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Data center definido por software (SDDC, 
Software-Defined Data Center)

Data center definido 
por software (SDDC) 

Operações de segurança para o data center 
definido por software 
No curso, ensinamos você a usar o portfólio de produtos e as 
ferramentas do data center definido por software da VMware 
para gerenciar melhor o acesso do administrador, fortalecer o 
ambiente do VMware vSphere® e proteger os dados estáticos e 
em movimento. Também discutimos conformidade e automação 
para ajudar você a garantir que suas implantações se alinhem às 
suas políticas de segurança.

Tipos de curso Sala de aula, on-line ao vivo, no local

Função Arquiteto, engenheiro, administrador

Nível Avançado

Duração 5 dias

Código SKU EDU-SOSDDC1-OE

Valor do crédito 23

Automação de data center com o vRealize 
Orchestrator e o vSphere PowerCLI 
Este curso apresenta aos administradores experientes 
do VMware vSphere® o conhecimento necessário para usar 
as ferramentas de automação às quais todos os clientes do 
vSphere têm acesso. Usando casos e exemplos do mundo real, 
os alunos aprendem a automatizar tarefas administrativas 
do dia a dia com o VMware vSphere® PowerCLI™ e o 
VMware vRealize® Orchestrator™. No curso, essas ferramentas 
são utilizadas para automatizar tarefas em um ambiente de 
laboratório.

Tipos de curso Sala de aula, on-line ao vivo, no local

Função Administrador

Nível Avançado

Duração 5 dias

Código SKU EDU-DCAVROP-OE

Valor do crédito 23

"A Certificação 
VMware aumentou 
minha credibilidade e 
minhas oportunidades 
de emprego, além de 
me ajudar a fornecer 
soluções melhores 
para a minha 
organização."

— Profissional de TI, empresa 
de varejo de grande porte
TVID: 361-36C-968

Visite vmware.com/certification para saber mais.
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http://mylearn.vmware.com/mgrreg/courses.cfm?ui=www_edu&a=one&id_subject=67271&rcode=CourseCatalog
http://mylearn.vmware.com/mgrreg/courses.cfm?ui=www_edu&a=one&id_subject=67271&rcode=CourseCatalog
http://mylearn.vmware.com/mgrreg/courses.cfm?ui=www_edu&a=one&id_subject=71972&rcode=CourseCatalog
http://mylearn.vmware.com/mgrreg/courses.cfm?ui=www_edu&a=one&id_subject=71972&rcode=CourseCatalog
http://www.vmware.com/certification


Armazenamento virtual

VMware vSAN: Implantação e gerenciamento 
[V6.6] 
Neste curso de três dias, você se concentrará em implantar 
e gerenciar uma solução de armazenamento definido por 
software com o VMware vSAN™ 6.6 Você aprenderá de que 
maneira o vSAN funciona como um componente importante 
do data center definido por software da VMware. Você ganhará 
experiência prática dos conceitos do vSAN realizando os 
exercícios dos laboratórios práticos.

Tipos de curso Sala de aula, on-line ao vivo, treinamento supervisionado 
vFlex, no local

Função Administrador, engenheiro

Nível Profissional

Duração 3 dias

Código SKU EDU-VSANDM66-OE

Valor do crédito 14

Indicador digital 
relacionado

Especialista em VMware vSAN 2017

Também disponível como um curso individualizado sob 
demanda.

Código SKU EDU-VSANDM66-EL

Valor do crédito 14

VMware vSAN: Operações de produção [V6.x] 
Neste curso de três dias, você aprenderá a configurar e executar 
tarefas comuns de dia 2 realizadas por administradores e usuários 
finais com o VMware vSAN™ 6.x. Você ganhará experiência 
prática com as operações de produção do vSAN por meio da 
realização de atividades supervisionadas e de exercícios dos 
laboratórios práticos.

Tipos de curso Sala de aula, on-line ao vivo, no local

Função Administrador

Nível Profissional

Duração 3 dias

Código SKU EDU-SANPO6-OE

Valor do crédito 14

VMware vSAN: Workshop de solução de 
problemas [V6.x] 
Neste curso de dois dias, você obterá as ferramentas e 
as habilidades necessárias para solucionar problemas de 
implementação do VMware vSAN™ 6.6. Você ganhará experiência 
prática com os conceitos de solução de problemas do vSAN por 
meio da realização de atividades supervisionadas e de exercícios 
dos laboratórios de desafios práticos.

Tipos de curso Sala de aula, on-line ao vivo, treinamento supervisionado 
vFlex, no local

Função Engenheiro

Nível Profissional

Duração 2 dias

Código SKU EDU-VSANTSW6-OE

Valor do crédito 10

Especialistas em 
aprendizagem do 
VMware Education 
Services
Não tem certeza sobre quais cursos seriam 

os melhores para você e sua equipe? Nossos 

especialistas em aprendizagem podem ajudar. 

Independentemente da forma de aprendizagem, 

no local ou sob demanda, nossos cursos poderão 

orientá-lo a obter a solução mais adequada 

e econômica.

Contate-os hoje mesmo em  
www.vmware.com/go/educationsales
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Armazenamento virtual

Í N D I C E

https://mylearn.vmware.com/mgrReg/courses.cfm?ui=www_edu&a=one&id_subject=79177&rcode=CourseCatalog
https://mylearn.vmware.com/mgrReg/courses.cfm?ui=www_edu&a=one&id_subject=79177&rcode=CourseCatalog
https://mylearn.vmware.com/mgrReg/courses.cfm?ui=www_edu&a=one&id_subject=80898
https://mylearn.vmware.com/mgrReg/courses.cfm?ui=www_edu&a=one&id_subject=80898
https://mylearn.vmware.com/mgrReg/courses.cfm?ui=www_edu&a=one&id_subject=82509&rcode=CourseCatalog
https://mylearn.vmware.com/mgrReg/courses.cfm?ui=www_edu&a=one&id_subject=81610&rcode=CourseCatalog
https://mylearn.vmware.com/mgrReg/courses.cfm?ui=www_edu&a=one&id_subject=81610&rcode=CourseCatalog


VMware NSX

VMware NSX

NOVO: VMware NSX: Instalação, configuração 
e gerenciamento [V6.4] 
Este curso abrangente, com duração de cinco dias e ritmo 
acelerado, apresenta o VMware NSX® como parte do data center 
definido por software. Você aprenderá a usar o switch lógico no 
NSX para virtualizar o seu ambiente de switch. O curso também 
detalha o roteamento lógico para permitir o roteamento dinâmico 
entre diferentes ambientes virtuais. Você também aprenderá a 
usar os serviços de gateway, as configurações de firewall e os 
serviços de segurança para ajudar a proteger e otimizar o 
ambiente do NSX.

Tipos de curso Sala de aula, on-line ao vivo, individualizado, treinamento 
supervisionado vFlex, no local

Função Administrador, engenheiro, arquiteto

Nível Profissional

Duração 5 dias

Código SKU EDU-NSXICM64-OE

Valor do crédito 23

Certificação 
relacionada

VMware Certified Professional 6 – Virtualização de redes 
(VCP6-NV)

A versão 6.2 deste curso também está disponível como um 
curso individualizado sob demanda.

Código SKU EDU-NSXICM62-EL

Valor do crédito 23

A versão 6.2 da parte do laboratório prático deste curso 
também está disponível com o Lab Connect.

