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Data center definido por software (SDDC)

Operações de segurança para o data center definido por 
software

Nesse curso, ensinamos como usar o portfólio de produtos e as 
ferramentas de data center definido por software da VMware 
para que você possa gerenciar melhor o acesso do 
administrador, fortalecer o ambiente do VMware vSphere® e 
proteger os dados estáticos e dinâmicos. 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

Inscreva-se agora.

Automação de data center com o vRealize Orchestrator 
e o vSphere PowerCLI

Esse 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, você 
aprenderá a automatizar tarefas administrativas diárias 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

Inscreva-se agora.

VMware Cloud on AWS: Implantação e gerenciamento 2019

Nesse curso de três dias, você irá adquirir habilidades para 
implantar e gerenciar uma infraestrutura do VMware Cloud™ on 
AWS. Combinando aulas teóricas e laboratórios, você implantará 
e gerenciará os recursos do VMware Cloud on AWS e do 
VMware vSphere® que formam a base de uma infraestrutura 
híbrida. Você também discutirá em que momento e circunstância 
esses recursos serão mais eficazes. Qualquer pessoa que esteja 
planejando migrar, criar ou adotar um ambiente híbrido usando 
o VMware Cloud on AWS poderá se beneficiar desse curso.

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

Função Administrador, arquiteto, engenheiro

Nível Avançado

Duração 3 dias

Inscreva-se agora.

Participe do curso individualizado sob demanda.
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VMware Integrated OpenStack: Instalação, configuração 
e gerenciamento [V5]

Nesse curso prático de cinco dias, você adquire as habilidades 
necessárias para criar uma nuvem privada usando o VMware® 
Integrated OpenStack no SDDC comprovado da VMware. Esse 
curso aprimora seus conhecimentos sobre instalação, 
configuração e gerenciamento do VMware Integrated 
OpenStack por meio de uma combinação de aulas teóricas e 
laboratórios práticos. Você aprenderá a oferecer infraestrutura 
como serviço e PaaS com recursos avançados de rede e 
segurança para os usuários finais usando o VMware Integrated 
OpenStack.

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

Função Administrador, engenheiro

Nível Profissional

Duração 5 dias

Inscreva-se agora.

Participe do curso individualizado sob demanda.

Inscreva-se no curso prático com o Lab Connect.

Armazenamento virtual

VMware vSAN: Implantação e gerenciamento [V6.7] 

Nesse curso de três dias, você se concentrará na implantação e 
no gerenciamento de uma solução de armazenamento definido 
por software com o VMware vSAN™ 6.7. Você saberá por que o 
vSAN é um componente importante do data center definido por 
software da VMware. Você ganhará experiência prática sobre os 
conceitos do vSAN ao realizar 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

Indicador digital 
relacionado

Especialista em VMware vSAN 2017

Inscreva-se agora.

Participe do curso individualizado sob demanda.

Inscreva-se no curso prático com o Lab Connect.

Disponível hoje mesmo

Comece agora mesmo adquirindo o curso sob demanda VMware 
vSAN: Implantação e gerenciamento [V6.7] na VMware Store.
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VMware vSAN: Operações de produção [V6.7]

Nesse curso de dois dias, você aprenderá a configurar e 
executar tarefas comuns realizadas por administradores e 
usuários finais com o VMware vSAN™ 6.7. Você ganhará 
experiência prática com as operações de produção do vSAN 
por meio da realização de atividades lideradas por instrutor 
e de exercícios dos laboratórios práticos.

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

Função Administrador, arquiteto

Nível Profissional

Duração 2 dias

Inscreva-se agora.

Participe do curso individualizado sob demanda.

Inscreva-se no curso prático com o Lab Connect.

VMware vSAN: Workshop de solução de problemas [V6.x]

Nesse curso de dois dias, você se concentrará no aprendizado 
das ferramentas e das técnicas 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 de desafios dos laboratórios 
práticos.

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

Função Engenheiro

Nível Profissional

Duração 2 dias

Inscreva-se agora.

VMware PowerCLI para vSAN – Sob demanda

Nesse curso equivalente a dois dias, você aprenderá a usar o 
VMware PowerCLI™ para automatizar tarefas importantes do 
VMware vSAN™. Você aprenderá os conceitos básicos da API 
de serviços da Web do VMware vSphere®, que é a interface 
central para execução de todas as tarefas de automação da 
VMware. Você ganhará conhecimento prático sobre a instalação 
e a configuração do PowerCLI e aprenderá a sintaxe básica e a 
avançada. Você também aprenderá a automatizar várias tarefas, 
como relatórios, verificações de integridade, configuração, 
manutenção e solução de problemas de um cluster do vSAN 
usando os cmdlets do PowerCLI. 

Tipos de curso Assinatura

Função Administrador

Nível Profissional

Duração 2 dias

Inscreva-se agora.

O treinamento que você 
deseja: quando, onde e 
como você precisa
Veja as novas opções de treinamento digital 
disponíveis no VMware Learning Zone.

COMECE HOJE MESMO

vmware.com/go/learningzone
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VMware NSX

VMware NSX-T Data Center: Instalação, configuração 
e gerenciamento [V2.4]

Esse curso de cinco dias e ritmo acelerado oferece treinamento 
completo sobre como instalar e gerenciar um ambiente do 
VMware NSX-T™ Data Center. Nesse curso, explicamos os 
principais recursos e funcionalidades do NSX-T Data Center 
incluídos na versão 2.4, como infraestrutura global, segmentos 
lógicos, roteadores lógicos, serviços de rede e segurança, 
microssegmentação e firewalls etc.

