento ASC requerido: Não
É necessário treinamento para instrutor: Não
Idiomas: árabe, chinês simplificado, chinês tradicional, inglês,
francês, hebraico, italiano, português e espanhol
Disponibilização do curso: ministrado por instrutores ou
autodidático
© 2018 Cisco e/ou suas afiliadas. Todos os direitos reservados. Este

Duração
estimada
curso:públicas
15 horas
documento
contémdo
informações
da Cisco

Curso complementar: Be Your Own Boss
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Trabalhe por conta
própria
Visão geral do curso
A série Be Your Own Boss or Technopreneur Series oferece as
diretrizes, as informações e os conselhos necessários para iniciar
empreendimentos tecnológicos bem-sucedidos.
A série contém apresentações em vídeo de empreendedores do
mundo todo que compartilham as lições que aprenderam na jornada
para o sucesso.

Vantagens
Alunos de tecnologia interessados em desenvolver as
habilidades de empreendedorismo e os hábitos necessários para
iniciar e desenvolver um negócio tecnológico bem-sucedido.

Componentes de aprendizagem
•

8 módulos

•

Empreendedores de
tecnologia que
compartilham histórias de

•

Funcionalidades
Público-alvo: público em geral
Pré-requisitos: nenhum
Alinhamento ASC requerido: Não

sucesso pessoais em
formato de vídeo

É necessário treinamento para instrutor: Não

Testes e questionários
para cada módulo

Disponibilização do curso: ministrado por instrutores ou
autodidático

Idioma: inglês

Duração estimada do curso: 8 horas
© 2018 Cisco e/ou suas afiliadas. Todos os direitos reservados. Este
Próximo
cursocontém
recomendado:
Entrepreneurship
documento
informações públicas
da Cisco
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Carreira
© 2019 Cisco and/or its affiliates. All rights reserved. Cisco Public
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Cursos do Digital Essentials

© 2019 Cisco e/ou suas afiliadas. Todos os direitos reservados. Este documento contém informações públicas da Cisco
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IT Essentials 7
Visão geral do curso
O IT Essentials abrange as habilidades fundamentais sobre computadores
e carreiras para trabalhos que não exigem experiência na área de TI. Os
alunos aplicam as habilidades adquiridas e os procedimentos aprendidos
para instalar, configurar e solucionar problemas em computadores,
dispositivos móveis e software.

Vantagens
Para os alunos que procuram habilidades profissionais básicas de
hardware e software, a fim de se preparar para funções de suporte
técnico, este curso se alinha à certificação CompTIA A+.
Este curso também serve como base para cursos de nível CCNA.

Componentes de aprendizagem
•

14 capítulos

•

83 laboratórios práticos e
128 atividades interativas

•

75 vídeos

•

6 Cisco Packet Tracer
atividades

•

14 exames de capítulo,
2 exame de verificação,
2 exame de avaliação
de habilidades, 2 exame
prático final, 3 exame final,
2 avaliação de habilidades
e 7 exames práticos para
certificação CompTIA A+

Funcionalidades
Público-alvo: alunos do ensino médio e universitários com 2 anos de
faculdade
Pré-requisitos: nenhum
Alinhamento ASC requerido: Sim
Alinhamento ASC requerido: Sim
É necessário treinamento para instrutor: Sim
Idiomas: alemão, árabe, cazaque, chinês simplificado, chinês
tradicional, croata, espanhol, francês, georgiano, hebraico, holandês,
húngaro, inglês, italiano, japonês, polonês, português, romeno, russo,
turco e ucraniano
Disponibilização
do e/ou
curso:
ministrado
por
professores
© 2018 Cisco
suas afiliadas.
Todos os
direitos
reservados. Este
documento contém informações públicas da Cisco
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Duração estimada do curso: 70 horas

Próximo curso recomendado: CCNA R&S Introduction to Networks

NDG Linux Essentials
Visão geral do curso
O curso NDG Linux Essentials, desenvolvido pela NDG, parceira da
Networking Academy, ensina os conceitos básicos do sistema
operacional e da linha de comando Linux e conceitos de código
aberto.
A máquina virtual Linux é integrada ao curso, o que permite que os
alunos explorem os comandos do Linux.

Vantagens
Aprender sobre o sistema operacional Linux, programação
de código aberto e habilidades da IoE para ampliar seus
conhecimentos de TI além de redes. Está de acordo com o
Certificado de Desenvolvimento Profissional Linux Essentials
do Linux Professional Institute (LPI).

Componentes de aprendizagem
•

16 capítulos

•

13 exercícios de laboratório

•

Máquina virtual integrada
para testar os comandos do
Linux

•

Atividades direcionadas ao
estudante

•

Exames de capítulo, exame
intermediário e exame final

Funcionalidades

Certificação
alinhada

Público-alvo: alunos do ensino médio e universitários com 2 anos
de faculdade
Pré-requisitos: nenhum
Alinhamento ASC requerido: Não
É necessário treinamento para instrutor: Não
Idiomas: inglês, espanhol
Disponibilização do curso: ministrado por instrutores ou
autodidático
Duração estimada do curso: 70 horas

© 2018 Cisco e/ou suas afiliadas. Todos os direitos reservados. Este
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documento
informações públicas
da Cisco
Próximo
cursocontém
recomendado:
CCNA
R&S Introduction to Networks

PCAP: Conceitos
essenciais de
programação em Python
Visão geral do curso
Concebido como um curso fácil de entender e amigável para
iniciantes, concentrando-se em diversas coletas de dados,
ferramentas de manipulação, lógica e operações de bits e
criação de APIs REST básicas

Vantagens
Com PCAP: Conceitos essenciais de programação em Python,
você aprende a projetar, escrever e executar programas codificados
na linguagem Python. Não é necessário nenhum conhecimento
prévio de programação. O curso começa com o básico e o
direciona pelas etapas até que você desenvolva habilidades para
solucionar problemas mais complexos.