Código SKU EDU-NSXICM62-LC

Valor do crédito 5

NOVO: VMware NSX: Fast Track – Instalação, 
configuração, gerenciamento, solução de 
problemas e operações [V6.4] 
Este curso intensivo de cinco dias e maior duração diária 
concentra-se na configuração e na solução de problemas da 
implantação do VMware NSX®. Ele apresenta o NSX como parte 
do data center definido por software. Você aprenderá a usar 
switches lógicos no NSX para virtualizar ambientes de switch e 
saberá como usar serviços de gateway, configurações de firewall 
e serviços de segurança para proteger e otimizar o ambiente do 
NSX. Além disso, serão apresentados vários tipos de problemas 
técnicos, que você aprenderá a identificar e solucionar por meio 
de um processo sistemático. Você também conhecerá diversas 
ferramentas operacionais, de gerenciamento e de solução de 
problemas.

Tipos de curso Sala de aula, on-line ao vivo, no local

Função Administrador, engenheiro

Nível Avançadod

Duração 5 dias

Código SKU EDU-NSXICMTSFT64-OE

Valor do crédito 36

Certificações 
relacionadas

VMware Certified Professional 6 – Virtualização de redes 
(VCP6-NV) 

VMware Certified Advanced Professional 6 – Implantação 
da virtualização de redes (Implantação VCAP6-NV)

NOVO: VMware NSX: Solução de problemas 
e operações [V6.4] 
Este curso prático de cinco dias fornece os conhecimentos, as 
habilidades e as ferramentas avançadas de que você precisa para 
operar e solucionar problemas com competência no ambiente 
VMware NSX® 6.4. Neste curso, serão apresentadas diversas 
ferramentas operacionais, de gerenciamento e de solução de 
problemas, além de vários tipos de problemas técnicos, que você 
aprenderá a identificar, analisar e solucionar por meio de um 
processo sistemático.

Tipos de curso Sala de aula, on-line ao vivo, treinamento supervisionado 
vFlex, no local

Função Administrador, engenheiro

Nível Profissional

Duração 5 dias

Código SKU EDU-NSXTO64-OE

Valor do crédito 26

Certificação 
relacionada

VMware Certified Advanced Professional 6 – Implantação 
da virtualização de redes (Implantação VCAP6-NV)
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https://mylearn.vmware.com/mgrReg/courses.cfm?ui=www_edu&a=one&id_subject=83185&rcode=CourseCatalog
https://mylearn.vmware.com/mgrReg/courses.cfm?ui=www_edu&a=one&id_subject=83185&rcode=CourseCatalog
https://mylearn.vmware.com/mgrReg/courses.cfm?ui=www_edu&a=det&id_course=321419
http://mylearn.vmware.com/mgrreg/courses.cfm?ui=www_edu&a=one&id_subject=71585
https://mylearn.vmware.com/mgrReg/courses.cfm?ui=www_edu&a=one&id_subject=83808&rcode=CourseCatalog
https://mylearn.vmware.com/mgrReg/courses.cfm?ui=www_edu&a=one&id_subject=83808&rcode=CourseCatalog
https://mylearn.vmware.com/mgrReg/courses.cfm?ui=www_edu&a=one&id_subject=83808&rcode=CourseCatalog
https://mylearn.vmware.com/mgrReg/courses.cfm?ui=www_edu&a=one&id_subject=83188&rcode=CourseCatalog
https://mylearn.vmware.com/mgrReg/courses.cfm?ui=www_edu&a=one&id_subject=83188&rcode=CourseCatalog
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VMware NSX

VMware NSX: Microssegmentação [V6.3] 
Neste curso intensivo de três dias, você explorará os recursos de 
segurança do VMware NSX® 6.3, incluindo o firewall distribuído 
e o Service Composer, para ajudar a impulsionar o sucesso da 
implantação da microssegmentação.

Tipos de curso Sala de aula, on-line ao vivo, treinamento supervisionado 
vFlex, no local

Função Administrador, engenheiro

Nível Profissional

Duração 3 dias

Código SKU EDU-NSXMS63-OE

Valor do crédito 14

Fast Track – VMware NSX para especialistas 
em interligação de redes [V6.2] 
Este curso abrangente e rápido concentra-se na instalação, na 
configuração e no gerenciamento do VMware NSX®. Este curso 
aborda o NSX como parte da plataforma de data center definido 
por software, casos de uso de implementação e recursos do NSX, 
além da funcionalidade operacional da camada 2 até a camada 7 
do modelo OSI.

As arquiteturas de rede do data center são examinadas para 
demonstrar como o NSX se entrelaça com as funções de uma 
infraestrutura baseada em Cisco e as virtualiza em arquiteturas 
tradicionais de acesso, agregação e núcleo e arquiteturas spine-
leaf. Palestras e atividades práticas no laboratório oferecem 
suporte para que você compreenda os recursos, a funcionalidade 
e o gerenciamento e controle contínuos do NSX.

Tipos de curso Sala de aula, on-line ao vivo, individualizado, treinamento 
supervisionado vFlex, no local

Função Administrador, engenheiro, arquiteto

Nível Profissional

Duração 5 dias

Código SKU EDU-NSXFT62-OE

Valor do crédito 36

Certificação 
relacionada

VMware Certified Professional 6 – Virtualização de redes 
(VCP6-NV)

VMware NSX: Projeto e implantação [V6.2] 
Este curso de cinco dias prepara você para ser um líder em 
design e implantação do VMware NSX®, pois ajuda a entender 
as estruturas e os processos gerais do design. Você analisará as 
considerações de projeto e implantação da virtualização de 
redes como parte de um projeto geral de data center definido 
por software.

Tipos de curso Sala de aula, on-line ao vivo, treinamento supervisionado 
vFlex, no local

Função Arquiteto, administrador, engenheiro

Nível Avançado, especialista

Duração 5 dias

Código SKU EDU-NSXDD62-OE

Valor do crédito 26

Certificação 
relacionada

VMware Certified Design Expert – Virtualização de rede 
(VCDX-NV)

NOVO: VMware vRealize Network Insight: 
Instalação, configuração e gerenciamento [V3.x] 
Este curso prático com duração de dois dias oferece as habilidades 
para implantar e usar o VMware vRealize® Network Insight™ a fim 
de garantir uma infraestrutura de rede otimizada, altamente 
disponível e segura. Você conhecerá os recursos, os componentes, 
a arquitetura e os benefícios do vRealize Network Insight e 
aprenderá a usá-lo para simplificar a operação diária e as tarefas 
de solução de problemas. 

Tipos de curso Sala de aula, on-line ao vivo, no local

Função Administrador, engenheiro

Nível Profissional

Duração 2 dias

Código SKU EDU-VRNIICM3-OE

Valor do crédito 9

Í N D I C E

https://mylearn.vmware.com/mgrReg/courses.cfm?ui=www_edu&a=one&id_subject=82397&rcode=CourseCatalog
https://mylearn.vmware.com/mgrreg/courses.cfm?ui=www_edu&a=one&id_subject=75469&rcode=CourseCatalog
https://mylearn.vmware.com/mgrreg/courses.cfm?ui=www_edu&a=one&id_subject=75469&rcode=CourseCatalog
https://mylearn.vmware.com/mgrreg/courses.cfm?ui=www_edu&a=one&id_subject=68952&rcode=CourseCatalog
https://mylearn.vmware.com/mgrReg/courses.cfm?ui=www_edu&a=one&id_subject=83369&rcode=CourseCatalog
https://mylearn.vmware.com/mgrReg/courses.cfm?ui=www_edu&a=one&id_subject=83369&rcode=CourseCatalog
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VMware vSphere [V6.7]

NOVO: VMware vSphere: Novidades [V5.5 a V6.7] 
Neste curso prático de três dias, você explorará os novos 
recursos e aprimoramentos do VMware vCenter Server® 6.7 
e do VMware ESXi™ 6.7. Os cenários reais de implantação 
de casos de uso, os exercícios de laboratório prático e as 
aulas teóricas darão a você as habilidades necessárias para 
implementar e configurar com eficácia o VMware vSphere® 6.7. 
Este curso é recomendado para os clientes que desejam 
implantar o vSphere 6.7 em um ambiente existente do vSphere.