O acesso a um ambiente de data center definido por software 
é concedido por meio de laboratórios práticos para reforçar 
as habilidades e os conceitos apresentados no curso.

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

Função Administrador

Nível Profissional

Duração 5 dias

Indicador digital 
relacionado

VCP-NV 2019

Inscreva-se agora.

Participe do curso individualizado sob demanda.

Disponível hoje mesmo

Comece agora mesmo adquirindo o curso sob demanda VMware 
NSX-T Data Center: Instalação, configuração e gerenciamento [V2.4] 
na VMware Store.

NOVO VMware NSX-T Data Center: Design [V2.4]

Esse curso de cinco dias fornece treinamento abrangente sobre 
considerações e práticas para criar um ambiente do VMware 
NSX-T™ Data Center como parte de uma estratégia de data 
center definido por software. O curso prepara você fornecendo 
as habilidades necessárias para liderar um design do NSX-T Data 
Center oferecido no NSX-T Data Center versão 2.4, incluindo 
princípios de design, processos e estruturas. Você terá uma 
compreensão maior da arquitetura do NSX-T Data Center e 
como aproveitá-la para gerar soluções que abordam suas 
necessidades de negócios.

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

Função Administrador, arquiteto, engenheiro

Nível Profissional, avançado

Duração 5 dias

Inscreva-se agora.

NOVO VMware NSX-T Data Center: Solução 
de problemas e operações [V2.4]

Esse curso de treinamento prático de cinco dias apresenta 
técnicas e conhecimentos avançados específicos para obtenção 
de qualificação em operação e solução de problemas em 
ambientes do VMware NSX-T™ Data Center. Nesse curso, você 
será apresentado a fluxos de trabalho de várias construções 
de rede e segurança, além de várias ferramentas operacionais 
e de solução de problemas que ajudam a gerenciar e solucionar 
problemas do NSX-T Data Center. Além disso, serão 
apresentados 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

Nível Profissional

Duração 5 dias

Inscreva-se agora.
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VMware NSX: Instalação, configuração e gerenciamento [V6.4]

Esse curso intensivo e abrangente com duração de cinco dias 
apresenta o VMware NSX® como parte do data center definido 
por software. Você aprenderá a usar switches lógicos no NSX 
para virtualizar o seu ambiente de switches. O curso também 
detalha o roteamento lógico para permitir o roteamento 
dinâmico entre diferentes ambientes virtuais. Você também 
aprenderá a usar serviços de gateway, configurações de firewall 
e 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

Certificação 
relacionada

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

Inscreva-se agora.

Participe do curso individualizado sob demanda.

Inscreva-se no curso prático com o Lab Connect.

Disponível hoje mesmo

Comece agora mesmo adquirindo o curso sob demanda VMware NSX: 
Instalação, configuração e gerenciamento [V6.4] na VMware Store.

VMware NSX: Fast Track – Instalação, configuração, 
gerenciamento, solução de problemas e operações [V6.4]

Esse curso intensivo de cinco dias com carga horária estendida 
concentra-se na configuração e na solução de problemas de 
uma 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 Avançado

Duração 5 dias

Certificações 
relacionadas

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

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

Inscreva-se agora.

“Graças à certificação VMware, minha credibilidade e minhas 
oportunidades de emprego aumentaram. Ela também 
me ajudou a oferecer soluções melhores para a minha 
organização.”
– PROFISSIONAL DE TI, EMPRESA DE VAREJO DE GRANDE PORTE 

Visite vmware.com/certification para saber mais.

C ATÁ L O G O  D E  C U R S O S  |  7

https://mylearn.vmware.com/mgrReg/courses.cfm?ui=www_edu&a=one&id_subject=83185&rcode=CourseCatalog
https://store.vmware.com/store?Action=pd&Env=BASE&Locale=en_US&SiteID=vmware&productID=5265859800&src=ds_5d268aec49349
https://mylearn.vmware.com/mgrReg/courses.cfm?ui=www_edu&a=one&id_subject=85719&rcode=CourseCatalog
https://mylearn.vmware.com/mgrReg/courses.cfm?ui=www_edu&a=one&id_subject=83808&rcode=CourseCatalog
http://www.vmware.com/br/certification


VMware Education Services – Outubro a dezembro de 2019

VMware NSX: Solução de problemas e operações [V6.4]

Esse curso prático de cinco dias oferece o conhecimento, as 
habilidades e as ferramentas avançadas de que você precisa 
para operar e solucionar problemas com competência no 
ambiente VMware NSX® 6.4. Nesse curso, serão apresentadas 
várias ferramentas operacionais, de gerenciamento e de solução 
de problemas. Mostraremos 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

Certificações 
relacionadas

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

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

Inscreva-se agora.

Participe do curso individualizado sob demanda.

VMware NSX: Microssegmentação [V6.3]

Nesse curso intensivo de três dias, você verá 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

Inscreva-se agora.

VMware NSX: Design e implantação [V6.2]

Esse curso de cinco dias prepara você para liderar projetos de 
design e implantação do VMware NSX® ao fazê-lo compreender 
as estruturas e os processos gerais do design. Você analisará as 
considerações de design e implantação da virtualização de redes 
como parte de um design 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

Certificações 
relacionadas

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

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

Inscreva-se agora.

VMware vRealize Network Insight: Instalação, 
configuração e gerenciamento [V3.x]

Esse curso prático com duração de dois dias ensina as técnicas 
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

Inscreva-se agora.

