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Nossa missão: desenvolver o 
ecossistema de talento para a 
tecnologia de nuvem, formar 
estudantes e conectá-los às 
oportunidades do mercado de 
trabalho. 

Google Cloud Learning
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Déficit de talentos: busca por profissionais qualificados

dos tomadores de 
decisão globais de 
TI relatam uma 
lacuna de 
habilidades

dos empregadores 
listam a computação 
em nuvem como um 
investimento chave

aumento nas postagens 
de emprego à procura 
de habilidades na 
nuvem

2021 Global Knowledge IT Skills & Salary Report

https://www.globalknowledge.com/us-en/content/salary-report/it-skills-and-salary-report/
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100% gratuitos

Online e auto-estudo

Disponível para universidades, escolas técnicas e 
programas de desenvolvimento da força de 
trabalho
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Parcerias com Universidades

04 Alunos e professores
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O que é a Academia?
Google Cloud Computing Foundations 
Academy
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Eventos exclusivos

Sessões ao vivo com 
Google Cloud Engineers 
com anos de experiência 

no setor 

Conteúdo prático

Acesso gratuito a 
plataforma Google Cloud 

Skills Boost e 700+ 
laboratórios práticos

Certificados

Estudantes, professores 
e instituições que 

atingem metas vão 
receber certificados 

emitidos pelo próprio 
Google 

Apoio do Google

Auxílio na comunicação 
com estudantes, suporte 
técnico nos laboratórios 
e acompanhamento dos 

estudantes 

Google Cloud Computing Foundations Academy

https://www.cloudskillsboost.google/
https://www.cloudskillsboost.google/


Para estudantes iniciando sua formação em 
tecnologia:

● Pouco ou nenhum conhecimento da nuvem.
● Conhecimento de lógica de programação.
● Conheça como navegar por  linhas de 

comandos de Linux.
● Compreender como os computadores se 

comunicam (por exemplo, protocolos de 
rede).

Para quem?

Google Cloud Computing Foundations Academy
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Completar os 4 módulos do Google Cloud Computing Foundations

Assistir as 3 sessões  com os engenheiros do Google. 

Aqueles que terminarem em tempo hábil participarão de uma 
sessão de mentoria especial.

Certificado de conclusão assinado pelo Diretor Global.

Google Cloud Computing Foundations Academy

Be
ne

fic
io

s
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Google Cloud Computing Foundations Academy

Duração de 4 Semanas - 4 módulos - 40 horas 



● O QUE É: É o primeiro passo no processo de desenvolvimento de 
habilidades em tecnologia de nuvem. Funciona como uma base ideal 
para uma variedade de carreiras profissionais

● OBJETIVO: Preparar os alunos para um mercado de trabalho que 
prioriza a nuvem com conhecimentos básicos.

● COMO É COMPOSTO: É um curso com 4 módulos com uma série de 
vídeos, quizzes e laboratórios para resolver em cada módulo 
(aproximadamente 40 horas)

● MAIS: Ao final de cada módulo, há a opção de resolver um laboratório 
desafio e obter seus “selos de habilidade”

Google Cloud Computing Foundations Academy
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Google Cloud Computing Foundations Academy

28 laboratórios autoguiados na plataforma de aprendizado 
Google Cloud Skills Boost.

Os laboratórios práticos permitem que os alunos pratiquem e 
desenvolvam habilidades in 4 áreas principais:

Create and 
Manage Cloud 

Resources

Perform 
Foundational 
Infrastructure 

Tasks in 
Google Cloud

Build and Secure 
Networks in 

Google Cloud

Perform 
Foundational 

Data, ML, and AI 
Tasks in 

Google Cloud



Abrem inscrições          Kickoff estudantes Fechamento

GCCF Academy 1 28/Jun 13/Jul 18/Ago 

GCCF Academy 2 23/Ago 06/Set 13/Out

GCCF Academy 3 21/Set 04/Out 16/Nov

GCCF Academy 4 19/Out 03/Nov 12/Dez

Google Cloud Computing 
Foundations Academy de 2022
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Benefícios
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Place Image Here

Certificados emitidos pelo Google Cloud

● Os alunos que que completam os 4 cursos:

○ Certificado assinado pela diretora 
global do Google Cloud Learning
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Place Image Here

Compartilhe sua conquista com a 
comunidade

● Para instituições e professores que:

○ Matriculam 100+ estudantes e 
impulsionam pelo menos 100 cursos 
completos 

○ Impulsionam 200+ cursos completos 

○ Impulsionam 400+ cursos completos

#GoogleCloudReady
Mentor

Adriana Pettengill
Google University, São Paulo, SP
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Estudantes

Professores

Instituições

1 2 3 4 50 6

Promover a formação com professores e estudantes.

    Onboarding Acompanhar os estudantes

Completar os 4 cursos de GCCF

3 sessões com engenheiros do Google Cloud 

PROMOVER (2 semanas) FORMAR (4 semanas) Fechamento

Google Cloud Computing Foundations Academy



● Estudantes que participarem no GCCF Academy  serão 
convidados para as sessões práticas com engenheiros do 
Google Cloud. 