Tipos de curso Sala de aula, on-line ao vivo, no local, treinamento 
supervisionado vFlex

Função Administrador, engenheiro 

Nível Profissional

Duração 3 dias

Código SKU EDU-VSWN67-OE

Valor do crédito 14

NOVO: VMware vSphere: Instalação, configuração 
e gerenciamento [V6.7] 
Este curso de cinco dias oferece treinamento prático intensivo 
focado na instalação, na configuração e no gerenciamento 
do VMware vSphere® 6.7, que inclui o VMware ESXi™ 6.7 e o 
VMware vCenter Server® 6.7. Este curso prepara você para 
administrar uma infraestrutura do vSphere em organizações 
de qualquer porte. Este produto é a base da maioria das outras 
tecnologias VMware no data center definido por software.

Tipos de curso Sala de aula, on-line ao vivo, treinamento supervisionado 
vFlex, no local

Função Administrador, engenheiro 

Nível Profissional

Duração 5 dias

Código SKU EDU-VSICM67-OE

Valor do crédito 23

NOVO: VMware vSphere: Otimização e 
dimensionamento [V6.7] 
Este curso de cinco dias ensina técnicas avançadas de 
configuração e manutenção de infraestruturas virtuais 
altamente disponíveis e dimensionáveis. Combinando aulas 
teóricas e laboratórios práticos, você configurará e otimizará 
os recursos do VMware vSphere® 6.7 que formam a base de 
uma infraestrutura verdadeiramente dimensionável e discutirá 
quando e onde esses recursos terão o maior efeito. Este curso 
aprofundará seus conhecimentos sobre o vSphere e sobre como 
os recursos e os controles avançados desse produto podem 
beneficiar sua organização.

Tipos de curso Sala de aula, on-line ao vivo, treinamento supervisionado 
vFlex, no local

Função Administrador, engenheiro 

Nível Profissional

Duração 5 dias

Código SKU EDU-VSOS67-OE

Valor do crédito 26

Certificação 
relacionada

VMware Certified Professional 6.5 – Virtualização de data 
centers (VCP6.5-DCV)

NOVO: VMware vSphere: Workshop de solução 
de problemas [V6.7] 
Este workshop prático de cinco dias apresenta técnicas 
e conhecimentos avançados específicos para aquisição de 
qualificação na solução de problemas em ambientes VMware 
vSphere® 6.x. Este workshop também melhora sua habilidade 
e sua qualificação no uso da interface de linha de comando, do 
VMware vSphere® Client™, do VMware vRealize® Log lnsight™ 
e de outras ferramentas para analisar e resolver problemas.

Tipos de curso Sala de aula, on-line ao vivo, no local

Função Administrador, engenheiro 

Nível Profissional

Duração 5 dias

Código SKU Código SKU: EDU-VTSW67-OE

Valor do crédito 26

Certificação 
relacionada

VMware Certified Professional 6.5 – Virtualização de data 
centers (VCP6.5-DCV)

VMware vSphere [V6.7] 

Í N D I C E

https://mylearn.vmware.com/mgrReg/courses.cfm?ui=www_edu&a=one&id_subject=84063&rcode=CourseCatalog
https://mylearn.vmware.com/mgrReg/courses.cfm?ui=www_edu&a=one&id_subject=84058&rcode=CourseCatalog
https://mylearn.vmware.com/mgrReg/courses.cfm?ui=www_edu&a=one&id_subject=84058&rcode=CourseCatalog
https://mylearn.vmware.com/mgrReg/courses.cfm?ui=www_edu&a=one&id_subject=84155&rcode=CourseCatalog
https://mylearn.vmware.com/mgrReg/courses.cfm?ui=www_edu&a=one&id_subject=84155&rcode=CourseCatalog
https://mylearn.vmware.com/mgrReg/courses.cfm?ui=www_edu&a=one&id_subject=84216&rcode=CourseCatalog
https://mylearn.vmware.com/mgrReg/courses.cfm?ui=www_edu&a=one&id_subject=84216&rcode=CourseCatalog
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VMware vSphere [V6.5] 

VMware vSphere [V6.5]
VMware vSphere: Novidades [V5.5 a V6.5] 
Neste curso prático de três dias, você explorará os novos 
recursos e aprimoramentos do VMware vCenter Server® 6.5 e 
do VMware ESXi™ 6.5. Os cenários reais de implantação de caso 
de uso, os exercícios de laboratório prático e as aulas teóricas 
darão a você as habilidades necessárias para implementar 
e configurar com eficácia o VMware vSphere® 6.5. Este curso 
é recomendado para os clientes que desejam implantar 
o vSphere 6.5 no ambiente existente do vSphere.

Tipos de curso Sala de aula, on-line ao vivo, no local, treinamento 
supervisionado vFlex

Função Administrador, engenheiro 

Nível Profissional

Duração 3 dias

Código SKU EDU-VSWN65-OE

Valor do crédito 14

Certificação 
relacionada

VMware Certified Professional 6 – Virtualização de data 
centers (VCP6-DCV)

Também disponível como um curso individualizado sob 
demanda.

Código SKU EDU-VSWN65-EL

Valor do crédito 14

VMware vSphere: Instalação, configuração e 
gerenciamento [V6.5] 
Este curso de cinco dias oferece treinamento prático intensivo 
focado na instalação, na configuração e no gerenciamento 
do VMware vSphere® 6.5, que inclui o VMware ESXi™ 6.5 
e o VMware vCenter Server® 6.5. Este curso prepara você para 
administrar uma infraestrutura do vSphere em organizações 
de qualquer porte. Este produto é a base da maioria das outras 
tecnologias VMware no data center definido por software.

Tipos de curso Sala de aula, on-line ao vivo, individualizado, treinamento 
supervisionado vFlex, no local

Função Administrador, engenheiro 

Nível Profissional

Duração 5 dias

Código SKU EDU-VSICM65-OE

Valor do crédito 23

Certificações 
relacionadas

VMware Certified Professional 6 – Virtualização de data 
centers (VCP6-DCV)

VMware Certified Professional 6.5 – Virtualização de data 
centers (VCP6.5-DCV)

Também disponível como um curso individualizado sob demanda.

Código SKU EDU-VSICM65-EL

Valor do crédito 23

Estenda a parte do laboratório prático deste curso com o  
Lab Connect.

Código SKU EDU-VSICM65-LC

Valor do crédito 5

Explore as novas opções de treinamento digital disponíveis 
no Learning Zone: vmware.com/go/learningzone.