Componentes de aprendizagem
•

5 módulos de conteúdo educativo interativo

•

Mais de 30 laboratórios práticos

•

Ferramenta online integrada para realização de laboratórios e práticas

•

Provas de capítulo e provas finais

Funcionalidades

Certificação
alinhada

Público-alvo: alunos do ensino médio e universitários
Pré-requisitos: nenhum
Alinhamento ASC requerido: Não
É necessário treinamento para instrutor: Não
Idioma: inglês, polonês
Disponibilização do curso: ministrado por professores ou
autodidata
Duração estimada do curso: de 60 a 70 horas
Próximo
curso recomendado: IoT Fundamentals, Networking
© 2018 Cisco e/ou suas afiliadas. Todos os direitos reservados. Este
31
documento
contém
informações
públicas da Cisco
Essentials, NDG
Linux
Essentials

IoT Fundamentals:
Hackathon Playbook
Visão geral do curso
O Hackathon Playbook é uma estrutura abrangente de ferramentas e modelos
para preparar e executar um Hackaton como resultado das melhores práticas
e das lições aprendidas, coletadas da execução global de Hackathons da IoT
na Networking Academy e por outros organizadores.

Vantagens
Os alunos reforçam e aprofundam suas qualificações profissionais
multidisciplinares de IoT e dados ao definir, projetar, criar a prototipagem
e apresentar uma solução da IoT a colegas e especialistas do setor.

Componentes de aprendizagem
•

Inspiração: entender, selecionar e
apresentar o problema a ser
resolvido para recrutar outros
parceiros.

incluindo objetos e artes visuais para
ilustrar o plano; um especialista
ajudará a entender o conceito e as
necessidades da prototipagem.

Idealização: inventar um conceito
• Teste: apresentar o conceito e
que não existe para resolver uma
validar o protótipo com um segundo
questão social. Saiba como
especialista, incluindo a experiência
apresentar a solução a especialistas
do usuário e as melhorias.
que vão orientar os alunos.
• Apresentação: mostrar a solução
e demonstrar os protótipos a
• Criação de prototipagem: criar um
plano de ação de prototipagem,
especialistas.
•

Funcionalidades
Público-alvo: alunos do ensino médio, universitários com
2 e 4 anos de faculdade
Pré-requisitos: IoT Fundamentals: Connecting Things e/ou Big
Data and Analytics
Alinhamento ASC requerido: Não
É necessário treinamento para instrutor: Não
Idiomas: inglês, espanhol
Disponibilização do curso: ministrado por professores
Duração estimada do curso: de 20 a 30 horas
Próximo
© 2018
curso
Ciscorecomendado:
e/ou suas afiliadas. Todos
qualquer
os direitosoferta
reservados.
deEste
profissionais
da
32
documento contém informações públicas da Cisco
Cisco ou
um programa de treinamento do setor de IoT

Cursos de rede
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Grade curricular do CCNA Routing and
Switching
Visão Geral da grade curricular
Os quatro cursos na grade curricular
do CCNA R&S ajudam os alunos
a desenvolver uma compreensão
ampla de como as redes funcionam,
desde protocolos e serviços a
gerenciamento de rede, com
ênfase na aprendizagem prática
e nas habilidades profissionais
fundamentais, como solução de
problemas e colaboração.

Componentes de aprendizagem

Preparação de carreira
Os cursos 1 e 2 estão de acordo com
a certificação Cisco CCENT, e os
cursos 3 e 4 estão de acordo com
a certificação Cisco CCNA R&S.
Os alunos obtêm as habilidades
necessárias para se tornar
administradores de rede, técnicos
ou gerentes.

•

4 cursos: Introduction to Networks,
Routing and Switching Essentials,
Scaling Networks e Connecting Networks

•

Laboratórios práticos e atividades de
simulação de rede do Cisco Packet Tracer

•

Vídeos e atividades para enfatizar a
aprendizagem

•

Testes e exames para medir os resultados
da aprendizagem

Certificação
alinhada

Funcionalidades
Público-alvo: alunos interessados em buscar uma carreira relacionada à TI

Pré-requisitos: nenhum, alunos vocacionais muitas vezes fazem o IT Essentials ou obtêm conhecimento equivalente
antes do CCNA R&S
Idiomas: árabe, chinês simplificado, espanhol, francês, inglês, japonês, português (Brasil) e russo
(os cursos 1 e 2 também estão disponíveis em alemão, húngaro e turco; o curso 1 está disponível em romeno)
Disponibilização do curso: ministrado por professores
Duração estimada do curso: 280 horas
Próximo curso recomendado: CCNA Security ou CCNP R&S

© 2018 Cisco e/ou suas afiliadas. Todos os direitos reservados. Este
documento contém informações públicas da Cisco
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CCNA R&S:
Introduction to Networks
Visão geral do curso
O primeiro curso na grade curricular do CCNA Routing and
Switching da Cisco ensina os alunos sobre a arquitetura, a estrutura,
as funções e os componentes da Internet e de outras redes de
computadores.
Os alunos atingem uma compreensão básica sobre o funcionamento
das redes.
Certificação
alinhada

Vantagens

Funcionalidades

Até o final do curso, os alunos poderão construir LANs simples,
executar configurações básicas de roteadores e switches e
implantar esquemas de endereço IP.
endereçamento IP.