Participe do curso individualizado sob demanda.
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VMware SD-WAN by VeloCloud: Implantação 
e gerenciamento

Nesse curso de um dia, você compreenderá a arquitetura e 
os recursos do VMware SD-WAN™ by VeloCloud®. Esse curso 
oferece laboratórios práticos abrangentes nos quais você ativa 
os principais recursos do VMware SD-WAN, como 
redirecionamentos de tráfego, inserção de serviços de rede e 
utilização de políticas de negócios para garantir o desempenho 
dos aplicativos.

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

Função Administrador, engenheiro

Nível Profissional

Duração 1 dia

Inscreva-se agora.

Participe do curso individualizado sob demanda.

VMware vSphere [V6.7]

VMware vSphere: Novidades [V5.5 a V6.7]

Nesse curso prático de três dias, você verá os novos recursos e 
aprimoramentos do VMware vCenter Server® 6.7 e do VMware 
ESXi™ 6.7. Cenários de implantação de casos de uso do mundo 
real, exercícios de laboratórios práticos e aulas teóricas darão a 
você as habilidades necessárias para implementar e configurar 
com eficácia o VMware vSphere® 6.7. Esse 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, treinamento 
supervisionado vFlex, no local

Função Administrador, engenheiro

Nível Profissional

Duração 3 dias

Inscreva-se agora.

Participe do curso individualizado sob demanda.

Inscreva-se no curso prático com o Lab Connect.

Disponível hoje mesmo

Comece agora mesmo adquirindo o curso sob demanda VMware 
vSphere: Novidades [V5.5 a V6.7] na VMware Store.
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VMware vSphere: Instalação, configuração 
e gerenciamento [V6.7]

Esse curso de cinco dias oferece treinamento prático intensivo 
centrado 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. Esse curso prepara você para 
administrar uma infraestrutura do vSphere em organizações 
de qualquer porte. Constitui 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

Certificação 
relacionada

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

Inscreva-se agora.

Participe do curso individualizado sob demanda.

Inscreva-se no curso prático com o Lab Connect.

Disponível hoje mesmo

Comece agora mesmo adquirindo o curso sob demanda VMware 
vSphere: Instalação, configuração e gerenciamento [V6.7] na VMware 
Store.

VMware vSphere: Otimização e dimensionamento [V6.7]

Esse 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 em 
que momento e circunstância esses recursos serão mais 
eficazes. Esse 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

Certificação 
relacionada

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

Inscreva-se agora.

Participe do curso individualizado sob demanda.

Inscreva-se no curso prático com o Lab Connect.

Disponível hoje mesmo

Comece agora mesmo adquirindo o curso sob demanda 
VMware vSphere: Otimização e escala [V6.7] na VMware Store.
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VMware vSphere: Fast Track – Otimização e 
dimensionamento mais solução de problemas [V6.7]

Esse curso prático acelerado de cinco dias é uma combinação 
dos cursos VMware vSphere: Otimização e dimensionamento 
e VMware vSphere: Workshop de solução de problemas. Esse 
curso em Fast Track 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

Certificação 
relacionada

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

Inscreva-se agora.

VMware vSphere: Workshop de solução de problemas [V6.7]

Esse workshop de treinamento prático de cinco dias apresenta 
técnicas e conhecimentos avançados específicos para obtenção 
de qualificação em solução de problemas em ambientes do 
VMware vSphere® 6.x. Esse workshop também melhora sua 
habilidade e 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

Certificação 
relacionada

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

Inscreva-se agora.

NOVO VMware vSphere: Workshop avançado de solução 
de problemas [V6.7]

Esse workshop prático e intensivo de cinco dias apresenta 
técnicas e conhecimentos avançados específicos para a 
conquista de qualificação na solução de problemas em 
ambientes do VMware vSphere® 6.7. Esse workshop é destinado 
a administradores de sistema experientes e apresenta métodos 
e técnicas que usam interfaces de linha de comando (CLIs) de 
gerenciamento e o VMware vSphere Client. O objetivo desse 
workshop é investigar e resolver problemas, analisar arquivos de 
log para ajudar você a reconhecer as entradas específicas que 
identificam as causas-raiz e a configurar os principais recursos 
do vSphere.

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

Função Administrador, engenheiro e integrador

Nível Avançado

Duração 5 dias

Inscreva-se agora.

VMware vSphere: Habilidades para administradores do setor 
público [V6.7]

Esse curso intensivo de cinco dias abrange uma ampla gama 
de técnicas de gerenciamento do VMware vSphere®, desde 
as introdutórias até as mais avançadas. Baseado no conteúdo 
de Instalação e configuração do VMware vSphere: Instalação, 
configuração e gerenciamento [V6.7]. Você aprenderá 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 gerenciará o vSphere 6.7. Você 
conhecerá os recursos que servem de base para uma 
infraestrutura dimensionável e discutirá em que momento e 
circunstância esses recursos serão mais eficazes. Esse curso 
prepara você para administrar uma infraestrutura do vSphere 
em organizações de qualquer porte usando o vSphere 6.7, que 
inclui o VMware ESXi™ 6.7 e o VMware vCenter Server® 6.7.

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

Função Administrador, engenheiro 

Nível Profissional

Duração 5 dias

Certificação 
relacionada

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

Inscreva-se agora.
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VMware vSphere: Fast Track [V6.7]

Esse curso intensivo de cinco dias 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 
gerenciará o vSphere 6.7. Você conhecerá os recursos que 
servem de base para uma infraestrutura verdadeiramente 
dimensionável e discutirá em que momento e circunstância 
esses recursos serão mais eficazes. Esse curso prepara você 
para administrar uma infraestrutura do vSphere em organizações 
de qualquer porte usando o vSphere 6.7, que inclui o VMware 
ESXi™ 6.7 e o VMware vCenter Server® 6.7.