Í N D I C E

https://mylearn.vmware.com/mgrreg/courses.cfm?ui=www_edu&a=one&id_subject=76655&rcode=CourseCatalog
https://mylearn.vmware.com/mgrReg/courses.cfm?ui=www_edu&a=det&id_course=346290
https://mylearn.vmware.com/mgrReg/courses.cfm?ui=www_edu&a=det&id_course=346290
https://mylearn.vmware.com/mgrreg/courses.cfm?ui=www_edu&a=one&id_subject=76648&rcode=CourseCatalog
https://mylearn.vmware.com/mgrreg/courses.cfm?ui=www_edu&a=one&id_subject=76648&rcode=CourseCatalog
https://mylearn.vmware.com/mgrReg/courses.cfm?ui=www_edu&a=det&id_course=324382
https://mylearn.vmware.com/mgrReg/courses.cfm?ui=www_edu&a=one&id_subject=79449
https://www.vmware.com/professional-services/learning-zone.html


C ATÁ L O G O  D E  C U R S O S /  7

VMware vSphere: Otimização e dimensionamento 
[V6.5] 
Este curso de cinco dias ensina técnicas avançadas de 
configuração e manutenção de infraestruturas virtuais 
altamente disponíveis e dimensionáveis. Combinando aulas 
teóricas e laboratórios práticos, você configurará e otimizará os 
recursos do vSphere que formam a base de uma infraestrutura 
verdadeiramente dimensionável e discutirá quando e onde 
esses recursos terão o maior efeito. Qualquer pessoa que esteja 
pronta para aprofundar seus conhecimentos sobre o vSphere 
e para aprender a usar os recursos e controles avançados 
se beneficiará muito deste curso.

Tipos de curso Sala de aula, on-line ao vivo, individualizado, treinamento 
supervisionado vFlex, no local

Função Administrador, engenheiro 

Nível Profissional

Duração 5 dias

Código SKU EDU-VSOS65-OE

Valor do crédito 26

Certificações 
relacionadas

VMware Certified Professional 6 – Virtualização de data 
centers (VCP6-DCV) 

VMware Certified Professional 6.5 – Virtualização de data 
centers (VCP6.5-DCV)

Também disponível como um curso individualizado sob demanda.

Código SKU EDU-VSOS65-EL

Valor do crédito 26

Estenda a parte do laboratório prático deste curso com o 
Lab Connect.

Código SKU EDU-VSOS65-LC

Valor do crédito 5

VMware vSphere: Fast Track – Instalação, 
configuração e gerenciamento e Otimização 
e dimensionamento [V6.5] 
Este curso intensivo e de maior duração abrange uma ampla 
gama de técnicas de gerenciamento do VMware vSphere®: desde 
as introdutórias até as mais avançadas. Usando como base 
o conteúdo de instalação e configuração de nosso curso mais 
vendido, você também desenvolverá as técnicas avançadas 
necessárias para gerenciar e manter uma infraestrutura virtual 
altamente disponível e dimensionável. Combinando aulas teóricas 
e laboratórios práticos, você instalará, configurará e otimizará o 
vSphere 6.5. Você explorará os recursos que servem de base para 
uma infraestrutura verdadeiramente dimensionável e discutirá 
quando e onde esses recursos terão o maior efeito. Este curso 
prepara você para administrar uma infraestrutura do vSphere em 
organizações de qualquer porte usando o vSphere 6.5, que inclui 
o VMware ESXi™ 6.5 e o VMware vCenter Server® 6.5.

Tipos de curso Sala de aula, on-line ao vivo, treinamento supervisionado 
vFlex, no local

Função Administrador, engenheiro

Nível Profissional

Duração 5 dias

Código SKU EDU-VSIPOFT65-OE

Valor do crédito 42

Certificações 
relacionadas 

VMware Certified Professional 6 – Virtualização de data 
centers (VCP6-DCV)

VMware Certified Professional 6.5 – Virtualização de data 
centers (VCP6.5-DCV)

VMware vSphere: Workshop de solução de 
problemas [V6.5] 
Este workshop prático de cinco dias apresenta técnicas 
e conhecimentos avançados específicos para aquisição 
de qualificação na solução de problemas em ambientes 
VMware vSphere® 6.x. Este workshop também melhora 
sua habilidade e sua qualificação no uso da interface de 
linha de comando, do VMware vSphere® Web Client, do 
VMware vRealize® Log lnsight™ e de outras ferramentas 
para analisar e resolver problemas.

Tipos de curso Sala de aula, on-line ao vivo, no local

Função Administrador, engenheiro

Nível Profissional

Duração 5 dias

Código SKU EDU-VTSW65-OE

Valor do crédito 26

Certificações 
relacionadas

VMware Certified Professional 6 – Virtualização de data 
centers (VCP6-DCV)

VMware vSphere [V6.5]

Í N D I C E

https://mylearn.vmware.com/mgrreg/courses.cfm?ui=www_edu&a=one&id_subject=76652&rcode=CourseCatalog
https://mylearn.vmware.com/mgrreg/courses.cfm?ui=www_edu&a=one&id_subject=76652&rcode=CourseCatalog
https://mylearn.vmware.com/mgrReg/courses.cfm?ui=www_edu&a=det&id_course=324383
https://mylearn.vmware.com/mgrreg/courses.cfm?ui=www_edu&a=one&id_subject=79450
https://mylearn.vmware.com/mgrReg/courses.cfm?ui=www_edu&a=one&id_subject=79043&rcode=CourseCatalog
https://mylearn.vmware.com/mgrReg/courses.cfm?ui=www_edu&a=one&id_subject=79043&rcode=CourseCatalog
https://mylearn.vmware.com/mgrReg/courses.cfm?ui=www_edu&a=one&id_subject=79043&rcode=CourseCatalog
https://mylearn.vmware.com/mgrReg/courses.cfm?ui=www_edu&a=one&id_subject=79173&rcode=CourseCatalog
https://mylearn.vmware.com/mgrReg/courses.cfm?ui=www_edu&a=one&id_subject=79173&rcode=CourseCatalog
https://mylearn.vmware.com/mgrReg/courses.cfm?ui=www_edu&amp;a=det&amp;id_course=316802rcode=CourseCatalog


VMware vSphere: Workshop de projeto [V6.5] 
Este curso de três dias capacita você com os conhecimentos 
e as técnicas necessárias para projetar uma infraestrutura 
virtual do VMware vSphere® 6.5. Você seguirá uma abordagem 
comprovada para projetar uma solução de virtualização 
que garanta disponibilidade, capacidade de gerenciamento, 
desempenho, capacidade de recuperação e segurança usando 
práticas recomendadas do VMware.

Tipos de curso Sala de aula, on-line ao vivo, treinamento supervisionado 
vFlex, no local

Função Arquiteto, engenheiro

Nível Profissional

Duração 3 dias

Código SKU EDU-VSDW65-OE

Valor do crédito 15

Certificação 
relacionada

VMware Certified Advanced Professional 6 – Projeto da 
virtualização de data centers (Projeto VCAP6-DCV) 

VMware vSphere: Fast Track [V6.5] 
Este curso de cinco dias e maior duração oferece treinamento 
prático intensivo centrado na instalação, na configuração, 
no gerenciamento e na solução de problemas do 
VMware vSphere® 6.5, que inclui o VMware ESXi™ 6.5 e o 
VMware vCenter Server® 6.5. Este curso prepara você para 
administrar uma infraestrutura do vSphere em organizações 
de qualquer porte. Este produto é a base da maioria das 
outras tecnologias VMware no data center definido por 
software. O material é apresentado no formato Fast Track.

Tipos de curso Sala de aula, on-line ao vivo, individualizado, treinamento 
supervisionado vFlex, no local

Função Administrador, arquiteto, engenheiro

Nível Profissional

Duração 5 dias

Código SKU EDU-VSFT65-OE

Valor do crédito 36

Certificações 
relacionadas

VMware Certified Professional 6 – Virtualização de data 
centers (VCP6-DCV)

VMware vSphere: Fast Track – Otimização e 
dimensionamento e Solução de problemas [V6.5] 
Este curso prático acelerado de cinco dias é uma combinação 
dos cursos VMware vSphere: Otimização e dimensionamento 
e VMware vSphere: Workshop de solução de problemas. 
Ele inclui o melhor de cada um desses cursos avançados 
para fornecer a administradores experientes em VMware 
o conhecimento necessário para otimizar e solucionar 
problemas do VMware vSphere® de forma eficaz em um 
nível especializado.