Componentes de aprendizagem

•

11 capítulos

•

36 laboratórios práticos e
1 avaliação de habilidades
práticas

•

•

Pré-teste, 11 testes de
capítulo, 1 testes de seção,
11 exames de capítulo e
1 exame final
2 avaliações de habilidades
do Cisco Packet Tracer

Público-alvo: alunos do ensino médio e universitários com
2 e 4 anos de faculdade dos programas de Redes ou Engenharia
Pré-requisitos: nenhum
Alinhamento ASC requerido: Sim
É necessário treinamento para instrutor: Sim
Idiomas: alemão, árabe, chinês simplificado, chinês tradicional,
croata, espanhol, francês, georgiano, hebraico, húngaro, inglês,
italiano, japonês, polonês, português, romeno, russo e turco
Disponibilização do curso: ministrado por professores
Duração estimada do curso: 70 horas
Próximo
curso
CCNA
R&S
Routing
© 2018
Ciscorecomendado:
e/ou suas afiliadas. Todos
os direitos
reservados.
Esteand Switching
35
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CCNA R&S: Routing
and Switching Essentials
Visão geral do curso
O segundo curso na grade curricular do CCNA Routing and
Switching descreve a arquitetura, os componentes e as
operações de roteadores e switches em uma rede pequena.
Os alunos aprendem como configurar um roteador e um switch
para funcionalidade básica

Vantagens
Os alunos estão prontos para se preparar para a certificação
CCENT, têm as habilidades necessárias para se candidatar a
trabalhos como técnico de redes de nível básico e são capazes
de iniciar as certificações avançadas.

Componentes de aprendizagem
•

10 capítulos

•

29 laboratórios práticos e
1 avaliação de habilidades
práticas

•

Pré-teste, 10 testes de
capítulos, 10 provas
referentes aos capítulos
e 1 prova final

•

2 avaliações de habilidades
do Cisco Packet Tracer

Funcionalidades

Certificação
alinhada

Público-alvo: alunos do ensino médio, universitários com
2 e 4 anos de faculdade dos programas de Redes ou Engenharia
Pré-requisitos: CCNA R&S: Introduction to Networks
Alinhamento ASC requerido: Sim
É necessário treinamento para instrutor: Sim
Idiomas: alemão, árabe, chinês simplificado, chinês tradicional,
croata, espanhol, francês, georgiano, hebraico, húngaro, inglês,
japonês, polonês, português, romeno, russo e turco
Disponibilização do curso: ministrado por professores
Duração estimada do curso: 70 horas
Próximo curso recomendado: CCNA R&S Scaling
Networks ou CCNA Security

CCNA R&S:
Scaling Networks
Visão geral do curso
O terceiro curso na grade curricular do CCNA Routing and
Switching descreve a arquitetura, os componentes e as
operações de roteadores e switches em redes grandes e
complexas.

Vantagens
Os alunos aprendem como configurar e solucionar problemas de
funcionalidades avançadas de roteadores e switches, além de
resolver problemas comuns com protocolos de redes IPv4 e
IPv6.

Componentes de aprendizagem
•

11 capítulos

•

33 laboratórios práticos e
1 avaliação de habilidades
práticas

•

•

Pré-teste, 11 testes de
capítulo, 2 testes de seção,
11 exames de capítulo e
1 exame final
2 avaliações de habilidades
do Cisco Packet Tracer

Certificação
alinhada

Funcionalidades
Público-alvo: universitários com 2 e 4 anos de faculdade dos
programas de Redes ou Engenharia
Pré-requisitos: nenhum
Alinhamento ASC requerido: Sim
É necessário treinamento para instrutor: Sim
Idiomas: árabe, chinês simplificado, espanhol, francês, húngaro,
inglês, japonês, português, russo, e turco
Disponibilização do curso: ministrado por professores
Duração estimada do curso: 70 horas
Próximo curso recomendado: CCNA R&S Connecting Networks
© 2018 Cisco e/ou suas afiliadas. Todos os direitos reservados. Este
documento contém informações públicas da Cisco
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CCNA R&S:
Connecting Networks
Visão geral do curso
O quarto e último curso na grade curricular do CCNA Routing
and Switching abrange as tecnologias de WAN e os serviços de
rede empregados por aplicações convergentes em uma rede
complexa.

Vantagens
No final do curso, os alunos aprendem a configurar e solucionar
problemas de dispositivos de rede e a implementar redes virtuais
privadas, além de estarem prontos para se preparar para a
certificação CCNA R&S.

Componentes de aprendizagem
•

9 capítulos

•

12 laboratórios práticos e
1 avaliação de habilidades
práticas

•

•

Pré-teste, 9 testes de
capítulo, 2 testes de seção,
9 exames de capítulo e
1 exame final
2 avaliações de habilidades
do Cisco Packet Tracer

Certificação
alinhada

Funcionalidades
Público-alvo: universitários com 2 e 4 anos de faculdade dos
programas de Redes ou Engenharia
Pré-requisitos: CCNA R&S: Scaling Networks
Alinhamento ASC requerido: Sim
É necessário treinamento para instrutor: Sim
Idiomas: árabe, chinês simplificado, croata, húngaro, francês,
inglês, japonês, polonês, português, russo, espanhol, turco
Disponibilização do curso: ministrado por professores
Duração estimada do curso: 70 horas
Próximo curso recomendado: CCNA Security ou CCNP R&S
38
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Grade curricular do CCNP Routing and
Switching
Visão Geral da grade curricular
Os três cursos CCNP Routing and
Switching oferecem um resumo
abrangente dos conceitos de rede de
nível corporativo, inclusive roteamento
avançado, switching e solução de
problemas.

Componentes de aprendizagem

Preparação de carreira
Alunos de faculdade que buscam
experiência prática, certificação
Cisco CCNP R&S e habilidades
profissionais em roteamento
avançado, switching e solução
de problemas.

