Academia Local CISCO lança cursos para profissionais em Networking

A Academia Local CISCO da Universidade da Madeira, inserida no projecto Cisco Networking
Academy, criado pelo Cisco Systems – líder mundial no mercado de redes de dados, vai iniciar em
Outubro novos programas de formação para profissionais de Networking e de segurança de redes
de computadores.
A terceira edição do curso Networking Essentials, no âmbito do programa Cisco Certified Network
Associate (CCNA) desenvolve-se em quatro módulos. O primeiro, CCNA1 - Fundamentos de
Redes, tem início a 18 de Outubro e vai até 27 de Novembro de 2010. O segundo, CCNA2 –
Introdução ao Roteamento e Encaminhamento de Pacotes, decorre entre 10 de Janeiro e 19 de
Fevereiro de 2011. O terceiro, CCNA3 – Encaminhamento em Local Area Networks e Wireless,
realiza-se de 14 de Março a 23 de Abril de 2011. Finalmente, o quarto módulo, CCNA4 – Acesso às
Wide Area Networks, terá lugar entre 16 de Maio e 25 de Junho de 2011.
A participação em cada um destes módulos, com um total de 36 horas, tem um custo de 650,00€,
orçando o curso completo (144 horas) em 2660,00€. As inscrições podem ser efectuadas até o dia
1 de Outubro próximo, na Unidade de Assuntos Académicos, ao Campus da Penteada. As
inscrições feitas até 17 de Setembro têm um desconto de 30%.
Entretanto, entre 1 de Novembro e 17 de Dezembro, a Academia CISCO promove a primeira
edição do curso CCNA Security, destinado a profissionais com experiência na área de Redes de
Computadores.
Qualquer um destes cursos funcionará com um número mínimo de 10 formandos e um máximo de
18. Todos os formandos receberão um certificado de participação emitido pela Academia Local.
A exposição de conteúdos será feita com apoio a uma plataforma de e-larning e acompanhada de
intervenção laboratorial numa rede piloto especialmente equipada para o efeito.
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