Tipos de curso Sala de aula, on-line ao vivo, no local

Função Administrador, engenheiro

Nível Profissional

Duração 5 dias

Código SKU EDU-VOSTFT65-OE

Valor do crédito 36

Certificações 
relacionadas

VMware Certified Professional 6 – Virtualização de data 
centers (VCP6-DCV)
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Catálogo de cursos das Américas

Í N D I C E

https://mylearn.vmware.com/mgrReg/courses.cfm?ui=www_edu&a=one&id_subject=79170&rcode=CourseCatalog
https://mylearn.vmware.com/mgrReg/courses.cfm?ui=www_edu&a=one&id_subject=79166&rcode=CourseCatalog
https://mylearn.vmware.com/mgrReg/courses.cfm?ui=www_edu&a=one&id_subject=79181&rcode=CourseCatalog
https://mylearn.vmware.com/mgrReg/courses.cfm?ui=www_edu&a=one&id_subject=79181&rcode=CourseCatalog


Gerenciamento e 
automação

VMware vRealize Automation: Instalação, 
configuração e gerenciamento [V7.3] 
Durante este curso de cinco dias, você se concentrará na 
instalação, na configuração e no gerenciamento do 
VMware vRealize® Automation™. Você aprenderá a configurar 
e usar a plataforma do vRealize Automation, o que inclui o 
aprovisionamento de autoatendimento e a criação de serviços 
de catálogo que contêm máquinas virtuais predefinidas, 
componentes de software e redes do VMware NSX® sob 
demanda. Este curso também aborda a interface do vRealize 
Automation com outros sistemas, usando o VMware vRealize® 
Orchestrator™ para aproveitar os fluxos de trabalho e a criação 
de ciclos de aprovação e o gerenciamento dos ciclos de 
vida de máquina para conservar recursos. Além disso, você 
compreenderá melhor e saberá como obter os benefícios 
da automação como um componente do data center definido 
por software.

Tipos de curso Sala de aula, on-line ao vivo, individualizado, treinamento 
supervisionado vFlex, no local

Função Administrador, engenheiro

Nível Profissional

Duração 5 dias

Código SKU EDU-VRAICM73-OE

Valor do crédito 23

Certificação 
relacionada

VMware Certified Professional 7– Gerenciamento e 
automação de nuvem (VCP7-CMA)

Também disponível como um curso individualizado sob 
demanda.

Código SKU EDU-VRAICM73-EL

Valor do crédito 23

NOVO: VMware vRealize Automation: 
Orquestração e extensibilidade [V7.x] 
Neste curso de cinco dias, você explorará o uso 
do VMware vRealize® Orchestrator™ 7.4 e do 
VMware vRealize® Automation™ 7.4 para a automação 
dos processos de TI e da infraestrutura em nuvem da VMware. 
Este curso se concentra na extensibilidade e na administração 
avançada por meio do uso de fluxos de trabalho do vRealize 
Orchestrator no vRealize Automation. Você ganhará experiência 
prática por meio da realização dos laboratórios práticos.

Tipos de curso Sala de aula, on-line ao vivo, no local 

Função Administrador, engenheiro

Nível Profissional

Duração 5 dias

Código SKU EDU-VRAOE7-OE

Valor do crédito 23

VMware vRealize Log Insight: Implantação 
e gerenciamento [V4.3] 
Neste curso de três dias, você se concentrará na implantação 
e no gerenciamento do VMware vRealize® Log Insight™. Você 
aprenderá a configurar e usar o vRealize Log Insight para 
coletar e gerenciar logs de vários produtos da VMware e de 
terceiros. Este curso discute a interação do vRealize Log Insight 
com outros sistemas para permitir o monitoramento, a solução 
de problemas e a proteção de data centers.

Tipos de curso Sala de aula, on-line ao vivo, no local

Função Arquiteto, engenheiro

Nível Profissional

Duração 3 dias

Código SKU EDU-VRLIDM43-OE

Valor do crédito 14
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Gerenciamento e automação

Í N D I C E

https://mylearn.vmware.com/mgrReg/courses.cfm?ui=www_edu&a=one&id_subject=80984&rcode=CourseCatalog
https://mylearn.vmware.com/mgrReg/courses.cfm?ui=www_edu&a=one&id_subject=80984&rcode=CourseCatalog
https://mylearn.vmware.com/mgrreg/courses.cfm?ui=www_edu&a=one&id_subject=82715&rcode=CourseCatalog
https://mylearn.vmware.com/mgrreg/courses.cfm?ui=www_edu&a=one&id_subject=82715&rcode=CourseCatalog
https://mylearn.vmware.com/mgrReg/courses.cfm?ui=www_edu&a=one&id_subject=83355&rcode=CourseCatalog
https://mylearn.vmware.com/mgrReg/courses.cfm?ui=www_edu&a=one&id_subject=83355&rcode=CourseCatalog
https://mylearn.vmware.com/mgrReg/courses.cfm?ui=www_edu&a=one&id_subject=78999&rcode=CourseCatalog
https://mylearn.vmware.com/mgrReg/courses.cfm?ui=www_edu&a=one&id_subject=78999&rcode=CourseCatalog


Automação de nuvem da VMware: Projeto 
e implantação [V7.1] 
Este curso de cinco dias se concentra no projeto e na implantação 
de uma nuvem corporativa por meio da implantação de uma 
arquitetura distribuída do VMware vRealize® Automation™. A parte 
teórica e os laboratórios se concentram no projeto de uma 
arquitetura de nuvem corporativa e na implementação eficaz de 
uma implantação distribuída do vRealize Automation de acordo 
com as práticas recomendadas da VMware.

Tipos de curso Sala de aula, on-line ao vivo, individualizado, treinamento 
supervisionado vFlex, no local

Função Arquiteto, engenheiro

Nível Especialista

Duração 5 dias

Código SKU EDU-VCADD7-OE

Valor do crédito 26

Certificação 
relacionada

VMware Certified Professional 7– Gerenciamento e 
automação de nuvem (VCP7-CMA)

VMware vRealize Operations: Instalação, 
configuração e gerenciamento [V6.6] 
Esse curso de cinco dias foi desenvolvido para usuários 
com experiência no VMware vSphere® e ensina a usar 
o VMware vRealize® Operations™ como ferramenta de 
investigação e previsão. O curso é baseado no VMware ESXi™ 6.5, 
no VMware vCenter Server® 6.5 e no vRealize Operations 6.6, 
e contém instruções sobre recursos avançados, inclusive 
personalização e gerenciamento.

Tipos de curso Sala de aula, on-line ao vivo, no local, treinamento 
supervisionado vFlex

Função Administrador, engenheiro

Nível Profissional

Duração 5 dias

Código SKU EDU-VROPSICM66-OE

Valor do crédito 23

Indicador digital 
relacionado

Especialista em VMware vRealize Operations 2017

VMware vRealize Operations para operadores 
[V6.x] 
Este curso de dois dias foi elaborado para os operadores de data 
center responsáveis pelo gerenciamento diário de um ambiente 
do VMware vSphere® usando o VMware vRealize® Operations™. 
Este curso ensinará você a usar o vRealize Operations como 
uma ferramenta de investigação e previsão. O curso baseia-se 
no VMware ESXi™ 6.5, no VMware vCenter Server® 6.5 e no 
vRealize Operations 6.6. 

