


Essa Pós-Graduação adere integralmente aos requisitos legais estabelecidos pelo 
Conselho Nacional de Educação, sendo uma Pós-Graduação lato sensu reconhecida 
pela legislação brasileira.

Bloco 

ARQUITETURA 
CLOUD

GERENCIAMENTO E 
ARMAZENAMENTO DA 
INFORMAÇÃO 
Sistemas de armazenamento, 
gerenciamento e segurança da 
informação em ambientes virtualizados 
e de nuvem. Tecnologias de rede para 
armazenamento de dados (DAS, SAS, 
NAS e CAS).  Quali� cação para a prova 
Information Storage and Management 
(EMCISA).

ARQUITETURAS DE 
ARMAZENAMENTO VIRTUALIZADAS 
Entender os princípios e as tecnologias 
de virtualização e infraestrutura 
de nuvem. Aborda as principais 
estratégias para a migração de 
datacenter virtualizados para a nuvem. 
Quali� cação para a prova EMCCIS 
(EMC Cloud Infrastucture and Services 
Associate).

PROJETO DE BLOCO
O aluno desenvolve em grupo um 
projeto de armazenamento de 
informação no Data Center e na nuvem, 
em um estudo de caso.

COMPETÊNCIAS 
ADQUIRIDAS
O aluno obtém uma visão ampla do 
mercado de armazenamento de dados, 
adquirindo conhecimento nos sistemas 
de armazenamento, tecnologias 
de rede para armazenamento, 
arquitetura para backup dos dados 
(continuidade dos negócios) e modelos 
de gerenciamento e segurança em 
armazenamento de informações.
Conceitos sobre Data Center em 
Nuvem, Virtualização e Gerenciamento 
de Serviços em Nuvem. Visão das 
diferenças entre uma arquitetura de 
Data Center convencional e de um Data 
Center em Nuvem. O aluno aprende 
a defender e argumentar suas idéias 
sobre o projeto de uma arquitetura de 
armazenamento de informação.
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VIRTUALIZAÇÃO E 
ORQUESTRAÇÃO 
DE DATA CENTERS 

VIRTUALIZAÇÃO (SERVIDORES, 
REDES, ARMAZENAMENTO)
Conceituação, instalação e 
con� guração de sistema operacional 
virtualizados (Guest OS / Host OS) e 
instalar e con� gurar servidores, redes e 
armazenamento virtualizados.

ORQUESTRAÇÃO COM VMWARE / 
VCENTER
Virtualização na plataforma Vsphere 
da VMware, baseada nos softwares 
Vmware ESXi e VMware Vcenter server. 
O aluno utiliza os conhecimentos 
adquiridos no desenvolvimento de um 
projeto de migração de um data center 
físico para o ambiente virtualizado. 
Instalação e Con� guração do Vmware 
ESXi, con� guração e gerenciamento 
do ESXi através do vCenter Server e 
criação, gerenciamento e migração de 
máquinas virtuais. Quali� cação para 
a certi� cação VCA-DCV (VMware Data 
Center Virtualization Fundamentals).

PROJETO DE BLOCO
O aluno desenvolve em grupo 
um projeto onde desenvolve os 
conhecimentos sobre Data Center 
virtualizado para utilização do mesmo 
em Nuvem, em um estudo de caso.

COMPETÊNCIAS 
ADQUIRIDAS
Conceituação, instalação e 
con� guração de sistema operacional 
(Guest OS / Host OS). O aluno aprende 
a instalar e con� gurar servidores 
Virtualizados.
Con� guração e operação de 
aplicativos, incluindo gerenciamento 
de dados, em ambiente Virtualizado. 
O aluno aprende a con� gurar e operar 
aplicativos em servidores com o 
Sistema Operacional Virtualizados. 
Desenvolve os conhecimentos de 
aplicativos para rede e gerenciamento 
de dados neste ambiente.
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ENGENHARIA 
DE REDES PARA 
COMPUTAÇÃO EM 
NUVEM

PROJETO DE REDES SEGURAS 
(LAN E SAN)
Planejamento, con� guração e 
veri� cação da implementação 
de soluções para Data Center de 
switching complexas utilizando 
a arquitetura da Cisco. Cobre a 
integração segura para projetos de 
Redes LAN e SAN.

