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ENSINO SUPERIOR 

SOFTWARE E SERVIÇOS  

Red Hat® Academy,  
Red Hat Training and Certification 

Com 18.000 alunos, a Universidade Federal de Campina Grande (UFCG) é uma das 
universidades líderes em tecnologia no Brasil. 

DESAFIO
Para garantir que seus alunos da área de tecnologia saiam da universidade com a experiência 
prática necessária para desenvolver suas carreiras, a UFCG buscou expandir suas contribuições 
com o OpenStack® e outras comunidades de open source, além de oferecer novos cursos e novas 
certificações para alunos localizados em uma área remota. 

SOLUÇÃO 
A UFCG e a Red Hat recorreram ao Red Hat Academy, um programa para instituições de ensino que 
oferece treinamento e certificação em Red Hat para os alunos. Como parte da parceria, a UFCG 
e a Red Hat estão trabalhando juntas para montar um laboratório dedicado para até 100 alunos 
aprenderem soluções Linux® e Red Hat, além de outras tecnologias sob demanda. Esse novo 
currículo de laboratórios e cursos estará disponível no ano letivo de 2019. 

BENEFÍCIOS
•  Oferece experiência hands-on prática com ferramentas padrão do setor e cenários de TI do mundo 

real para ajudar os alunos a aprenderem em cursos estruturados e de forma independente. 
•  Oferece desconto em exames Red Hat Certified System Administrator (RHCSA®) e outras 

certificações. 
•  Melhora a reputação da UFCG como uma líder em ensino de tecnologia, no país e no mundo. 

“É muito importante ensinar os alunos a trabalhar com código 
e prepará-los para o mundo real. Trabalhar com open source na 
universidade permite que você se torne um engenheiro muito 
melhor. O Red Hat Academy é uma ótima maneira de garantir 
essas habilidades e preparar os alunos para receberem 
oportunidades de trabalho.” 
ANDREY BRITO 
PROFESSOR E DIRETOR DE TI, DEPARTAMENTO DE CIÊNCIAS DA COMPUTAÇÃO, UFCG 
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