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Cloud Computing  
Foundation 

Cloud Computing Foundation 

Obtenha uma visão geral da abordagem de Cloud Computing e compreenda a arquitetura, 

desenho, implantação e a incorporação à organização. Aprenda na prática a elaborar um caso de 

negócio para adoção da computação em nuvem na sua organização. 

Cloud computing ou computação em nuvem é a entrega da computação como um serviço ao invés de 

um produto, onde recursos compartilhados, software e informações são fornecidas, permitindo o 

acesso através de qualquer computador, tablet ou celular conectado à Internet. Neste curso de 16 

horas, o participante será capaz de: 

 Conhecer as características, modelos de serviço e de implantação de cloud computing;  

 Compreender a evolução, benefícios e limitações relacionados à cloud computing; 

 Aprender como elaborar um caso de negócio para adoção da cloud computing na organização. 

http://www.masterhouse.com.br/


 

 
http://www.masterhouse.com.br   

 
 

 
Master your career. Enhance your results. 
Highlight yourself. 

Público Alvo  

 

 

 

 

 

 UNIDADE 1 – PRINCÍPIOS DE CLOUD  

 UNIDADE 2 – IMPLEMENTAÇÃO E GERENCIAMENTO DA CLOUD  

 UNIDADE 3 – USO DA CLOUD  

 UNIDADE 4 – SEGURANÇA DA CLOUD, IDENTIDADE E PRIVACIDADE 

 UNIDADE 5 – AVALIAÇÃO DA CLOUD COMPUTING  

 UNIDADE 6 – PREPARAÇÃO PARA O EXAME CLOUD COMPUTING FOUNDATION 

 

Para maiores informações acesse: https://www.masterhouse.com.br/cloud-computing-foundation  

 Gestores de TI 

 Consultores de Gestão 

 Profissionais de Gerenciamento de Serviços 

 Equipe Técnica de TI 

 Gestores de Negócios interessados em obter maiores e melhores 

benefícios de TI 

 Profissionais em busca de qualificação profissional em TI 

 

 Oferece uma abordagem de gestão para gerenciamento de serviços em nuvem, alinhando com a 
estratégia da organização; 

 Compreensão das tarefas do dia à dia exigidas para executar os processos; 

 Uma melhor compreensão das exigências dos negócios de Serviços de TI utilizando a Computação em 
Nuvem. 

 Estabelecimento de uma linguagem em comum entre TI e os negócios. 

Objetivos de aprendizado 

Conteúdo Programático 
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