A grade curricular integra abordagens
educativas relevantes para o setor a
fim de ajudar na preparação dos
alunos para oportunidades
profissionais.

•

3 cursos: CCNP R&S ROUTE:
Implementing IP Routing, CCNP R&S
SWITCH: Implementing IP Switched
Networks, and CCNP R&S TSHOOT:
Troubleshooting and Maintaining IP
Networks

•

Laboratórios práticos

•

Livros didáticos da Cisco Press

•

Exames em cada capítulo e exames
finais

Funcionalidades

Certificação
alinhada

Público-alvo: universitários com 4 anos de faculdade dos programas de Redes ou Engenharia
Pré-requisitos: cursos 1 a 4 do CCNA R&S
É necessário treinamento para instrutor: Sim
Idioma: inglês
Disponibilização do curso: ministrado por professores, com livro didático
Duração estimada do curso: 210 horas
© 2018 Cisco e/ou suas afiliadas. Todos os direitos reservados. Este
documento contém informações públicas da Cisco
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Cursos de infraestrutura programável
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Workshops de tecnologias em desenvolvimento
Resumo

Workshops

Preparação de carreira

Os workshops de tecnologias em
desenvolvimento são experiências curtas
e práticas que mostram a você as
tecnologias de rede mais recentes. Em
cada workshop, você aprenderá novos
conceitos, verá como eles funcionam em
equipamentos do mundo real e
desenvolverá rapidamente novas
qualificações profissionais para o
mercado de trabalho atual.

Habilidades novas para profissionais de
rede e de software interessados em
trabalhar no domínio de redes.
•

•

As qualificações dos profissionais de
rede estão evoluindo para atender às
oportunidades e às demandas das
redes programáveis

Os dois primeiros workshops foram
desenvolvidos em parceria com a DevNet:
•

Capacidade de programação da rede com
Cisco APIC-EM

•

Experiências com APIS REST usando
Webex Teams

Os desenvolvedores com conhecimento
de rede ampliam seus horizontes em
um domínio totalmente novo

Recursos
Os alunos que são expostos e usam ferramentas gratuitas de desenvolvimento do mundo real e comunidades de
prática (CoP) normalmente usadas por profissionais de software e cada vez mais pelos profissionais de rede:
•
•
•
•
•

Cisco DevNet CoP
Github CoP
Stack Overflow CoP
Linguagem de programação Python 3
Ferramentas de desenvolvimento APIs, REST, JSON, Git, JSONView, Postman

© 2018 Cisco e/ou suas afiliadas. Todos os direitos reservados. Este
documento contém informações públicas da Cisco
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Workshop de tecnologias em desenvolvimento

Capacidade de programação da
rede com Cisco APIC-EM
Resumo do workshop
O workshop de capacidade de programação da rede com Cisco
APIC-EM apresenta as competências básicas para operar e
automatizar tarefas de gerenciamento em uma rede com controlador.

Vantagens
Neste workshop, os alunos vão conhecer e praticar as habilidades e
ferramentas de programação em Python, culminando em interações em
tempo real com as APIs nos controladores programáveis da Cisco
usando a Cisco DevNet Sandbox.

Resultados de aprendizado
•

•

Compreenda a importância, a
configuração e a utilização de
conceitos e ferramentas de
software relevantes para
capacidade de programação da
rede (criação de scripts Python,
Git, JSON, Postman, APIs).
Descreva uma abordagem
diferente das redes definidas por
software (SDN), inclusive o
controle centralizado de políticas
de aplicações.

Use a sandbox Cisco DevNet
para saber como interagir com
dispositivos programáveis
usando APIs do mundo real
nos controladores programáveis
Cisco APIC-EM.
• Compreenda a importância de
unir comunidades profissionais
para trabalhar no domínio de
capacidade de programação da
rede. Participe do Cisco DevNet,
Github e Stack Overflow.
•

Recursos
Público-alvo: alunos do ensino médio, universitários com 2 e 4 anos
de faculdade
Pré-requisitos: programação básica, rede de nível CCENT
Idiomas: inglês
Disponibilização do curso: ministrado por instrutor
Equipamentos: GRATUITOS! Usa ferramentas de software on-line
gratuito
Tempo estimado para conclusão: 8 horas
Pontos de inserção recomendados: depois do curso 2 do CCNA
R&S, com CCNA Security ou CCNP R&S
Alinhamento
ASC
necessário:
não os direitos reservados. Este
© 2018 Cisco
e/ou
suas afiliadas. Todos
documento contém informações públicas da Cisco
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Treinamento de instrutores: obrigatório, individualizado e opção de
ministrado no próprio ritmo disponível

Workshop de tecnologias em desenvolvimento

Experiências com APIS REST
usando Webex Teams
Resumo do workshop
O workshop Experiências com APIs REST usando Webex Teams
apresenta as competências básicas necessárias para criar aplicativos
e automatizar tarefas usando APIs REST, a arquitetura mais popular
para integração de software em TI.

Vantagens
Em um dia, os alunos aprenderão e praticarão habilidades e
ferramentas de programação em Python, culminando em interações ao
vivo com as APIs no software de colaboração da Cisco, usando a
plataforma on-line Webex Teams.

Resultados de aprendizado
Entender o valor, a instalação e o
uso da linguagem de software mais • Participar e interagir em três
comum (Python) e ferramentas
comunidades profissionais de
para programação da rede (JSON,
prática: GitHub, Stack Overflow
Postman).
e Cisco DevNet.
• Entender a importância da
• Descrever a relevância da
participação em comunidades
arquitetura de APIs REST e realizar
profissionais de prática ao trabalhar integração e automação básicas de
no domínio do software.
software usando APIs reais em uma
•

plataforma de colaboração
empresarial (Webex Teams).

