
Bootcamp 
Treinamento Computação em nuvem 

AWS Academy 

Terças e quintas-feiras – 17h30min às 18h30min 

 

I – PROFESSOR: Cristiano Lacerda Nunes Pinto  

II – TEMA GERAL: Compreensão geral de conceitos de computação em nuvem AWS  

III – OBJETIVOS: Oferecer uma visão geral detalhada dos conceitos de nuvem, dos serviços 

essenciais, da segurança, da arquitetura, da definição de preço e do suporte da AWS. 

IV – TEMAS ESPECÍFICOS:  

 Descrever as seis vantagens da computação em nuvem 

 Descrever três modelos de implantação de nuvem 

 Usar o AWS Cloud Adoption Framework para ajudar as organizações a transformar o seu 

trabalho 

 Compreender a filosofia de definição de preços da AWS 

 Examinar as características fundamentais da definição de preços 

 Entender os elementos do custo total de propriedade 

 Compreender a diferença entre regiões, zonas de disponibilidade e pontos de presença da 

AWS 

 Entender os diferentes serviços de computação da AWS 

 Descrever o Amazon Elastic Compute Cloud 

 Explicar o AWS Lambda (computação sem servidor) 

 Descrever o AWS Elastic Beanstalk 

 Discutir serviços de armazenamento, incluindo Amazon EBS, Amazon S3, Amazon EFS e 

Amazon Glacier 

 Descrever casos de uso para opções de armazenamento, juntamente com uma 

demonstração do Amazon Glacier 

 Compreender as definições de preço do armazenamento 

 Entender as redes virtuais na nuvem com o Amazon VPC 

 Criar firewalls virtuais com grupos de segurança 

 Entregar dados, vídeos, aplicativos e APIs com segurança usando o Amazon CloudFront 

 Oferecer uma visão geral dos diferentes serviços de banco de dados na nuvem 

 Destacar as diferenças entre as soluções de banco de dados não gerenciadas e gerenciadas 

 Diferenciar entre bancos de dados com linguagem de consulta estruturada e bancos de 

dados NoSQL 

 Analisar as diferenças de disponibilidade de soluções alternativas de banco de dados 

 Saber como distribuir tráfego entre instâncias do Amazon EC2 usando o Elastic Load 

Balancing 

 Descobrir a capacidade do Auto Scaling de iniciar servidores em resposta a alterações na 

carga de trabalho 

 Usar o CloudWatch para monitorar recursos e aplicativos da AWS em tempo real 

 Descrever o modelo de responsabilidade compartilhada da AWS 

 Examinar usuários, grupos e funções do IAM 

 Descrever diferentes tipos de credenciais de segurança 

 Analisar as verificações do AWS Trusted Advisor 

 Discutir a conformidade da segurança 

 



 Compreender as melhores práticas no primeiro dia com uma nova conta da AWS 

 Explorar os pilares e os princípios de projeto do Well-Architected 

 Compreender a alta disponibilidade e confiabilidade 

 Descrever o impacto empresarial das decisões de projeto 

 Descrever como configurar uma estrutura organizacional para simplificar o faturamento e a 

visibilidade da conta 

 Identificar opções e recursos de suporte alternativos 

V – METODOLOGIA: aulas expositivas, laboratório virtual AWS e conteúdos digitais. 

VI – AVALIAÇÃO: Pontuação atribuída de acordo com a pontuação obtida nos simulados (média 

do resultado de dois simulados ao final do seminário) 

VII – CARGA HORÁRIA: 22 (vinte e duas) horas/aula (01 crédito acadêmico).  

VIII – CRONOGRAMA: 22 encontros 

 

Mês Dias do seminário 

Abril 06, 08, 13, 15, 20, 22, 27, 

29 

Maio 04, 18, 20, 25, 27 

Junho 01, 08, 11, 15, 17, 22 

Julho 01, 06, 08 

 
IX – PARTICIPANTES: Este é um curso introdutório, mas os alunos devem ter: 

 Conhecimento técnico geral de TI 

 Conhecimento geral de negócios de TI 
X – INSCRIÇÕES  

 Somente de  22 a 29 de março, por meio do Portal Acadêmico.  

 Alterações e cancelamento:   31 de março , através do Portal Acadêmico.  
A) Para contar como Disciplina Optativa é necessário a realização de duas atividades dessa 
natureza: 

1º) efetuar pagamento de custos no valor total de R$ 210,00 (duzentos e dez reais). 
 À vista: o custo total será incluído no boleto de maio. 
 A prazo: o custo total será dividido em 2 parcelas a serem debitadas nos boletos 

de     maio e junho de 2021. 
 O aluno beneficiado pelo FIES, de acordo com as regras deste financiamento, deverá 

efetuar o pagamento através do boleto bancário. 
2º) participar com, no mínimo, 75% de presença; 
3º) ser aprovado com, no mínimo, 65 pontos. 
4º) EGRESSO: 50% de desconto no valor do Bootcamp. 

B) Para contar apenas como “Atividade Complementar”: 
1º) o Bootcamp é gratuito. 
2º) participar com, no mínimo, 75% de presença; 
3º) ser aprovado com, no mínimo, 65 pontos. 

C) A inscrição em Atividades Complementares em horários sobrepostos invalidará ambas 
as atividades. 
D) A oferta deste Bootcamp está condicionada ao número mínimo de 20 inscritos. 
 
XI – VAGAS: 50 para a modalidade Disciplina Optativa   e 05 vagas para Atividade Complementar. 
 


