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Red Hat Virtual Training 
Treinamento com instrutor, em tempo real e em ambiente virtual 

 
 
 

Instrutores bem-informados 
 

De acordo com os índices de 
satisfação de nossos clientes, o 
Red Hat Virtual Training é 
semelhante aos treinamentos 
tradicionais em sala de aula. 
Veja um exemplo do que os 
clientes comentam sobre os 
instrutores do Red Hat Virtual 
Training:1

O Red Hat Virtual Training traz a experiência da sala de aula para o treinamento online 
 

O Red Hat® Virtual Training é um treinamento realizado em tempo real pelos instrutores certificados 
da Red Hat em um ambiente interativo e virtual. Dessa forma, você tem acesso ao mesmo conteúdo 
reconhecido pelo setor e laboratórios hands-on como os de cursos em sala de aula, incluindo 
equipamentos de laboratório virtual que analisam produtos reais. O treinamento virtual é uma 
solução acessível e flexível para empresas e indivíduos, pois permite treinar em casa ou no escritório, 
eliminando despesas de viagem. 

 
Tabela 1. Principais recursos do treinamento virtual 

 
“O instrutor estimula o 
treinamento virtual. Fiquei 
impressionado com a qualidade 
do curso e a maneira como foi 
ministrado. Para ter certeza  
de que estávamos do outro  
lado do computador, ele fazia  
ready checks, perguntas e 
coisas do tipo... foi uma 
experiência incrível para mim.” 

 
“O instrutor tem um nível 
excelente de conhecimento. 
Este curso foi o momento ideal 
para fazer perguntas e entender 
melhor o Openshift.” 

 
“O instrutor demostrou muita 
experiência no assunto ao 
responder a todas as 
perguntas e não apenas 
limitando-se ao conteúdo  
do livro.” 

 
“O conhecimento, a experiência e 
a didática do instrutor são 
impressionantes. Foi de fato o 
melhor treinamento em Linux® 

que já fiz.”

 

Recursos Benefícios 
Conteúdo Os materiais do curso são os mesmos que você usaria em um curso em 

sala de aula mas ministrado por um instrutor virtual. 

Laboratórios Acesse os mesmos ambientes e laboratórios hands-on baseados em 
cloud que você usaria em uma sala de aula com seu próprio dispositivo. 

Instrutores Em um ambiente online e ao vivo, faça o curso com os mesmos 
instrutores certificados e experientes que você teria em uma  
sala de aula comum. 

E-book para download Para revisão durante e após a sessão, o treinamento virtual fornece uma 
versão do curso para download. 

Interação Interaja com o instrutor e os outros alunos usando as opções de  
bate-papo, áudio e vídeo. Faça perguntas no grupo ou converse 
individualmente com o instrutor. 

Suporte dedicado As sessões têm uma equipe de suporte técnico que ajudará a resolver 
problemas de acesso e técnicos antes e durante a aula. 

Ambiente virtual O acesso virtual elimina as despesas de viagem e, com ele, as equipes 
treinam juntas em um ambiente virtual independente de onde estejam. 

Duração do curso A maioria das aulas oferece mais cinco horas e meia durante um período 
de três a cinco dias, garantindo dias parciais de trabalho. 
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1  Feedback de cliente interno da Red Hat, 2020. 
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Primeiros passos com o Red Hat Virtual Training 
 

Selecione o formato de treinamento virtual ao se matricular em um curso online ou entre em 
contato com a equipe do Red Hat Training para saber sobre opções de treinamento virtual. 

 

Visite https://red.ht/contact-training para obter mais informações. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Sobre a Red Hat 
A Red Hat é o principal fornecedor mundial de soluções corporativas de software open source, usando uma 
abordagem desenvolvida pela comunidade para fornecer tecnologias confiáveis e de alto desempenho para Linux, 
cloud híbrida, container e Kubernetes. A Red Hat ajuda os clientes a integrar aplicações de TI novas e atuais, 
desenvolver aplicações nativas de cloud, padronizar nosso sistema operacional líder do setor, além de automatizar, 
proteger e gerenciar ambientes complexos. Os serviços premiados de suporte, treinamento e consultoria fazem da 
Red Hat um consultor confiável para empresas da Fortune 500. Como parceiro estratégico de provedores de cloud, 
integradores de sistema, fornecedores de aplicações, clientes e comunidades de open source, a Red Hat ajuda 
empresas a se prepararem para o futuro digital. 
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