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O Conselho Nacional das Instituições da Rede Federal de Educação Profissional, Científica e 
Tecnológica (Conif) através do Fórum de Gestores de Tecnologia da Informação (FORTI) está 
divulgando as capacitações oferecidas pela AWS em seu programa de treinamento.  
 
O Professor Paulo Henrique Bezerra (IFPA), coordenador geral do fórum, explica que existem duas 
opções de ofertas nos programas de treinamento da AWS. 
 
A primeira tem o foco de atender profissionais de TI servidores, já formados e atuando na área de 
TI e a área responsável na AWS por cursos deste foco chama-se Treinamento & Certificação.  
 
A segunda tem o foco de atender os alunos e professores da instituição, que tenham interesse nas 
capacitações da AWS Academy. 
 
Logo abaixo serão disponibilizados os contatos e procedimentos para realização dos cursos e 
capacitações e os contatos deverão ser por e-mail para as pessoas responsáveis pelo programa. 
 
 
1. AWS Training & Certification 
 
A pessoa responsável no Brasil é a Mônica Martini: moncaam@amazon.com 
 
É a área de treinamento e certificações para profissionais de TI, que trabalham no departamento 
de tecnologia da informação das instituições de ensino público. 
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O foco aqui são os gestores de TI, Diretores de TI, Analistas, Coordenadores, etc. 
https://aws.amazon.com/pt/training/?nc1=h_ls 

 
Aqui você vai encontrar todos os treinamentos através de trilhas de aprendizagem, de acordo com 
a sua necessidade de capacitação. 

https://explore.skillbuilder.aws/learn 
 

Devemos começar com os treinamentos online da fundação (básico) sobre a nuvem, esta formação 
completa é de aproximadamente 13 horas e lhe dará a base para seguir aos demais cursos e mais 
especializados, listados abaixo, vejam a aba Learning Plan Structure no site. 
 
Para ter acesso aos treinamentos oficiais da AWS, é obrigatório realizar e finalizar o curso de 
fundação, cloud practitioner: 

https://aws.amazon.com/pt/training/learn-about/cloud-practitioner/ 
 

(ao final do curso enviar o certificado de conclusão / certificate of completation) para o e-mail: 
wisnesa@amazon.com para ser elegível aos treinamentos gratuitos. 

 
A seguir listamos todos os treinamentos disponíveis no Brasil, totalmente em Português. Que se 
fosse custeado pela instituição cada treinamento teria o custo médio individual de US$1,200.00. 
 
Nesta ação do Forti com a AWS o mesmo será 100% subsidiado pela AWS, sendo OBRIGATÓRIO a 
apresentando o certificado de conclusão do Cloud Foundation (Cloud Practitioner). 

● Architecting on AWS (Duração: 3 dias – virtual/Português) 

https://aws.amazon.com/pt/training/classroom/architecting-on-aws/?nc1=h_ls 

● Developing on AWS (Duração: 3 dias – virtual/Português) 

https://aws.amazon.com/pt/training/classroom/developing-on-aws/ 

● Big Data on AWS (Duração: 3 dias – virtual/Português) 

https://aws.amazon.com/pt/training/classroom/big-data-on-aws/ 

● Planning and Designing Databases on AWS (Duração: 3 dias – virtual/Português) 

https://aws.amazon.com/pt/training/classroom/planning-and-designing-databases-on-aws/ 

● Security Engineering on AWS (Duração: 3 dias – virtual/Português) 
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https://aws.amazon.com/pt/training/classroom/security-engineering-on-aws/ 

● Advanced Architecting on AWS (Duração: 3 dias – virtual/Português) 

https://aws.amazon.com/pt/training/classroom/advanced-architecting-aws/ 

● Systems Operations on AWS (Duração: 3 dias – virtual/Português) 

https://aws.amazon.com/pt/training/classroom/systems-operations-on-aws/ 

● DevOps Engineering on AWS (Duração: 3 dias – virtual/Português) 

https://aws.amazon.com/pt/training/classroom/devops-engineering-on-aws/ 
 

Para inscrição no treinamento será necessário escolher o mais apropriado a sua atual demanda, 
e em seguida deverá encaminhar um e-mail para wisnesa@amazon.com e 
moncaam@amazon.com  com os seguintes dados: 
Curso: 
Preferência: Diurno ou Noturno 
e-mail: 
Função atual: 
Telefone celular: 
 
Será possível realizar mais de um treinamento, porém para ter acesso a um outro curso será 
necessário a apresentação do certificado do curso realizado. Para os que optarem por retirar a 
certificação, os custos do teste de certificação terão um subsídio da AWS de 50%, no primeiro 
teste. 
 
2.AWS Academy 

 
A pessoa responsável no Brasil é a Lohanny Edmond: lohedmon@amazon.com 
 
É a área de treinamento que tem como objetivo, capacitar a comunidade acadêmica das 
instituições de ensino para preparar para certificações reconhecidas ao setor e carreiras na nuvem. 
O foco aqui são os professores e alunos. 
 

https://aws.amazon.com/pt/training/awsacademy/ 
 
  

Notícias CONIF (publicada em 25/03/2022)  
 

https://portal.conif.org.br/gerais/aws-academy-oferta-cursos-para-servidores-e-
estudantes-da-rede-federal 

 