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

Função Administrador, engenheiro

Nível Profissional

Duração 5 dias

Inscreva-se agora.

NOVO VMware vSphere: Workshop para profissionais [V6.7]

Nesse workshop de três dias, você executará várias tarefas 
realizadas regularmente por um administrador de sistema. Essas 
tarefas incluem a atualização e o upgrade de um ambiente do 
VMware vSphere® básico existente e a solução de problemas 
comuns. Você aplicará os conceitos aprendidos durante o curso 
VMware vSphere: Instalação, configuração e gerenciamento 
[V6.7] enquanto aumenta suas habilidades e competência.

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

Função Administrador, engenheiro

Nível Profissional

Duração 3 dias

Inscreva-se agora.

Workshop profissional de habilidades avançadas da VMware 
para vSphere [V6.7]

Esse workshop de cinco dias destina-se a fornecer experiência 
prática a quem deseja passar no exame de certificação VMware 
Certified Advanced Professional - Data Center Virtualization 
Deploy de 2018. Nesse curso, cobriremos todos os objetivos 
do exame e praticaremos ao máximo os diversos aspectos que 
envolvem a administração e a configuração do VMware 
vSphere®.

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

Função Administrador, engenheiro

Nível Avançado

Duração 5 dias

Indicador digital 
relacionado

VCAP-DCV 2018

Inscreva-se agora.

VMware vSphere [V6.5]

VMware vSphere: Novidades [V5.5 a V6.5]

Nesse curso prático de três dias, você explorará os novos 
recursos e aprimoramentos do VMware vCenter Server® 6.5 e 
do VMware ESXi™ 6.5. Cenários de implantação de casos de 
uso do mundo real, exercícios de laboratórios práticos e aulas 
teóricas darão a você as habilidades necessárias para 
implementar e configurar com eficácia o VMware vSphere® 6.5. 
Esse curso é recomendado para clientes que desejam implantar 
o vSphere 6.5 no ambiente vSphere existente.

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

Função Administrador, engenheiro 

Nível Profissional

Duração 3 dias

Inscreva-se agora.

Participe do curso individualizado sob demanda.
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VMware vSphere: Instalação, configuração 
e gerenciamento [V6.5]

Esse curso de cinco dias oferece treinamento prático intensivo 
voltado para a instalação, a configuração e o gerenciamento 
do VMware vSphere® 6.5, que inclui o VMware ESXi™ 6.5 e o 
VMware vCenter Server® 6.5. Esse curso prepara você para 
administrar uma infraestrutura do vSphere em organizações 
de qualquer porte. Constitui 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

Certificações 
relacionadas

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

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

Inscreva-se agora.

Participe do curso individualizado sob demanda.

Inscreva-se no curso prático com o Lab Connect.

VMware vSphere: Otimização e dimensionamento [V6.5]

Esse 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® que formam a base de uma infraestrutura 
verdadeiramente dimensionável e discutirá em que momento e 
circunstância esses recursos serão mais eficazes. Qualquer 
pessoa que esteja pronta para aprofundar seus conhecimentos 
no vSphere e para aprender a usar os recursos e controles 
avançados se beneficiará muito desse 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

Certificações 
relacionadas

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

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

Inscreva-se agora.

Participe do curso individualizado sob demanda.

Inscreva-se no curso prático com o Lab Connect.

O treinamento que você 
deseja: quando, onde e 
como você precisa
Veja as novas opções de treinamento digital 
disponíveis no VMware Learning Zone.

INICIE A AVALIAÇÃO GRATUITA

vmware.com/go/learningzone
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VMware vSphere: Fast Track – Instalação, configuração, 
gerenciamento, otimização e dimensionamento [V6.5]

Esse curso intensivo com carga horária estendida 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 conhecerá 
os recursos que servem de base para uma infraestrutura 
verdadeiramente dimensionável e discutirá em que momento 
e circunstância esses recursos serão mais eficazes. Esse 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

Certificações 
relacionadas 

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

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

Inscreva-se agora.

VMware vSphere: Workshop de solução de problemas 
[V6.5]

Esse workshop de treinamento prático de cinco dias apresenta 
técnicas e conhecimentos avançados específicos para obtenção 
de qualificação em solução de problemas em ambientes do 
VMware vSphere® 6.x. Esse workshop também melhora sua 
habilidade e 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

Certificações 
relacionadas

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

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

Inscreva-se agora.

VMware vSphere: Workshop de design [V6.5]

Esse curso de três dias prepara você com os conhecimentos 
e as técnicas necessários para criar uma infraestrutura virtual 
do VMware vSphere® 6.5. Você seguirá uma abordagem 
comprovada para criar uma solução de virtualização que garanta 
disponibilidade, capacidade de gerenciamento, desempenho, 
capacidade de recuperação e segurança usando as práticas 
recomendadas da VMware.

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

Função Arquiteto, engenheiro

Nível Profissional

Duração 3 dias

Certificação 
relacionada

VMware Certified Advanced Professional 6.5 
– Virtualização de data centers (VCAP6.5-DCV 
Design)

Inscreva-se agora.

