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“ Estávamos com dificuldade em 
conseguir um currículo Linux que 
fosse bom, sólido e rigoroso. 
Quando tivemos a oportunidade de 
nos tornar membros da Red Hat 
Academy, aproveitamos a chance 
imediatamente.

Lee Toderick

East Carolina University

Estados Unidos

DESAFIO: 

Criar e manter um currículo pronto para as empresas.

SOLUÇÃO:

• Currículo atualizado continuamente, criado com 
informações inseridas pela equipe de suporte e de 
campo da Red Hat.

• Oferece habilidades práticas para tarefas no local de 
trabalho.

DESAFIO: 
24% dos alunos sentem que os custos da educação 

ultrapassavam o seu valor.2

SOLUÇÃO:

• Preparar os alunos com as habilidades valiosas buscadas 
pelas empresas. 

• Aumentar seu valor, já que mais de 90% das empresas 
listadas na Fortune 500 contam com a Red Hat3 (incluindo 
100% das companhias aéreas, empresas de telecomunicações 
e da área de saúde3, além de bancos comerciais4).

DESAFIOS E SOLUÇÕES

“  Com o rápido crescimento da 
importância do Linux no mercado 
de TI, o programa da Red Hat 
Academy aumenta as 
perspectivas de carreira de 
nossos alunos.

Krzysztof Brzosko

Bialystock Technical University  

Polônia

Oferece currículo Red Hat 
gratuitamente

Desenvolve as habilidades 
exigidas pelos empregadores

Aborda os desafios que as instituições 
acadêmicas enfrentam para manter as 
ofertas de tecnologia atualizadas

Líder global em tecnologia open 
source e fornecedora da principal 
plataforma Linux enterprise

Reconhecida pela Forbes como 
uma das "empresas mais 
inovadoras do mundo" em 2016

Reconhecida como “Visionária” 
em diversos Quadrantes 
Mágicos do Gartner em 20161
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JUNTE-SE À LÍDER EM LINUX® E OFEREÇA UMA EXPERIÊNCIA DE APRENDIZAM SUPERIOR



DIFERENCIE SEU PROGRAMA ACADÊMICO COM AS OFERTAS DA RED HAT

QUE ENSINAM AS HABILIDADES  EXIGIDAS PELOS EMPREGADORES

“  Com o rápido crescimento do Linux 
o programa da Red Hat Academy 
oferece um currículo de treinamento 
de alta qualidade que proporciona aos 
nossos alunos as habilidades 
necessárias para que estejam prontos 
para o mercado de trabalho.

Peter Drake

Victoria Polytechnic

Austrália

Materiais abrangentes 
oferecidos de forma 

impressa, digital ou on-line

Treinamento e suporte para 
instrutores sem custos

Exames de certificação 
com desconto 

disponíveis para alunos

SEJA UM PARCEIRO

2. Priorizar, focar e evoluir: Cinco problemas críticos enfrentados 
pelos líderes do ensino superior em 2014

http://www.eduventures.com/2014/04/prioritize-focus-evolve
-five-critical-issues-facing-higher-education-leaders-2014/

3.  Dados de clientes Red Hat e lista da Fortune Global 500 de 2014.

4.  Dados de clientes da Red Hat e lista da Fortune 500 de 2014.

5. Mind the gaps, The Millennial Survey 2015, da Deloitte

http://www2.deloitte.com/content/dam/Deloitte/global/Documents/About
-Deloitte/gx-wef-2015- millennial-survey-executivesummary.pdf

1. Red Hat no quadrante de "Visionários" do Gartner em agosto de 2016 
x86 Infraestrutura de virtualização de servidor para Red Hat 
Enterprise Virtualization. No Quadrante Mágico de Sistema de 
Arquivos Distribuídos e Armazenamento de Objetos de outubro de 
2016, por suas soluções de armazenamento: Red Hat Ceph Storage e 
Red Hat Gluster Storage.

Saiba mais sobre os benefícios que a Red Hat Academy pode trazer à sua 
instituição e a seus alunos e preencha nosso formulário de parceria.
 

    redhat.com/pt-br/red-hat-academy

Robustos ambientes laboratoriais 
e com opções flexíveis de 

apresentação

DESAFIO:

60% dos alunos não se sentem adequadamente preparados 
para atender às exigências de seus cargos.5

SOLUÇÃO:

• Uma abordagem de ensino superior que garante maximo 
conhecimento, transferencia e retenção de habilidades. 

• Envolvimento dos alunos em atividades focadas,  verificações 
para assegurar o entendimento e facilitar as discussões. 

• As certificações da Red Hat estão disponíveis para alunos 
com descontos.

DESAFIO:

Os alunos sentem que têm maior deficiência em habilidades 
"técnicas" do que em habilidades "interpessoais".5

SOLUÇÃO:

• Os alunos obtêm bases sólidas em conceitos e tecnologias 
open source. 

• Os alunos aprendem a antecipar falhas de sistema e a reagir 
rapidamente aos problemas que surgem no ambiente de 
trabalho.

“ Não há dúvidas de que a 
Red Hat Academy oferece o 
currículo Linux mais exigente e 
criterioso do mercado.

Robert Guess

Tidewater Community College  

Estados Unidos

SEJA UM PARCEIRO DA LÍDER EM LINUX