Tipos de curso Sala de aula, no local, on-line ao vivo

Função Administrador

Nível Profissional 

Duração 2 dias

Código SKU EDU-VROPSOP6X-OE

Valor do crédito 9

Também disponível como um curso individualizado sob 
demanda.

Código SKU EDU-VROPSOP6X-OD

Valor do crédito 9

NOVO: VMware vRealize Operations: Solução 
de problemas [V6.x]: Sob demanda 
Este curso, projetado para usuários experientes do 
VMware vRealize® Operations™, oferece as habilidades para 
monitorar e solucionar diversos problemas relacionados ao 
VMware vSphere® e ao data center usando o VMware vRealize® 
Operations Manager™. Este curso é uma combinação de aulas 
teóricas e dos laboratórios práticos. Você aprenderá as 
ferramentas, as técnicas e as metodologias de solução de 
problemas que serão úteis se você já usar ou desejar usar 
o vRealize Operations Manager como sua solução de 
monitoramento de data center preferida.

Tipos de curso Assinatura

Função Administrador, engenheiro

Nível Profissional

Duração 30 dias

Código SKU EDU-VROPSTS66-EL

Valor do crédito 26
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Gerenciamento e automação

Í N D I C E

https://mylearn.vmware.com/mgrreg/courses.cfm?ui=www_edu&a=one&id_subject=76219&rcode=CourseCatalog
https://mylearn.vmware.com/mgrreg/courses.cfm?ui=www_edu&a=one&id_subject=76219&rcode=CourseCatalog
https://mylearn.vmware.com/mgrReg/courses.cfm?ui=www_edu&a=one&id_subject=80168&rcode=CourseCatalog
https://mylearn.vmware.com/mgrReg/courses.cfm?ui=www_edu&a=one&id_subject=80168&rcode=CourseCatalog
https://mylearn.vmware.com/mgrReg/courses.cfm?ui=www_edu&a=one&id_subject=82508&rcode=CourseCatalog
https://mylearn.vmware.com/mgrReg/courses.cfm?ui=www_edu&a=one&id_subject=82508&rcode=CourseCatalog
https://mylearn.vmware.com/mgrReg/courses.cfm?ui=www_edu&a=one&id_subject=83100
https://mylearn.vmware.com/mgrReg/courses.cfm?ui=www_edu&a=one&id_subject=83100
https://mylearn.vmware.com/mgrReg/courses.cfm?ui=www_edu&a=one&id_subject=83535&rcode=CourseCatalog
https://mylearn.vmware.com/mgrReg/courses.cfm?ui=www_edu&a=one&id_subject=83535&rcode=CourseCatalog


Gerenciamento e automação

VMware Site Recovery Manager: Instalação, 
configuração e gerenciamento [V6.1] 
Este curso prático de dois dias proporciona aos administradores 
experientes do VMware vSphere® o conhecimento necessário 
para instalar, configurar e gerenciar o VMware Site Recovery 
Manager™ 6.1. Este curso também mostra a você como escrever 
e testar planos de recuperação de desastres que usem o Site 
Recovery Manager.

Tipos de curso Sala de aula, on-line ao vivo, treinamento supervisionado 
vFlex, no local

Função Administrador, engenheiro

Nível Profissional, avançado

Duração 2 dias

Código SKU EDU-SRMICM61-OE

Valor do crédito 9

Também disponível como um curso individualizado sob 
demanda.

Código SKU EDU-SRMICM61-EL

Valor do crédito 9

VMware vCloud Director: Instalação, configuração 
e gerenciamento [V8.20] 
Neste curso de cinco dias, você se concentrará no design, 
na instalação, na configuração e no gerenciamento do 
VMware vCloud Director® 8.20 para provedores de serviços. Você 
aprenderá sobre aprovisionamento de autoatendimento, criação 
de organizações, data centers virtuais e serviços de catálogo que 
incluem máquinas virtuais predefinidas, redes do VMware NSX® 
sob demanda, bem como o uso integrado do VMware vSAN™. 
Este curso também aborda a interface do vCloud Director com 
outros sistemas por meio do uso de várias APIs.

Tipos de curso Sala de aula, on-line ao vivo, no local

Função Administrador, engenheiro

Nível Profissional

Duração 5 dias

Código SKU EDU-VCICM820-OE

Valor do crédito 23

VMware vCloud NFV com vCloud Director [V8.x] 
Neste curso de cinco dias, você se concentrará na configuração, 
no gerenciamento e na operação do VMware vCloud Director® 
8.20 para um ambiente do VMware vCloud® NFV™. Você 
aprenderá sobre aprovisionamento de autoatendimento, 
criação de organizações, data centers virtuais (VDCs, Virtual 
data centers) e serviços de catálogo que incluem máquinas 
virtuais predefinidas, redes do VMware NSX® sob demanda, 
bem como o uso integrado do VMware vSAN™.

Tipos de curso Sala de aula, on-line ao vivo, no local

Função Administrador, arquiteto, engenheiro

Nível Profissional

Duração 5 dias

Código SKU EDU-NFVCD8-OE

Valor do crédito 23

NOVO: VMware vCloud Director: Instalação, 
configuração e gerenciamento [V9.x] 
Neste curso de cinco dias, você se concentrará na instalação, 
na configuração e no gerenciamento do VMware vCloud Director® 
9.x para provedores de serviços. Você aprenderá sobre 
aprovisionamento de autoatendimento, criação de organizações, 
data centers virtuais (VDCs, Virtual data centers) e serviços de 
catálogo que incluem máquinas virtuais predefinidas, redes do 
VMware NSX® sob demanda, bem como o uso integrado do 
VMware vSAN™. Este curso também aborda a interface do 
vCloud Director com outros sistemas por meio do uso de várias 
APIs e a integração e o uso do VMware vCloud® Availability for 
vCloud Director® e do VMware vCloud® Director Extender™.

Tipos de curso Sala de aula, on-line ao vivo, no local, treinamento 
supervisionado vFlex

Função Administrador, engenheiro

Nível Profissional

Duração 5 dias

Código SKU EDU-VCDW9-OE

Valor do crédito 23
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http://mylearn.vmware.com/mgrreg/courses.cfm?ui=www_edu&a=one&id_subject=68597&rcode=CourseCatalog
http://mylearn.vmware.com/mgrreg/courses.cfm?ui=www_edu&a=one&id_subject=68597&rcode=CourseCatalog
https://mylearn.vmware.com/mgrReg/courses.cfm?ui=www_edu&a=det&id_course=342823
https://mylearn.vmware.com/mgrReg/courses.cfm?ui=www_edu&a=det&id_course=342823
https://mylearn.vmware.com/mgrReg/courses.cfm?ui=www_edu&a=one&id_subject=79579&rcode=CourseCatalog
https://mylearn.vmware.com/mgrReg/courses.cfm?ui=www_edu&a=one&id_subject=79579&rcode=CourseCatalog
https://mylearn.vmware.com/mgrReg/courses.cfm?ui=www_edu&a=one&id_subject=81467&rcode=CourseCatalog
https://mylearn.vmware.com/mgrReg/courses.cfm?ui=www_edu&a=one&id_subject=83675&rcode=CourseCatalog
https://mylearn.vmware.com/mgrReg/courses.cfm?ui=www_edu&a=one&id_subject=83675&rcode=CourseCatalog


Gerenciamento de 
virtualização de 
desktops e aplicativos
VMware Horizon 7: Novidades [V6.x a V7.x] 
Este curso prático de três dias oferece a você as habilidades para 
fazer upgrade do VMware Horizon® 6 para o VMware Horizon® 7. 
Ele também apresenta os novos recursos do VMware Horizon 7 
que permitem fornecer aplicativos e desktops virtuais por meio 
de uma única plataforma de infraestrutura de desktop virtual. 
Além de realizar um upgrade, você usará muitos dos novos 
recursos disponíveis no VMware Horizon 7 para aprovisionar 
instantaneamente aplicativos e desktops virtuais e remotos. 

