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Aspectos da Cisco Networking Academy

• Mãe solteira com uma filha de 5 anos de idade
• Matriculou-se em cursos da Networking 

Academy pela escola técnica
• Ganhou CCNA & CCNP
• Atualmente, é engenheira de rede sênior

Rebecca Baca
Albuquerque, Novo México

Para conhecer mais histórias, acesse: https://www.cisco.com/c/en/us/about/csr/impact/education/networking-academy.html 

• Aos 23 anos, acusado de homicídio culposo por 
ter protegido a mãe e o irmão do abuso do pai

• Ingressou na Cisco Networking Academy na 
prisão, o primeiro presidiário a ganhar o CCNA

• Agora é um profissional TI e segurança

Luigi Celeste
Itália

• Não podia frequentar a faculdade devido à 
doença do pai

• Frequentou a escola vocacional e ingressou na 
Cisco Networking Academy

• Engenheiro de segurança de rede ajudando a 
sustentar a mãe e o pai

Dandy Cantaka
Malang, Indonésia

• Criado em uma casa de estanho ondulada com 
chão de terra

• O único de sua aldeia qualificado para aulas de 
computação; concluiu o CCNA

• Várias funções em TI, instrutor da NetAcad e 
agora trabalha para a Networking Academy

Soso Luningo
Cabo Oriental, África do Sul• O pai morreu quando ela tinha 17 anos, teve de 

ajudar a sustentar a família
• Matriculou-se na Networking Academy
• Selecionados para trabalhar na equipe técnica no 

NBA House durante os Jogos Olímpicos de 2016 

Edna Felix
Rio de Janeiro, Brasil
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2,15 milhões de inscritos em todo o mundo atualmente
Preparando pessoas para carreiras na área de TI desde 1997

12.100
academias

180
países

10,9 milhões
de alunos atendidos

26.500
instrutores

704 mil

448 mil

130 mil

326 mil

Cisco Networking Academy em todo o mundo

167 mil

175 mil
201 mil

Outubro de 2019
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A aprendizagem e a inovação são fundamentais 
para nós.

Equipamos a força de trabalho do futuro.

Ajudamos a impulsionar a inovação da educação.

O ritmo das mudanças na educação está acelerando, 
e achamos que na rede também deveria.

A segurança é essencial para proteger os alunos. 
Por isso, a incorporamos em tudo

Nosso portfólio abrangente de experiência de 
aprendizagem inclui todas as bases

Por que escolher a Cisco no setor de educação?
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Cisco Empregadores

Currículo:
- Portfólio
- Design

Plataforma

Recursos:

- Instrutores
- Alunos

Serviços ASC

Treinamento do 

ITC

Você oferece:

Instrutores

Alunos

Instalação

Oportunidades

Ecossistema da Cisco Networking Academy

Parceiros Academias
(escolas, governo etc.)
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Carreira

Get Connected

Introduction to Packet Tracer

NDG Linux Unhatched

Cybersecurity Essentials

Introduction to Cybersecurity

Introduction to IoT

Networking Essentials

Entrepreneurship

Explorar
Introdução às incríveis oportunidades 
em tecnologia. 

Preparação para posições de nível de entrada.

Redes
CCNA R&S: 

Introduction to Networks 
R&S Essentials
Scaling Networks
Connecting Networks 

CCNP R&S:
Switch
Rota
TShoot

Digital Essentials
IT Essentials
NDG Linux Essentials

PCA: Conceitos essenciais de programação 
em Python
Hackathon Playbook

AvaliaçõesJogos Prototipagem 
LaboratórioPacket Tracer Virtual 

Laboratórios
Equipamentos 

físicosAumente o domínio com 
ferramentas práticas e experiências

Prática

Segurança 
cibernética
CCNA Security
CCNA Cybersecurity 
Operations 
IoT Fundamentals: 

IoT Security
IoT Fundamentals:

Connecting Things
Big Data & Analytics

Workshops de tecnologia em 
desenvolvimento:

Network Programmability
Experiências com APIs REST

Programável
Infraestrutura

Outubro de 2019

Ofertas complementares
Ofertas adicionais disponíveis nos parceiros. 

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++

Alinha-se à certificação É necessário ter treinamento 
para ser instrutor

Individualizado Alinhamento ASC necessário

Grade curricular da Cisco: PortfólioO portfólio de experiência de 
aprendizagem oferece habilidades de trabalho
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Nossos cursos incluem elementos 
de design inovadores

Grade curricular da Cisco: Design

Exploração de forma livre

Avaliações 
personalizadas 
para aprendizagem

Atualizados 
grade curricular

Acessibilidade

Pensamento de 
design

Jogos

Prática guiada

Zona de 
desenvolvimento 
proximal

Aprendizagem social

Conteúdo flexível do 
curso

Atividades práticas
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Fácil de utilizar Privacidade e 
proteção 

dos dados

Velocidade do 
recurso

Disponibilidade 
flexível de cursos

Implantação 
flexível

Escalabilidade 
global

A plataforma de educação oferece 
entrega digital segura globalmente

Plataforma Cisco
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• Credenciamento de instrutores 

• Descontos para compra

• Curso de orientação sobre a academia

• Ambiente de aprendizagem on-line

• Avaliações dinâmicas

• Desenvolvimento profissional trimestral do instrutor

• Programas de reconhecimento

• Kit de ferramentas de marketing

• Cisco Packet Tracer

Uma grande variedade de recursos 
para os instrutores

Recursos da Cisco: instrutores
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Uma grande variedade de recursos para os alunos

• Acesso gratuito ao Cisco Packet 
Tracer

• Vouchers de exame com desconto

• Comunidade de suporte global

• Eventos de elaboração de currículo

• Crachás de treinamento para validar a aprendizagem

• Cursos e workshops desenvolvem pensamento 
crítico

Recursos da Cisco: alunos
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Desenvolvimento 
profissional

Webinars de 
emprego 

Universidade 
LinkedIn

Recursos de carreira do aluno 
e experiência virtual

Matching engine 
+ APIs + Bot

E recursos para preparar e conseguir um emprego
Programa Talent Bridge 

Recursos da Cisco: alunos

Palestras de 
especialistas técnicos
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Mais de 670 parceiros 
de treinamento 

e suporte

Configuração 
da sala de aula

Credenciamento 
de instrutores

Obtenha 
assistência

Obtenha 
equipamentos

Assessoria de 
marketing para 

promover cursos

Desenvolvimento 
profissional

Parceiros: ASC Services

Serviços de nossos centros de suporte da academia
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• Treinamento e suporte de Boot Camp para cursos 
atualizados 

• Oportunidades de desenvolvimento profissional 

• Suporte técnico por até um ano

• Treinamento para cursos de ensino de instrutores 
que exigem credenciamento

Treinamento dos nossos Instructor Training Centers

• Treinamento inicial e contínuo 

Parceiros: treinamento de ITC
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Qualificada exclusivamente para 
ser o parceiro de educação!

Junte-se a nós na 
criação de 

oportunidades globais
www.netacad.com/educator

14

Academias: instrutores, alunos, instalações
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Os recursos adicionais estão ao seu alcance
Acesse NetAcad.com/educators para obter 

acesso a:

Catálogo do curso

Demonstração do curso

Perguntas frequentes que respondem a 
perguntas específicas

Visão geral de uma página do percurso do curso

Casos de sucesso de clientes

Avalie se está pronto para se inscrever

http://netacad.com/educators