Recursos
Público-alvo: alunos do ensino médio, universitários com 2 e 4 anos de
faculdade
Pré-requisitos: programação básica
Idiomas: inglês
Disponibilização do curso: ministrado por instrutor
Equipamentos: GRATUITOS! Usa ferramentas de software on-line
gratuito
Tempo estimado para conclusão: 8 horas
Pontos de inserção recomendado: PCAP Programming Essentials
em Python, Connecting Things
Outros pontos de inserção: IT Essentials, CCNA R&S ITN
© 2018 Cisco e/ou suas afiliadas. Todos os direitos reservados. Este

documento
contém
informações públicas
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Alinhamento
ASC
necessário:
Sim da Cisco
Treinamento de instrutores: necessário, individualizado e opções
disponíveis

Mobility Fundamentals
Visão geral do curso
Começando pelos padrões de tecnologia de conexão sem fio, a
série Mobility Fundamentals ensina os alunos sobre tecnologias de
conexão sem fio e de mobilidade na Era da transformação digital.
Os temas abordados nesses cursos desenvolvidos por professores
incluem aplicativos de projeto e mobilidade de LAN sem fio.

Vantagens
Cria habilidades básicas de carreira em tecnologia de conexão
sem fio e mobilidade para alunos atuais do IT Essentials ou do
CCNA R&S interessados em expandir suas habilidades.

Componentes de aprendizagem
6 módulos de conteúdo
multimídia
• Gravações de vídeo com
instrutores da Networking
Academy
• Atividades que reforçam a
aprendizagem, além de
atividades do Cisco Packet
Tracer
•

Avaliações que incluem
testes de módulo
• Certificados de conclusão
para cada módulo
•

Funcionalidades
Público-alvo: alunos do ensino médio e universitários com
2 e 4 anos de faculdade
Pré-requisitos: conhecimento de CCENT
Alinhamento ASC requerido: Não
É necessário treinamento para instrutor: Não
Idioma: inglês
Disponibilização do curso: ministrado por instrutores ou
autodidático
Duração estimada do curso: 1,5 hora por módulo, totalizando
9 horas
© 2018 Cisco e/ou suas afiliadas. Todos os direitos reservados. Este
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Cursosdocumento
complementares:
CCNA
Introduction to Networks e
contém informações
públicasR&S
da Cisco
CCNA R&S Routing and Switching Essentials

Grade curricular do IoT Fundamentals
Resumo

Componentes de aprendizagem

Preparação de carreira

IoT Fundamentals é um curso prático
multidisciplinar que ensina como
idealizar, projetar e articular o valor
comercial de uma “solução de IoT
de ponta a ponta”. A grade curricular
oferece uma base sólida de
habilidades e pensamentos voltada
para o design de linhas de trabalho de
IoT que existem hoje em dia e existirão
no futuro.

As habilidades desenvolvidas no
currículo são o ponto de partida para
prepará-lo para linhas de trabalho
básico validadas pelo empregador:

•

Curso Connecting Things

•

Curso de Segurança IoT

•

Curso Big Data e Analytics

•

Hackathon Playbook

•

Laboratório de prototipagem da Cisco

•

Gerenciamento de dispositivos da
IoT

•

Gerente de produtos da IoT

•

Cisco Packet Tracer

•

Análise de dados de IoT

•

Máquina virtual Kali Linux

•

Avaliador de segurança IoT

Funcionalidades

Desenvolva a mentalidade empreendedora e de impacto social por meio de atividades de aprendizado práticas
altamente participativas, que incluem laboratórios de prototipagem e o Packet Tracer para desenvolver:
•

Habilidades do século XXI como criatividade, raciocínio crítico, colaboração e comunicação

•

Prototipagem rápida com sensores, componentes eletrônicos e Arduino

•

Use a programação visual ou Python para programar um Raspberry Pi

•

Conecte-se com os serviços em nuvem usando APIs RESTful

•

Descubra vulnerabilidades de segurança, execute modelagem de ameaças e recomende estratégias de mitigação

•

Colete, armazene e visualize os dados de sensores em tempo real

•

Aplique análises para obter informações dos dados

•

Apresente soluções de IoT e o valor comercial delas

© 2018 Cisco e/ou suas afiliadas. Todos os direitos reservados. Este
documento contém informações públicas da Cisco
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IoT Fundamentals:
Connecting Things
Visão geral do curso
No curso Connecting Things, os alunos aprendem como interconectar
com segurança sensores, atuadores, microcontroladores, computadores
de placa única e serviços em nuvem nas redes IP para criar um sistema
completo da IoT.

Vantagens
Os alunos desenvolvem as qualificações profissionais interdisciplinares
necessárias para criar a prototipagem de uma solução da IoT em um caso
de negócios específico, com enfoque nas considerações de segurança
para novas tecnologias.

Componentes de aprendizagem
•

•

Entender e explicar os conceitos, • Entender os aspectos importantes
as oportunidades e os desafios da
da segurança digital e privacidade
transformação digital com a IoT.
para uma solução da IoT.
Interconectar sensores/atuadores, • Entender como a digitalização
microcontroladores (Arduino),
está mudando os mercados
computadores de placa única
verticais, como manufatura,
(Raspberry Pi) e serviços em
energia e carros inteligentes.
nuvem (API restful do Cisco
• Usar ferramentas de simulação
Webex Teams) para criar um
(Packet Tracer) para criar o
sistema completo da IoT.
sistema completo da IoT.