Tipos de curso Sala de aula, on-line ao vivo, no local

Função Administrador, engenheiro

Nível Profissional

Duração 3 dias

Código SKU EDU-UH6H7-OE

Valor do crédito 14

Também disponível como um curso individualizado sob demanda.

Código SKU EDU-UH6H7-EL

Valor do crédito 14

VMware Horizon 7: Instalação, configuração 
e gerenciamento [V7.3] 
Este curso prático de cinco dias oferece as técnicas necessárias 
para fornecer aplicativos e desktops virtuais por meio de uma 
única plataforma de infraestrutura de desktop virtual. Ele aprimora 
seus conhecimentos referentes à instalação, à configuração e ao 
gerenciamento do VMware Horizon® 7 por meio de uma 
combinação de aulas teóricas e laboratórios práticos. Você 
aprenderá a configurar e a implantar pools de máquinas virtuais, 
a gerenciar o acesso e a segurança das máquinas e a fornecer um 
ambiente de desktop personalizado aos usuários finais.

Tipos de curso Sala de aula, on-line ao vivo, no local, treinamento 
supervisionado vFlex

Função Administrador, engenheiro

Nível Profissional

Duração 5 dias

Código SKU EDU-HICM73-OE

Valor do crédito 23

Certificação 
relacionada

VMware Certified Professional 7 – Desktop e mobilidade 
(VCP7-DTM)

Também disponível como um curso individualizado sob demanda.

Código SKU EDU-HICM73-EL

Valor do crédito 23

Maximização do valor 
com um treinamento 
privado da VMware

O treinamento privado é a opção 
perfeita para as organizações 
que precisam de uma forma 
econômica de treinar um grande 
número de funcionários ao 
mesmo tempo. O custo por 
aluno é inferior ao custo de 
uma aula pública, você pode 
ajustar o conteúdo às suas 
necessidades específicas, 
e as aulas são programadas 
de acordo com a sua agenda. 
Também trabalhamos com você 
para atendermos aos requisitos 
de programação e de local, 
minimizando o tempo que sua 
equipe ficará longe do trabalho.

Saiba mais agora!
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https://mylearn.vmware.com/mgrReg/courses.cfm?ui=www_edu&a=one&id_subject=82349&rcode=CourseCatalog
https://mylearn.vmware.com/mgrReg/courses.cfm?ui=www_edu&a=one&id_subject=83259&rcode=CourseCatalog
https://mylearn.vmware.com/mgrReg/courses.cfm?ui=www_edu&a=one&id_subject=81812&rcode=CourseCatalog
https://mylearn.vmware.com/mgrReg/courses.cfm?ui=www_edu&a=one&id_subject=81812&rcode=CourseCatalog
https://mylearn.vmware.com/mgrReg/courses.cfm?ui=www_edu&a=det&id_course=331899
https://mylearn.vmware.com/mgrReg/plan.cfm?plan=38045&ui=www_edu


Gerenciamento de virtualização 
de desktops e aplicativos

VMware Horizon 7: Solução de problemas 
e otimização do desempenho [V7] 
Durante este curso prático de cinco dias, você obterá as 
técnicas, as metodologias e os conhecimentos avançados 
específicos para a aquisição de qualificação na solução de 
problemas no componente View do VMware Horizon® 7. Você 
ampliará suas técnicas e sua qualificação usando ferramentas 
da VMware e de terceiros para analisar e resolver problemas 
associados com implementações do componente View. Este 
curso prático intensivo fornece um ambiente abrangente no 
qual você pode testar suas técnicas de identificação e solução 
de diversos problemas.

Tipos de curso Sala de aula, on-line ao vivo, individualizado, no local

Função Administrador, engenheiro

Nível Profissional

Duração 5 dias

Código SKU EDU-HTSPO7-OE

Valor do crédito 26

Certificação 
relacionada

VMware Certified Professional 7 – Desktop e mobilidade 
(VCP7-DTM)

VMware Horizon 7: Fast Track – Instalação, 
configuração e gerenciamento e App Volumes 
[V7.3] 
Este curso intensivo de maior duração leva cinco dias e oferece 
a você as técnicas para fornecer aplicativos e desktops virtuais 
por meio da plataforma de infraestrutura de desktop virtual 
VMware Horizon® 7. Você aprenderá a configurar e implantar 
pools de máquinas virtuais e a gerenciar o acesso e a segurança 
das máquinas. Além disso, você melhorará suas técnicas de 
gerenciamento de aplicativos usando o VMware App Volumes™ 
e o VMware User Environment Manager™. Você aprenderá a usar 
o App Volumes para fornecer aplicativos e dados a desktops 
e usuários em segundos e em escala, gerenciando os ciclos 
de vida dos aplicativos da instalação até as fases de atualização e 
substituição. Você também aprenderá a usar o User Environment 
Manager para fornecer personalização e configuração de políticas 
dinâmicas em ambientes virtuais, físicos e com base em nuvem 
para simplificar o gerenciamento de perfis de usuário final.

Tipos de curso Sala de aula, on-line ao vivo, treinamento supervisionado 
vFlex, no local

Função Administrador, arquiteto, engenheiro

Nível Profissional

Duração 5 dias

Código SKU EDU-HICMAPFT73-OE

Valor do crédito 36

Certificação 
relacionada

VMware Certified Professional 7 – Desktop e mobilidade 
(VCP7-DTM)

VMware Horizon 7: Workshop de projeto [V7] 
Este curso de três dias apresenta uma metodologia para o 
desenvolvimento de uma solução do VMware Horizon®. A 
metodologia de projeto inclui recomendações sobre que tipos 
de informações e dados precisam ser coletados e analisados 
para que as melhores decisões de projeto sejam tomadas em 
relação a sistemas cliente, opções de desktop, infraestrutura 
do VMware vSphere® e componentes do VMware Horizon. 
As práticas recomendadas da VMware são apresentadas para 
cada fase do processo de projeto. Neste curso, você aplicará 
seu conhecimento recém-adquirido ao trabalhar com outros 
participantes para projetar uma solução VMware Horizon para 
o mundo real.

Tipos de curso Sala de aula, on-line ao vivo, treinamento supervisionado 
vFlex, no local

Função Arquiteto

Nível Profissional

Duração 3 dias

Código SKU EDU-HDW7-OE

Valor do crédito 15

Certificação 
relacionada

VMware Certified Professional 7 – Desktop e mobilidade 
(VCP7-DTM)

VMware Horizon (com View): Instalação, 
configuração e gerenciamento [V6.2] 
Este curso prático aprimora seus conhecimentos referentes 
à instalação, à configuração e ao gerenciamento do componente 
Horizon™ View™ do VMware Horizon™. Você ganhará experiência 
prática com esses conceitos por meio da realização dos 
laboratórios práticos. O View inclui: VMware View® Manager™, 
VMware View® Composer™ e servidor de segurança do View. 

Tipos de curso Sala de aula, on-line ao vivo, treinamento supervisionado 
vFlex, no local

Função Administrador

Nível Profissional

Duração 4 dias

Código SKU EDU-VICM62-OE

Valor do crédito 19

Certificação 
relacionada

VMware Certified Professional 6 – Desktop e mobilidade 
(VCP6-DTM)

A versão 6.0 deste curso também está disponível como 
um curso individualizado sob demanda.

