Sobre o Curso
O curso IT Essentials, é a base de conhecimentos para qualquer carreira de certificação da Cisco, seu plano
curricular inicia com uma introdução ao computador, boas práticas para manutenção de computadores,
passando por sistemas operacionais, redes de computadores, habilidades de comunicação para atendimento
ao cliente até mesmo tópicos relacionados a segurança do computador. Assim ao término do curso o aluno
terá conhecimentos que auxiliarão também na prova de certificação A+ do CompTIA.
Público Alvo
Alunos egresso ou em curso da Fatec.
Pré-requisito
Ter aprovação nas disciplinas de Arquitetura e Organização de Computadores e Hardware.
Obs.: Os alunos que não tiveram Hardware por motivos de grade curricular poderão se matricularem normalmente desde que tenham aprovação na
disciplina de Arquitetura e Organização de Computadores.

Como funciona o curso?
O curso é online dividido em 16 capítulos onde todos possuem provas que também são online, ou seja, o
aluno fará a prova e o curso a distância. Do capítulo 1 ao 10 existe uma prova final sendo essa presencial
(Laboratório de Redes e Hardware da Fatec Itapetininga) isso também para os capítulos de 11 ao 16, assim
essas provas serão aos Sábados as 14h00min, conforme a elaboração do cronograma detalhado que será
disponível após o término das inscrições.
Critério de avaliação e certificação.
O aluno deverá cumprir as provas conforme o cronograma detalhado, a duração média para estudos de cada
capítulo é de 15 dias, assim no 15º dia é aplicado a prova sobre o capítulo correspondente. O aluno deverá
manter uma pontuação de 70% ou mais nas provas, para que no término do curso possa receber um
certificado de conclusão do curso. Vale lembrar que esse certificado é de conclusão do curso, o que não é
uma certificação na carreira de T.I.
Os alunos que tiverem pontuação inferior a 70% deverão fazer as provas novamente seguindo o cronograma
detalhado do curso.
Cronograma Resumido
Inícios das inscrições: 26/12/2014.
Encerramento das inscrições: 14/02/2015.
Início do Curso: 28/02/2015
Término do Curso: 18/12/2015
Como fazer a inscrição?
Para fazer a inscrição acesse o link abaixo.
https://rodrigodiniz.typeform.com/to/IRi4VV