VMware vSphere: Fast Track [V6.5]

Esse curso de cinco dias com carga horária estendida 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. Esse curso prepara você para 
administrar uma infraestrutura do vSphere em organizações 
de qualquer porte. Constitui 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

Certificações 
relacionadas

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

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

Inscreva-se agora.
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VMware vSphere: Fast Track – Otimização, 
dimensionamento e solução de problemas [V6.5] 

Esse curso prático acelerado de cinco dias é uma combinação 
dos cursos VMware vSphere: Otimização e dimensionamento 
e VMware vSphere: Workshop de solução de problemas. Esse 
curso em Fast Track 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

Certificações 
relacionadas

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

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

Inscreva-se agora.

Gerenciamento e automação

VMware vRealize Automation: Instalação, configuração 
e gerenciamento [V7.6]

Durante esse 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 por autoatendimento e a criação de serviços 
de catálogo que contêm máquinas virtuais predefinidas, 
componentes de software e redes do VMware NSX® sob 
demanda. Esse 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 os benefícios da automação como um 
componente do data center definido por software e como obtê-
los.

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

Função Administrador, engenheiro

Nível Profissional

Duração 5 dias

Certificação 
relacionada

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

Inscreva-se agora.

Participe do curso individualizado sob demanda.
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VMware vRealize Automation: Orquestração e 
extensibilidade [V7.6] 

Durante esse curso de cinco dias, você se dedicará ao uso 
do VMware vRealize® Orchestrator™ para estender as 
funcionalidades do VMware vRealize® Automation™. Você verá 
como oferecer Tudo como serviço (XaaS) e implementar a 
extensibilidade do ciclo de vida da máquina utilizando o serviço 
de intermediação de eventos do vRealize Automation. Você 
também aprenderá a criar fluxos de trabalho no vRealize 
Orchestrator. Os recursos incluem implementação básica de 
scripts e processamento lógico para implementar uma variedade 
de funções a serem usadas em seu ambiente. Nesse curso, 
ensinamos como implementar depuração, loops, condições 
e interações de usuário no vRealize Orchestrator.

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

Função Administrador, engenheiro e integrador

Nível Profissional

Duração 5 dias

Inscreva-se agora.

NOVO VMware vRealize Automation: Design 
e implantação [V7.6] 

Esse curso de cinco dias concentra-se no design e na 
implantação de uma nuvem corporativa por meio da implantação 
de uma arquitetura distribuída do VMware vRealize® 
Automation™. Esse curso apresenta os benefícios e os riscos das 
alternativas de design disponíveis e oferece informações que 
ajudam no suporte às decisões de design. Você seguirá uma 
abordagem comprovada para criar e implantar uma nuvem 
corporativa disponível, dimensionável, gerenciável, segura e 
construída de acordo com as práticas recomendadas da 
VMware. Durante esse curso, você aplicará seu conhecimento 
recém-adquirido ao trabalhar com outros participantes para criar 
e implantar uma solução do vRealize Automation para o mundo 
real.

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

Função Arquiteto, consultor e parceiro

Nível Avançado, especialista

Duração 5 dias

Inscreva-se agora.

VMware vRealize Automation: Novidades [V7.3 a V7.5] 
– sob demanda

Esse curso apresenta os novos recursos do VMware vRealize® 
Automation™ V7.5. Você aprenderá a usar os novos recursos, 
as alterações no design e os aprimoramentos na plataforma 
vRealize Automation.

Tipos de curso Assinatura

Função Administrador, engenheiro

Nível Profissional

Duração 30 dias

Inscreva-se agora.

VMware vRealize Log Insight: Implantação 
e gerenciamento [V4.7]

Nesse curso de dois dias, você se concentrará na implantação, 
no uso 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 
outros fabricantes. Esse curso aborda a interface do vRealize 
Log Insight com outros sistemas para monitorar, solucionar 
problemas e proteger data centers.

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

Função Administrador, arquiteto, engenheiro

Nível Profissional

Duração 2 dias

Inscreva-se agora.
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Automação do VMware Cloud: Design e implantação 
[V7.1]

Esse curso de cinco dias concentra-se no design 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 têm como foco 
o design de uma arquitetura de nuvem corporativa e a 
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

Certificação 
relacionada

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

Inscreva-se agora.

VMware vRealize Operations: Novidades [V6.6 to V7] – 
Sob demanda 

Esse curso fornece informações sobre os aprimoramentos de 
produto feitos na versão 7.0 do VMware vRealize® Operations™. 
Esse curso explica os conceitos de capacidade e as melhorias 
feitas no mecanismo de capacidade e no mecanismo de 
otimização de cargas de trabalho. Esse curso abrange 
ferramentas de avaliação, como o VMware vSphere® Optimization 
Assessment e o Upgrade Readiness Assessment. Cobre também 
pacotes de gerenciamento, como a solução SDDC Management 
Health, o VMware vRealize® Operations Management Pack™ for 
Service Discovery e o VMware vRealize® Orchestrator™ and 
Federation. De modo geral, esse curso explica como usar e 
configurar os novos recursos e aprimoramentos da versão 7.0, 
permitindo que você aproveite ao máximo o produto.

Tipos de curso Assinatura

Função Administrador, engenheiro

Nível Profissional

Duração 30 dias

Inscreva-se agora.

Inscreva-se no curso prático com o Lab Connect.

VMware vRealize Operations: Instalação, configuração 
e gerenciamento [V7]

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 baseia-se no VMware ESXi™ 6.7, no VMware 
vCenter Server® 6.7 e no vRealize Operations 7.0, e contém 
instruções sobre recursos avançados, inclusive personalização 
e gerenciamento.

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

Função Administrador, engenheiro

Nível Profissional

Duração 5 dias

Certificação 
relacionada

Especialista em VMware vRealize Operations 
2017

Inscreva-se agora.