Funcionalidades
Público-alvo: alunos do ensino médio, universitários com
2 e 4 anos de faculdade
Pré-requisitos: programação básica, redes e eletrônica
Alinhamento ASC requerido: Sim
É necessário treinamento para instrutor: Sim
Idiomas: chinês simplificado, inglês, francês, alemão, espanhol
Disponibilização do curso: ministrado por professores
Duração estimada do curso: de 40 a 50 horas
Próximo curso recomendado: IoT Fundamentals: Big Data &
Analytics
© 2018
ou Cisco
Hackathon
e/ou suas afiliadas.
Playbook
Todos os direitos reservados. Este
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IoT Fundamentals:
Big Data e análise
Visão geral do curso
Os alunos aprenderão como usar bibliotecas de dados Python para
criar um pipeline para adquirir, transformar e visualizar os dados
coletados de sensores e máquinas de IoT.

Vantagens
O elemento transformador de qualquer sistema de IoT são os dados
que podem ser coletados deles. Dessa forma, a capacidade de extrair
dados e usar técnicas de análise de dados para obter informações
aumenta a empregabilidade.

Componentes de aprendizagem
Use o Python para ler dados de • Explique os princípios
sensores e armazenar dados em
fundamentais de plataformas
um banco de dados SQL.
modernas e escaláveis de Big
Data como Hadoop.
• Use a biblioteca de análise
de dados Python para limpar,
• Use a narrativa para apresentar
manipular e integrar conjuntos
as informações obtidas dos dados
de dados.
extraídos.
•

•

Use as bibliotecas de
visualização Python para
visualizar dados em tempo real e
explorar os conjuntos de dados
adquiridos.

Funcionalidades
Público-alvo: universitários com 2 e 4 anos de faculdade
Pré-requisito: IoT Fundamentals: Connecting Things
Alinhamento ASC requerido: Sim
É necessário treinamento para instrutor: Sim
Idiomas: chinês simplificado, inglês, francês e espanhol
Disponibilização do curso: ministrado por professores
Duração estimada do curso: de 40 a 50 horas
Próximo curso recomendado: IoT Fundamentals: Hackathon
Playbook
© 2018 Cisco e/ou suas afiliadas. Todos os direitos reservados. Este
documento contém informações públicas da Cisco
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Cursos de segurança digital
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CCNA Security
Visão geral do curso
O CCNA Security apresenta os principais conceitos de segurança
e habilidades necessários para solucionar problemas e monitorar
redes de computadores, bem como ajudar a assegurar a integridade
de dispositivos e dados.
Ele enfatiza a aplicação prática das habilidades necessárias para
projetar, implementar e gerenciar sistemas de segurança de rede.
Certificação
alinhada

Vantagens
Alunos do CCNA R&S interessados em adquirir a experiência em
segurança e proteção de dados para a certificação profissional
Cisco CCNA Security e para cargos como especialistas em
segurança de rede.

Componentes de aprendizagem
•
•

11 capítulos, testes e
exames de capítulo
13 atividades do Cisco
Packet Tracer e uma
avaliação de habilidades
(SBA) práticas do Packet
Tracer

•

16 laboratórios práticos

•

Um de cada: pré-teste,
exame de prática para
certificação, exame prático
final, exame final e
avaliação de habilidades

Funcionalidades
Público-alvo: universitários com 2 e 4 anos de faculdade dos
programas de Redes ou Engenharia
Pré-requisitos: CCNA R&S: ITN e RSE (CCENT)
Alinhamento ASC requerido: Sim
É necessário treinamento para instrutor: Sim
Idioma: chinês simplificado, inglês, português br, russo
Disponibilização do curso: ministrado por professores
Duração estimada do curso: 70 horas
Próximo curso recomendado: CCNP R&S ROUTE
© 2018 Cisco e/ou suas afiliadas. Todos os direitos reservados. Este
documento contém informações públicas da Cisco
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CCNA Cybersecurity
Operations
Visão geral do curso
O CCNA Cybersecurity Operations apresenta os principais conceitos e
as principais habilidades de segurança necessárias para monitorar,
detectar, analisar e responder ao crime digital, à espionagem
cibernética, às ameaças internas, às ameaças persistentes avançadas,
aos requisitos regulamentares e a outros problemas de segurança
cibernética que as empresas enfrentam. Enfatiza a aplicação prática das
qualificações profissionais necessárias para manter e assegurar a
prontidão operacional da segurança de sistemas de rede protegidos.

Vantagens
Os alunos adquirem e aplicam qualificações profissionais na área em
rápida expansão de operações de segurança cibernética no nível
associado, alinhado à certificação Cisco CCNA Cybersecurity
Operations.

Componentes de aprendizagem
•
•
•
•
•

13 capítulos, testes e exames
de capítulo modificáveis
13 testes de prática de termos
e conceitos
54 atividades interativas
45 laboratórios práticos
(27 usam máquinas virtuais)
5 atividades do Packet Tracer

•

•

Um de cada: avaliação com
base em qualificações
profissionais, exame final
prático, exame final
2 exames práticos de
certificação
• 1x 210-250 SECFND
• 1x 210-255 SECOPS

Certificação
alinhada

Funcionalidades
Público-alvo: universitários com 2 e 4 anos de faculdade.
Pré-requisitos: conhecimento básico de redes e sistemas
operacionais
Idioma: inglês, Chinês simplificado, francês, japonês, espanhol,
russo
Disponibilização do curso: ministrado por professores
Duração estimada do curso: 70 horas
Próximo curso recomendado: CCNA Security
Alinhamento ASC requerido: Sim
© 2018 Cisco e/ou suas afiliadas. Todos os direitos reservados. Este
Treinamento
instrutor:
obrigatório
documentodo
contém
informações públicas
da Cisco
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Segurança de IoT
Resumo do curso
O crescimento explosivo dos dispositivos conectados da IoT
possibilita a digitalização dos setores, mas também aumenta a
exposição às ameaças à segurança. Após a conclusão do estudo,
os estudantes poderão fazer avaliações de risco e vulnerabilidade
e pesquisar e recomendar estratégias de mitigação de riscos de
ameaças comuns à segurança em sistemas da IoT.