Código SKU EDU-HVICM6-EL

Valor do crédito 19

A versão 6.0 da parte do laboratório prático deste curso 
também está disponível com o Lab Connect.

Código SKU EDU-HVICM6-LC

Valor do crédito 5
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https://mylearn.vmware.com/mgrreg/courses.cfm?ui=www_edu&a=one&id_subject=72656&rcode=CourseCatalog
https://mylearn.vmware.com/mgrreg/courses.cfm?ui=www_edu&a=one&id_subject=72656&rcode=CourseCatalog
https://mylearn.vmware.com/mgrReg/courses.cfm?ui=www_edu&a=one&id_subject=82512&rcode=CourseCatalog
https://mylearn.vmware.com/mgrReg/courses.cfm?ui=www_edu&a=one&id_subject=82512&rcode=CourseCatalog
https://mylearn.vmware.com/mgrReg/courses.cfm?ui=www_edu&a=one&id_subject=82512&rcode=CourseCatalog
https://mylearn.vmware.com/mgrReg/courses.cfm?ui=www_edu&a=one&id_subject=79672&rcode=CourseCatalog
http://mylearn.vmware.com/mgrreg/courses.cfm?ui=www_edu&a=one&id_subject=68475&rcode=CourseCatalog
http://mylearn.vmware.com/mgrreg/courses.cfm?ui=www_edu&a=one&id_subject=68475&rcode=CourseCatalog
https://mylearn.vmware.com/mgrReg/courses.cfm?ui=www_edu&a=det&id_course=331899
http://mylearn.vmware.com/mgrreg/courses.cfm?ui=www_edu&a=one&id_subject=63394


Gerenciamento de virtualização de desktop e 
aplicativos e espaços de trabalho digitais

VMware Horizon: Projeto e implantação [V6] 
Este curso apresenta uma metodologia para desenvolver 
e implantar uma solução do VMware Horizon®. A metodologia 
de projeto inclui recomendações sobre que tipos de informações e 
dados precisam ser coletados e analisados para que as melhores 
decisões de projeto sejam tomadas em relação a sistemas cliente, 
opções de desktop, infraestrutura do VMware vSphere® e 
componentes do Horizon. As práticas recomendadas da VMware 
são apresentadas para cada fase do processo de projeto. Durante 
este curso, você aplicará seu conhecimento recém-adquirido ao 
trabalhar com outros participantes para projetar e implantar uma 
solução do Horizon para o mundo real.

Tipos de curso Sala de aula, treinamento supervisionado vFlex, no local

Função Engenheiro, arquiteto

Nível Avançado, especialista

Duração 5 dias

Código SKU EDU-HDD6-OE

Valor do crédito 23

Certificações 
relacionadas

VMware Certified Advanced Professional – Design de 
desktop e mobilidade (Projeto VCAP6-DTM)

VMware Certified Advanced Professional – Implantação de 
desktop e mobilidade (Implantação VCAP6-DTM)

VMware App Volumes: Gerenciamento de 
aplicativos e perfis de usuários [V2.x] 
Este curso de três dias aprimora suas habilidades de 
gerenciamento de aplicativos usando o VMware App Volumes™ e 
o VMware User Environment Manager™. Você aprenderá a usar o 
App Volumes para permitir a fornecimento de aplicativos e dados 
a desktops e usuários em segundos e com o dimensionamento 
correto. Você conhecerá técnicas de gerenciamento do ciclo 
de vida do aplicativo, desde a instalação até a atualização e a 
substituição. Você também aprenderá a usar o User Environment 
Manager para fornecer personalização e configuração de políticas 
dinâmicas em ambientes virtuais, físicos e com base em nuvem 
para simplificar o gerenciamento de perfis de usuário final.

Tipos de curso Sala de aula, on-line ao vivo, treinamento supervisionado 
vFlex, no local

Função Administrador, engenheiro

Nível Profissional

Duração 3 dias

Código SKU EDU-AVAUPM2-OE

Valor do crédito 14

Espaços de trabalho 
digitais

NOVO: VMware Workspace ONE: Implantação 
e gerenciamento [V9.x] 
Neste curso de cinco dias, você configurará e protegerá 
a ativação, o registro e a autenticação de endpoints unificados. 
Você aprenderá como integrar tecnologias corporativas 
reconhecidas pelo setor com o VMware Workspace™ ONE™. Por 
meio de uma combinação de laboratórios práticos, simulações 
e aulas teóricas interativas, você aprenderá a configurar e 
gerenciar o ciclo de vida de endpoints. Durante o curso, são 
abordados os princípios de mobilidade corporativa, endpoint 
unificado e gerenciamento de identidades. Você concluirá o 
treinamento munido do conhecimento e das habilidades básicas 
necessárias para implementar com eficácia o Workspace ONE.

Tipos de curso Sala de aula, on-line ao vivo, treinamento supervisionado 
vFlex, no local

Função Administrador, engenheiro

Nível Profissional

Duração 5 dias

Código SKU EDU-AW-WSDM-OE

Valor do crédito 23

NOVO: VMware Workspace ONE: Extensão da 
sua implantação do AirWatch para o espaço de 
trabalho digital 
Este curso de dois dias se concentra nas habilidades básicas 
necessárias para a incorporação eficaz do Workspace ONE 
Identity Manager™ à implementação atual de software como 
serviço do Workspace ONE UEM (VMware AirWatch®). O curso 
inclui um componente prático no qual você configurará o 
Workspace ONE Identity Manager para sincronização com 
o Active Directory e o Workspace ONE UEM. Você obterá as 
habilidades necessárias para gerenciar com eficácia o espaço 
de trabalho digital, habilitar o SSO para aplicativos da Web 
e habilitar o acesso condicional. 

Tipos de curso Sala de aula, on-line ao vivo, no local

Função Arquiteto, administrador, engenheiro

Nível Profissional

Duração 2 dias

Código SKU EDU-AW-VIMDMAW-OE

Valor do crédito 9
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https://mylearn.vmware.com/mgrreg/courses.cfm?ui=www_edu&a=one&id_subject=67456&rcode=CourseCatalog
https://mylearn.vmware.com/mgrreg/courses.cfm?ui=www_edu&a=one&id_subject=71986&rcode=CourseCatalog
https://mylearn.vmware.com/mgrreg/courses.cfm?ui=www_edu&a=one&id_subject=71986&rcode=CourseCatalog
https://mylearn.vmware.com/mgrReg/courses.cfm?ui=www_edu&a=one&id_subject=83745&rcode=CourseCatalog
https://mylearn.vmware.com/mgrReg/courses.cfm?ui=www_edu&a=one&id_subject=83745&rcode=CourseCatalog
https://mylearn.vmware.com/mgrReg/courses.cfm?ui=www_edu&a=one&id_subject=78086&rcode=CourseCatalog
https://mylearn.vmware.com/mgrReg/courses.cfm?ui=www_edu&a=one&id_subject=78086&rcode=CourseCatalog
https://mylearn.vmware.com/mgrReg/courses.cfm?ui=www_edu&a=one&id_subject=78086&rcode=CourseCatalog
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Para obter mais informações sobre as ofertas de 
cursos ou acessar o calendário global de cursos 
futuros, visite o VMware Education Services on-line: 
www.vmware.com/education

FACEBOOK:
www.facebook.com/
VMwareEducation

TWITTER:
www.twitter.com/VMwareEducation

BLOG:
www.vmware.com/go/edublog

YOUTUBE:
www.youtube.com/vmwarelearning
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