Participe do curso individualizado sob demanda.

Inscreva-se no curso prático com o Lab Connect.

Disponível hoje mesmo

Comece agora mesmo adquirindo o curso sob demanda VMware 
vRealize Operations: Instalação, configuração e gerenciamento [V7] 
na VMware Store.
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VMware vRealize Operations para administradores [V7]

Esse curso de dois dias foi elaborado para os administradores 
de data center responsáveis pelo gerenciamento diário de um 
ambiente do VMware vSphere® usando o VMware vRealize® 
Operations™. Esse curso ensinará você a usar o vRealize 
Operations como uma ferramenta de investigação e previsão. 
O curso baseia-se no VMware ESXi™ 6.7, no VMware vCenter 
Server® 6.7 e no vRealize Operations 7.0.

Observação: Se já concluiu o curso VMware vRealize Operations: 
instalação, configuração e gerenciamento, o conteúdo duplicado 
torna esse curso inadequado para você.

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

Função Administradores

Nível Profissional

Duração 2 dias

Inscreva-se agora.

Participe do curso individualizado sob demanda.

Inscreva-se no curso prático com o Lab Connect.

NOVO Workshop de integração para VMware vRealize 
Operations e vSAN

Esse curso de dois dias explica como usar e configurar o 
VMware vRealize® Operations Manager™ 7.0 para integração 
ao VMware vSAN™ 6. Esse curso explica conceitos e aplicações 
práticas do vRealize Operations Manager em referência ao 
vSAN.

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

Função Administrador

Nível Profissional

Duração 2 dias

Inscreva-se agora.

VMware Site Recovery Manager: Instalação, configuração 
e gerenciamento [V8.2] 

Esse curso de treinamento prático de dois dias proporciona aos 
administradores com experiência no VMware vSphere® o 
conhecimento necessário para instalar, configurar e gerenciar 
o VMware Site Recovery Manager™ 8.2. Esse curso também 
mostra a você como escrever e testar planos de DR que usam 
o Site Recovery Manager.

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

Função Administrador, arquiteto, integrador e 
engenheiro

Nível Profissional

Duração 2 dias

Inscreva-se agora.

Participe do curso individualizado sob demanda.
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VMware vCloud Director: Instalação, configuração 
e gerenciamento [V9.7]

Nesse 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 o 
aprovisionamento por autoatendimento, a criação de 
organizações, data centers virtuais e serviços de catálogo que 
incluem máquinas virtuais predefinidas e redes do VMware 
NSX® sob demanda.

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

Função Administrador, arquiteto, engenheiro

Nível Profissional

Duração 5 dias

Inscreva-se agora.

VMware vCloud NFV com vCloud Director [V9.7]

Esse curso de treinamento prático discute a virtualização das 
funções de rede (NFV, pela sigla em inglês), um conceito de 
arquitetura de rede que especifica como as tecnologias de 
virtualização podem ser usadas para virtualizar as funções do 
serviço de rede.

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

Função Administrador, arquiteto, engenheiro

Nível Profissional

Duração 5 dias

Inscreva-se agora.

Gerenciamento de virtualização de desktops 
e aplicativos

VMware Horizon 7: Instalação, configuração 
e gerenciamento [V7.7]

Esse 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. Esse curso 
desenvolve suas técnicas de instalação, configuração e 
gerenciamento do VMware Horizon® 7 por meio de uma 
combinação de aulas teóricas e laboratórios práticos. Você 
aprenderá a configurar e implantar pools de máquinas virtuais, 
gerenciar o acesso e a segurança das máquinas e oferecer um 
ambiente de desktop personalizado aos usuários finais.

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

Função Administrador, engenheiro

Nível Profissional

Duração 5 dias 

Indicador digital 
relacionado

VCP-DTM 2019

Inscreva-se agora.

Participe do curso individualizado sob demanda.

Disponível hoje mesmo

Comece agora mesmo adquirindo o curso sob demanda 
VMware Horizon 7: Instalação, configuração e gerenciamento [V7.7] 
na VMware Store.
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VMware Horizon 7: Fast Track – Instalação, configuração, 
gerenciamento e App Volumes [V7.7] 

Esse curso intensivo de cinco dias com carga horária estendida 
apresenta a você técnicas para fornecer aplicativos e desktops 
virtuais por meio de uma única plataforma de infraestrutura de 
desktop virtual. Esse curso desenvolve suas técnicas de 
instalação, configuração e gerenciamento do VMware Horizon® 
7 por meio de uma combinação de aulas teóricas e laboratórios 
práticos. 

Nele você aprenderá a configurar e implantar pools de máquinas 
virtuais e a gerenciar o acesso e a segurança das máquinas. 
Além disso, você aperfeiçoará 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 oferecer 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 5 dias 

Inscreva-se agora.

VMware Horizon 7: Novidades [V6.x a V7.x] 

Esse curso prático de três dias oferece a você as habilidades 
necessárias para fazer upgrade do VMware Horizon® 6 para o 
Horizon 7. Ele também apresenta os novos recursos do Horizon 
7 que permitem fornecer aplicativos e desktops virtuais por meio 
de uma única plataforma de infraestrutura de desktop virtual. 
Além de fazer um upgrade, você usará muitos dos novos 
recursos disponíveis no 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

Inscreva-se agora.

Participe do curso individualizado sob demanda.

Inscreva-se no curso prático com o Lab Connect.