● 3 sessões durante as 4 semanas: das 18:00 às 19:20

Kickoff 
estudantes

Commodo

Study Jam 
Infraestrutura

Study Jam 2
Redes

Study Jam 3
Data e IA

Sessão 
mentoria

para concluintes

Eventos exclusivos para 
estudantes - ACADEMY 1



Google Cloud Computing Foundations | Faculty Led 
Recursos disponíveis aos professores

Guia do 
Instrutor

Planos de 
Aula

Avaliações Créditos 
para acesso 
a plataforma 

Google 
Cloud Labs

Slides com 
notas de aula



Skill Badge = selo de habilidades

● Qual é a diferença entre um selo de habilidade e uma 
certificação?
○ Um selo de habilidade mede o conhecimento que um 

estudante tem de um  produto ou serviço específico e 
testa a capacidade de aplicar esse conhecimento em 
um ambiente interativo e prático.

○ Uma certificação mede a competência de uma pessoa 
para desempenhar uma função específica com 
tecnologia do Google Cloud.



Trilha Associate 
Cloud Engineer 

Online
Obtenha acesso gratuito ao curso 
“Architecting with Google 
Compute Engine”(portuguese) 
especialização on-demand no 
Coursera.

Laboratórios Online
Obtenha acesso gratuito ao lab
“Cloud Engineering Quest” e 
laboratórios adicionais na 
plataforma Qwiklabs.

Google Cloud Certified (OPTIONAL)
Prepare-se para fazer o exame 
e obtenha sua Certificação 
Associate Cloud Engineer 
(*Desconto sujeito a critérios)

Aprenda, construa, obtenha 
certificação!

https://www.coursera.org/programs/google-specialization/browse?collectionId=&indices%5Btest_products%5D%5Bconfigure%5D%5BhitsPerPage%5D=10&productId=Nm668VLuEeeSiQ7iX8PDyA&productType=s12n&query=https%3A%2F%2Fwww.coursera.org%2Fprograms%2Fgoogle-specialization%2Fbrowse%3Findices%255Btest_products%255D%255Bconfigure%255D%255BhitsPerPage%255D%3D10%26productId%3DRR6aw6WPEei8gwpTZ0WigA%26productType%3Ds12n%26query%3DArchitecting%2Bwith%2BGoogle%2BCloud%2BPlatform%26showMiniModal%3Dtrue&showMiniModal=true
https://www.coursera.org/programs/google-specialization/browse?collectionId=&indices%5Btest_products%5D%5Bconfigure%5D%5BhitsPerPage%5D=10&productId=Nm668VLuEeeSiQ7iX8PDyA&productType=s12n&query=https%3A%2F%2Fwww.coursera.org%2Fprograms%2Fgoogle-specialization%2Fbrowse%3Findices%255Btest_products%255D%255Bconfigure%255D%255BhitsPerPage%255D%3D10%26productId%3DRR6aw6WPEei8gwpTZ0WigA%26productType%3Ds12n%26query%3DArchitecting%2Bwith%2BGoogle%2BCloud%2BPlatform%26showMiniModal%3Dtrue&showMiniModal=true
https://www.coursera.org/programs/google-specialization/browse?allLanguages=Portuguese+%28Brazil%29&index=prod_enterprise_products&productId=8V1CyaWOEei-ow5ONn7Kmg&productType=s12n&query=Architecting+with+Google+Cloud+Platform&showMiniModal=true
https://www.qwiklabs.com/quests/66?catalog_rank=%7B%22rank%22%3A3%2C%22num_filters%22%3A0%2C%22has_search%22%3Atrue%7D&search_id=3753043
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1 2 3 4 50 6

7 semanas para completar os 5 módulos do curso

Prática com QWiklabs adicionais
Preparar para o exame de certificação

Completar o exame de 
Certificação Associate 
Cloud Engineer  

Inscrição alunos 
(GCCF) FORMAR (7 semanas)

Cronograma recomendado

7 8 9

PREPARAR 
EXAME EXAME

Workshops na 
Faculdade ou  
Self-Study



Conclusão e 
Certificação da 
Especialização

Os alunos receberão um 
Certificado de 
Conclusão da 
Especialização após 
terminar os cursos 
completos e com 
sucesso.

Os alunos obterão a 
Certificação de Associate 
Cloud Engineer após 
passarem com sucesso no 
Exame de Certificação. 



Responsabilidades

Instituição
● Organizar incentivos institucionais (ex. 

Horas complementares, certificados 
etc)

● Promover a oportunidade para o 
público estudantil

● Participar em calls de status mensal 
com a equipe Google Cloud 

Professores
● Cadastrar estudantes na plataforma 

Coursera
● Acompanhar o progresso dos estudantes, 

incentivando eles a completar os cursos a 
tempo

● Responder dúvidas pontuais dos 
estudantes e escalar questões ou 
tendências maiores para a equipe Google

● Participar em calls de status mensais com 
a equipe Google Cloud 



Quais são os pré-requisitos para 
ingressar na Trilha Associate Cloud 
Engineer?
● Completar os 4 módulos do curso Google Cloud Computing Foundations e 

mais,
○ Sistemas Operacionais

○ Sistemas de Arquivos

○ O stack de rede IP

○ Como navegadores e servidores da web se comunicam

○ Banco de Dados

○ Programação

○ Trabalhar com Linux na linha de comando

○ Editar  arquivos de texto a partir da linha de comando do Linux
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#GoogleCloudReady