Vantagens
Os alunos que buscam uma carreira nos domínios de IoT e
segurança em rápido crescimento aprenderão ferramentas práticas
para avaliar vulnerabilidades de segurança em soluções de IoT,
executar modelagem de ameaças e usar estruturas de gerenciamento
de riscos para recomendar medidas de mitigação de ameaças. Essas
habilidades são relevantes em IoT e outras arquiteturas de rede.

Componentes de aprendizagem
•

Realize a modelagem de
ameaças completa e avalie
os riscos de segurança em
soluções da IoT

•

•
•

Descubra e demonstre uma
vulnerabilidade usando
ferramentas reais de teste e de
penetração como Kali Linux.

Obtenha experiência prática com
protótipos de IoT usando um
Raspberry Pi.
Aumente a percepção das
tecnologias emergentes usadas
no espaço de segurança da IoT,
como Blockchain

Recursos
Público-alvo: alunos do ensino médio, universitários com
2 e 4 anos de faculdade
Alinhamento ASC necessário: Sim
Pré-requisitos:
•

IoT Fundamentals: Connecting Things

•

Conhecimento de redes e segurança equivalente ao
Cybersecurity Essentials e Networking Essentials

Idiomas: inglês
© 2016 Cisco e/ou suas afiliadas. Todos os direitos reservados.

Disponibilização
do curso: ministrado por instrutor
Confidencial da Cisco
Tempo estimado para conclusão: 50 horas

51

Prática
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Packet Tracer
Visão Geral da grade curricular
O Packet Tracer é uma inovadora
ferramenta de simulação e visualização
usada em palestras, laboratórios,
jogos, dever de casa, avaliações
e competições.

Componentes de aprendizagem

Preparação de carreira
O ambiente de aprendizagem
baseado em simulação do Packet
Tracer promove o desenvolvimento
de habilidades profissionais
essenciais, que vão do trabalho em
equipe e do pensamento crítico à
solução criativa de problemas.

•

Cisco Packet Tracer (PT)

•

PT Mobile Android

•

PT Mobile iOS

•

PT Games

Funcionalidades
Como parte integral da experiência de aprendizagem da
Networking Academy, o Packet Tracer fornece
•

Simulação

•

Visualização

•

Criação

•

Avaliação

•

Dispõe de recursos de colaboração e simplifica o ensino
e a aprendizagem de conceitos complexos de tecnologia.

© 2018 Cisco e/ou suas afiliadas. Todos os direitos reservados. Este
documento contém informações públicas da Cisco
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Laboratório de prototipagem da Cisco
Resumo da ferramenta
O Laboratório de prototipagem da
Cisco é um ambiente de aprendizagem
detalhado, criado pela Cisco, para que
os alunos da Networking Academy
aprendam e pratiquem os aspectos
importantes das tecnologias
fundamentais da IoT. Usando uma
abordagem prática e envolvente, ele
dá respaldo à fase de aprendizagem
e criativa da grade curricular dos
fundamentos de redes.

Componentes de aprendizagem

Preparação de carreira
Disponibiliza um ambiente de
aprendizagem amplo e simples
com dispositivos reais, códigos,
ferramentas de codificação e dados,
que os alunos utilizam para criar a
interconexão física de uma IoT
completa e do pipeline de dados
lógicos para adquirir, analisar e
apresentar dados.

•

Aplicativo de laboratório de
prototipagem

•

Kit de laboratório de prototipagem
•

Raspberry Pi 3 CanaKit Ultimate Starter
Kit (ou equivalente)

•

Webex TeamsFun Inventor’s Kit para
Arduino v3.2 (ou equivalente)

•

Cabos, sensores e atuadores

Funcionalidades
Como parte da experiência de aprendizagem da
Networking Academy, o Laboratório de prototipagem
da Cisco oferece
•

Laboratórios interativos com Jupyter Notebook

•

Programação visual com Blockly

•

Programação de dispositivos com Python

•

Visualização e análise de dados

•

Aplicações através de APIs

•

Protótipo rápido

© 2018 Cisco e/ou suas afiliadas. Todos os direitos reservados. Este
documento contém informações públicas da Cisco
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Ofertas complementares
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NDG Linux
Visão Geral do Grau Curricular
A grade curricular do NDG Linux,
desenvolvida pela NDG, parceira da
Networking Academy, é uma série
de 2 cursos para aspirantes a
administradores de sistema Linux.
Os alunos desenvolvem proficiência na
realização de tarefas de manutenção
na linha de comando, instalação e
configuração de um computador que
execute Linux e configuração de redes
básicas com máquinas virtuais com
Linux.

Componentes de aprendizagem

Preparação de carreira
A grade curricular do curso NDG
Linux prepara você para carreiras em
computação em nuvem, segurança
digital, sistemas de informação, redes,
programação, desenvolvimento de
software, big data e muito mais.

•

Cursos de 2 semestres:
NDG Linux I, NDG Linux II

•

Mais rigoroso que o Linux Essentials

•

Máquina virtual integrada para testar
os comandos do Linux

Alinhado a duas certificações: Linux
Professional Institute LPIC-1
Certification e CompTIA Linux+
powered by LPI Certification.