Disponível hoje mesmo

Comece agora mesmo adquirindo o curso sob demanda 
VMware Horizon 7: Novidades [V6.x a V7.x] na VMware Store.
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VMware Horizon 7: Instalação, configuração 
e gerenciamento [V7.3] 

Esse 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. Esse curso 
desenvolve suas técnicas de instalação, configuração e 
gerenciamento do VMware Horizon® 7 por meio de uma 
combinação de aulas teóricas e laboratórios práticos. Você 
aprenderá a configurar e implantar pools de máquinas virtuais, 
gerenciar o acesso e a segurança das máquinas e oferecer um 
ambiente de desktop personalizado aos usuários finais.

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

Função Administrador, engenheiro

Nível Profissional

Duração 5 dias

Certificações 
relacionadas

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

VMware Certified Professional – Desktop 
e mobilidade 2018 (VCP-DTM 2018)

Inscreva-se agora.

Participe do curso individualizado sob demanda.

VMware Horizon Cloud Service on Microsoft Azure: 
Implantação e gerenciamento 

Esse treinamento prático de três dias apresenta técnicas e 
conhecimentos específicos para obtenção de qualificação na 
implantação e no gerenciamento do VMware Horizon® Cloud 
Service™ on Microsoft Azure. Esse treinamento aumenta suas 
habilidades e sua qualificação no uso do portal do Horizon Cloud 
Service e do portal do Microsoft Azure. 

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

Função Administrador

Nível Profissional

Duração 3 dias

Inscreva-se agora.

VMware Horizon 7: Solução de problemas e otimização 
do desempenho [V7]

Durante esse curso prático de cinco dias, você obterá as 
técnicas, as metodologias e os conhecimentos avançados 
específicos para a obtenção de qualificação em solução de 
problemas do componente VMware Horizon® View™ do 
VMware Horizon® 7. Você ampliará suas técnicas e sua 
qualificação usando ferramentas da VMware e de outros 
fabricantes para analisar e resolver problemas associados à 
implementação do Horizon View. Esse curso prático intensivo 
oferece um ambiente abrangente onde 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

Certificações 
relacionadas

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

VMware Certified Professional – Desktop e 
mobilidade 2018 (VCP-DTM 2018)

Inscreva-se agora.
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VMware Horizon 7: Workshop de design [V7] 

Esse curso de três dias apresenta uma metodologia para o 
desenvolvimento de uma solução do VMware Horizon®. A 
metodologia de design inclui recomendações sobre que tipos de 
informações e dados precisam ser coletados e analisados para 
que as melhores decisões de design sejam tomadas em relação 
a sistemas clientes, 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 design. Nesse curso, você aplicará seu 
conhecimento recém-adquirido ao trabalhar com outros 
participantes para criar uma solução do VMware Horizon para 
um design real.

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

Função Arquiteto

Nível Profissional

Duração 3 dias

Certificação 
relacionada

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

Inscreva-se agora.

VMware App Volumes e User Environment Manager 
no Horizon

Esse 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 fornecer aplicativos e dados a 
desktops e usuários em questão de segundos. Você aprenderá a 
gerenciar ciclos de vida de aplicativos, desde a instalação até a 
atualização e a substituição. Você também aprenderá a usar o 
User Environment Manager para oferecer 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, no local

Função Administrador, engenheiro

Nível Profissional

Duração 3 dias

Inscreva-se agora.

Espaços de trabalho digitais

VMware Workspace ONE: Implantação e gerenciamento 
[V19.x]

Nesse curso de cinco dias, você poderá configurar e proteger a 
ativação, o registro e a autenticação de endpoints unificados. 
Você aprenderá a integrar tecnologias corporativas 
reconhecidas pelo setor ao 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, os princípios de 
mobilidade corporativa, endpoint unificado e gerenciamento de 
identidades são abordados. 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, gerente de contas, arquiteto 
de soluções, engenheiro de soluções, 
engenheiro de vendas e consultor

Nível Profissional

Duração 5 dias 

Indicador digital 
relacionado

VCP-DW 2019

Inscreva-se agora.

Participe do curso individualizado sob demanda.

Disponível hoje mesmo

Comece agora mesmo adquirindo o curso sob demanda VMware 
Workspace ONE: Implantação e gerenciamento [V19.x] na VMware 
Store.
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NOVO VMware Workspace ONE: Bootcamp de 
gerenciamento unificado de endpoints [V19.x]

Esse curso de cinco dias é composto pelo curso VMware 
Workspace ONE: Habilidades para o gerenciamento unificado 
de endpoints de três dias e pelo curso VMware Workspace ONE: 
Solução de problemas de gerenciamento unificado de endpoints 
de dois dias. Você configurará e garantirá as integrações entre 
ativação, registro e recursos de endpoints unificados, bem como 
aprenderá a integrar as tecnologias corporativas reconhecidas 
pelo setor com o console do VMware Workspace ONE® UEM 
(gerenciamento unificado de endpoints). 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. Você também aprenderá a investigar, analisar 
e determinar problemas que possam ocorrer com todos os 
diferentes componentes da plataforma VMware Workspace 
ONE UEM.

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

Função Administrador, gerente de contas, arquiteto de 
soluções, engenheiro de soluções, engenheiro de 
vendas e consultor

Nível Profissional

Duração 5 dias 

Inscreva-se agora.

VMware Workspace ONE: Gerenciamento unificado 
de endpoints para Windows 10

Esse workshop prático de dois dias apresenta técnicas e 
conhecimentos avançados para gerenciar o ciclo de vida de 
endpoints do Windows 10 no VMware Workspace ONE®. O 
workshop oferece as habilidades e qualificações necessárias 
para integrar endpoints do Windows 10 e gerenciar aplicativos 
e políticas do Windows 10, bem como funcionalidades 
relacionadas do Workspace ONE, como aprovisionamento 
de produção e distribuição peer-to-peer. 