PROJETO DE REDES SEGURAS 
(WAN E MAN)
Planejamento, con� guração e 
veri� cação da implementação de 
soluções para interligação de Data 
Centers utilizando a arquitetura da 
Cisco. Cobre a integração segura 
para projetos de Redes WAN e MAN. 
Quali� cação para a certi� cação CCNA 
Datacenter.

PROJETO DE BLOCO
O aluno utiliza os conhecimentos 
adquiridos neste bloco para 
apresentar um projeto em grupo sobre 
as melhores práticas para projetos 
de engenharia de redes seguras, 
para Data Center, englobando as 
dimensões de LAN, SAN, MAN e WAN.

COMPETÊNCIAS 
ADQUIRIDAS
Conhecimento e as habilidades 
para planejar, con� gurar e veri� car 
a implementação de soluções 
empresarias de switching, para 
projetos de Redes Seguras (LAN, 
SAN, WAN e MAN), baseadas na 
arquitetura Cisco Campus Enterprise; 
Habilidades em instalar, analisar e 
monitorar os dispositivos da rede com 
o intuito de manter a integridade, 
con� dencialidade e integridade dos 
dados e dos dispositivos do Data 
Center.
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DESIGN DE 
DATA CENTER 
E MODELOS DE 
NUVEM

DESIGN DE DATA CENTER 
(NORMA EIA/TIA 942)
Desenvolvimento de data centers 
em ambientes escaláveis e com alta 
disponibilidade, apropriados para 
serviços de Web e comércio eletrônico; 
Planejar e projetar infraestrutura de 
Data Centers segundo a norma EIA/TIA 
942, projetando todas as dimensões 
da infraestrutura de um Data Center 
com características redundantes 
e contingentes para garantir as 
aplicações e os níveis de serviço 
requeridos; Arquitetura de Data 
Center; Green IT.

MODELOS DE IMPLEMENTAÇÃO DE 
COMPUTAÇÃO EM NUVEM
Apresentação da família de 
tecnologias e serviços computacionais 
integrados em nuvem, para elaborar 
projetos e usar nuvens privadas, 
públicas e híbridas com segurança em 
ambientes computacionais complexos 
de alto desempenho, aliando 
segurança, e� ciência e economia de 
custo.

PROJETO DE BLOCO
O aluno propõe um projeto, para a 
escolha do modelo de implantação 
de computação em nuvem (pública, 
privada ou híbrida), bem como seu 
plano de migração para nuvem em 
um estudo de caso. O projeto deve 
considerar a infraestrutura do Data 
Center escolhido e Green IT em sua 
de� nição. 

COMPETÊNCIAS 
ADQUIRIDAS
Entender os principais desa� os para 
o planejamento, implementação e 
gerenciamento da infraestrutura de 
um Data Center; Planejar e projetar 
a infraestrutura de Data Centers 
segundo a norma EIA/TIA 942 
considerando os conceitos de Green 
IT; Compreender e avaliar a família de 
tecnologias e serviços computacionais 
integrados em nuvem, para elaborar 
projetos e usar nuvens privadas, 
públicas e híbridas com segurança, 
e� ciência e economia de custo.

PROGRAMA

Observação: 
O projeto pedagógico deste curso está em constante atualização e 
evolução. Assim, é recomendável que você veri� que, no momento da sua 
matrícula no curso, eventuais atualizações no conteúdo. A ordem de alguns 
blocos não é pré-de� nida.

  
BLOCO | FECHAMENTO

O aluno desenvolve um projeto associado a um tema escolhido: servidores, 
virtualização, armazenamento da informação ou data centers, seguindo as diretrizes 
de forma, abrangência e profundidade estabelecidas pela coordenação pedagógica 
da pós-graduação



Essa Pós-Graduação adere integralmente aos requisitos legais estabelecidos pelo 
Conselho Nacional de Educação, sendo uma Pós-Graduação lato sensu reconhecida 
pela legislação brasileira.
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