•

Atividades e laboratórios práticos

•

Provas finais, intermediárias e por
capítulo

Funcionalidades

Certificação
alinhada

Público-alvo: universitários com 2 e 4 anos de faculdade
Pré-requisitos: nenhum, mas é recomendável ter cursado o NDG Linux Essentials ou ter conhecimento equivalente
É necessário treinamento para instrutor: Não
Idioma: inglês
Disponibilização do curso: ministrado por professores e online
Taxa: US$ 29,95 por aluno, por curso
Duração estimada do curso: 140 horas

© 2018 Cisco e/ou suas afiliadas. Todos os direitos reservados. Este
documento contém informações públicas da Cisco
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CLA: Conceitos
essenciais
de programação em C
Visão geral do curso
A grade curricular do CLA: conceitos essenciais de programação
em C. Foram desenvolvidos para alunos que desejam aprender
os fundamentos de programação por meio da linguagem C.

Vantagens
Conheça os conceitos universais de programação de
computadores, bem como os tipos de dados, semântica e sintaxe
da linguagem C necessários em cargos de nível básico em
programação. Alinhado à certificação CLA (C Programming
Language Certified Associate).

Componentes de aprendizagem

Funcionalidades

Certificação
alinhada

Público-alvo: alunos do ensino médio e universitários com
2 e 4 anos de faculdade
Pré-requisitos: nenhum
Alinhamento ASC requerido: Não

•

9 módulos de conteúdo educativo interativo

É necessário treinamento para instrutor: Não

•

Mais de 80 laboratórios práticos

Idioma: inglês

•

Provas de capítulo e provas finais

Disponibilização do curso: ministrado por professores
Duração estimada do curso: 70 horas
Próximo
curso recomendado: IoT Fundamentals, CCNA R&S,
© 2018 Cisco e/ou suas afiliadas. Todos os direitos reservados. Este
57
documento
contém informações públicas da Cisco
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CLP: Advanced
Programming in C
Visão geral do curso
Prepara os alunos para realizar tarefas de codificação
intermediárias a avançadas como a manipulação de C do número
variável de parâmetros (<stdarg.h>), E/S de nível baixo
(<unistd.h>), memória e cadeias de caracteres (<string.h> et al.),
processos e segmentos, margens e ints once again (<math.h>,
<fenv.h>, <inttypes.h> et al.) e soquetes de rede.

Vantagens
Quando aprende programação C, você desenvolve as noções
básicas abrangentes de todas as linguagens de programação.
Você aprende a pensar de forma mais detalhada sobre os
conceitos de programação. Alinha-se à certificação
CLP – C Certified Professional Programmer.

Componentes de aprendizagem
• 8 módulos de conteúdo educativo interativo
• 18 laboratórios práticos
• Testes, exames de capítulo e exames finais

Certificação
alinhada

Funcionalidades
Público-alvo: universitários com 2 e 4 anos de faculdade
Pré-requisitos: CLA – Programming Essentials no curso C,
certificação CLA ou conhecimento equivalente de C
Alinhamento ASC requerido: Não
É necessário treinamento com instrutor: Não
Idiomas: inglês
Disponibilização do curso: ministrado por instrutor
Tempo estimado para conclusão: 70 horas
Próximo curso recomendado: CCNP R&S, NDG Linux I
© 2018 Cisco e/ou suas afiliadas. Todos os direitos reservados. Este
documento contém informações públicas da Cisco
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CPA: conceitos
essenciais
de programação em C++
Visão geral do curso
Prepara o aluno para realizar as tarefas de codificação
relacionadas aos fundamentos da programação na linguagem
de C++ e as técnicas e noções fundamentais usadas na
programação orientada por objetos.

Vantagens
Estimula as habilidades necessárias para oportunidades de carreira
em programação de nível básico e para ser bem-sucedido em
empregos relacionados a desenvolvimento de software, engenharia
de rede e administração de sistema. Alinha-se ao CPA – C++
Certified Associate Programmer Certification.

Componentes de aprendizagem

Funcionalidades

Certificação
alinhada

Público-alvo: alunos do ensino médio e universitários com
2 e 4 anos de faculdade
Pré-requisitos: nenhum
Alinhamento ASC requerido: Não

•

8 módulos de conteúdo educativo interativo

É necessário treinamento para instrutor: Não

•

Mais de 100 laboratórios práticos

Idioma: inglês

•

Provas finais e por capítulo

Disponibilização do curso: ministrado por professores
Duração estimada do curso: 70 horas
Próximo
curso recomendado: IoT Fundamentals, CCNA R&S,
© 2018 Cisco e/ou suas afiliadas. Todos os direitos reservados. Este
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CPP: Programação
avançada em C++
Visão geral do curso
Prepara os alunos para realizar tarefas de codificação, como
o mecanismo de modelo C++, compreender e usar classes e
métodos de modelo de propriedade e a biblioteca C++ STL,
inclusive a resolução de problemas comuns de programação
e a parte de IO.

Vantagens
Desenvolve as habilidades necessárias para obter oportunidades de
carreira em programação e prosperar em empregos relacionados a
desenvolvimento de software, rede, engenharia e administração de
sistemas. Alinha-se à certificação CPP-C++ Certified Professional
Programmer.

Componentes de aprendizagem
• 9 módulos de conteúdo educativo interativo

Certificação
alinhada

Funcionalidades
Público-alvo: universitários com 2 e 4 anos de faculdade
Pré-requisitos: curso, certificação ou equivalente em
CPA – Programming Essentials in C++
Alinhamento ASC requerido: Não
É necessário treinamento para instrutor: Não
Idioma: inglês
Disponibilização do curso: ministrado por professores

• 65 laboratórios práticos

Duração estimada do curso: 70 horas

• Exames de capítulo e exames finais

Próximo curso recomendado: CCNP R&S, NDG Linux I
© 2018 Cisco e/ou suas afiliadas. Todos os direitos reservados. Este
documento contém informações públicas da Cisco
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