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

Função Administrador, arquiteto, engenheiro

Nível Profissional

Duração 2 dias

Inscreva-se agora.

Participe do curso individualizado sob demanda.

Inscreva-se no curso prático com o Lab Connect.
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VMware Workspace ONE: Habilidades para gerenciamento 
unificado de endpoints [V19.x]

Nesse curso de três dias, você configura e protege a ativação e 
o registro de endpoints, além da integração de recursos. Você 
aprende como integrar tecnologias corporativas reconhecidas 
no setor com o console do gerenciamento unificado de 
endpoints (UEM, pela sigla em inglês) do VMware Workspace 
ONE®. Por meio de uma combinação de laboratórios práticos, 
simulações e aulas teóricas interativas, você também aprenderá 
a configurar e gerenciar o ciclo de vida de endpoints. Durante 
o curso, são abordados os princípios de mobilidade corporativa 
unificado e endpoint unificado. Você concluirá o treinamento 
munido do conhecimento e das habilidades básicas necessários 
para implementar com eficácia o Workspace ONE UEM.

Esse curso é um subconjunto do curso de cinco dias 
VMware Workspace ONE: Implantação e gerenciamento [V19.x]. 
Consulte a descrição completa do curso e a programação 
de cinco dias.

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

Função Administrador, gerente de contas, arquiteto 
de soluções, engenheiro de soluções, 
engenheiro de vendas e consultor

Nível Profissional

Duração 3 dias 

Indicador digital 
relacionado

VCP-DW 2019

Inscreva-se agora.

Participe do curso individualizado sob demanda.

VMware Workspace ONE: Integração do espaço de 
trabalho digital [19.x]

Nesse curso de dois dias, você aprenderá a navegar e gerenciar 
o console do VMware Identity Manager™. Por meio de uma 
combinação de laboratórios práticos, simulações e aulas teóricas 
interativas, você configurará a integração entre empresa e 
produtividade, a integração do espaço de trabalho digital, os 
métodos de autenticação, as políticas de acesso, as integrações 
entre recursos da Web e virtuais e o logon único para um 
recurso da Web. Durante o curso, os princípios do 
gerenciamento de identidades e de acesso são abordados. 
Você concluirá o treinamento munido do conhecimento e das 
habilidades básicas necessários para implementar com eficácia a 
solução do VMware Workspace ONE® e oferecer a experiência 
do espaço de trabalho digital.

Esse curso é um subconjunto do curso de cinco dias VMware 
Workspace ONE: Implantação e gerenciamento [V19.x]. 
Consulte a descrição completa do curso e a programação 
de cinco dias.

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

Função Administrador, gerente de contas, arquiteto 
de soluções, engenheiro de soluções, 
engenheiro de vendas e consultor

Nível Profissional

Duração 2 dias 

Indicador digital 
relacionado

VCP-DW 2019

Inscreva-se agora.

Participe do curso individualizado sob demanda.

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 atender aos requisitos de programação do calendário e do local, minimizando o tempo 
que sua equipe ficará longe do trabalho.

Saiba mais agora >

MAXIMIZAÇÃO DO VALOR COM OS TREINAMENTOS PRIVADOS DA VMWARE
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NOVO VMware Workspace ONE: Solução de problemas 
de gerenciamento unificado de endpoints [V19.x]

Nesse curso de dois dias, você aprenderá a investigar, analisar 
e determinar problemas que podem ocorrer com todos os 
diferentes componentes da plataforma VMware Workspace 
ONE® UEM (gerenciamento unificado de endpoints). A solução 
de problemas é a base da manutenção e do gerenciamento de 
serviços. Saber como solucionar problemas de produtos com 
eficiência permite que os administradores entendam como os 
serviços desses produtos funcionam e se comunicam e, assim, 
possam otimizar o gerenciamento da integridade de serviços 
e softwares.

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

Função Administrador, gerente de contas, arquiteto de 
soluções, engenheiro de soluções, engenheiro 
de vendas e consultor

Nível Profissional

Duração 2 dias 

Inscreva-se agora.

Participe do curso individualizado sob demanda.

Inscreva-se no curso prático com o Lab Connect.

NOVO VMware Workspace ONE: Integração avançada 
[V19.x]

Nesse curso de quatro dias, você aprenderá sobre casos de uso 
e integrações avançadas do VMware Workspace ONE®. O curso 
também aborda o protocolo de autenticação padrão do setor e 
as tecnologias que podem ser integradas ao Workspace ONE. 
Por meio de uma combinação de laboratórios práticos, 
simulações e palestras interativas, você poderá identificar 
e configurar vários métodos e cenários de autenticação, 
integrações com soluções de terceiros e provedores de 
identidade, configurações avançadas de componentes do 
Workspace ONE e configurações do VMware Horizon®. 
Durante o curso, são abordados os princípios do gerenciamento 
avançado de identidades e de acesso.

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

Função Administrador, arquiteto, engenheiro

Nível Profissional, avançado

Duração 4 dias 

Inscreva-se agora.

NOVO VMware Workspace ONE: Design [V19.x]

Nesse curso de um dia, você aprenderá as noções básicas de 
design da solução VMware Workspace ONE® que abordam as 
lógicas gerais do design da solução, o fluxo do processo de 
design da solução e as áreas dos casos de uso do Workspace 
ONE UEM.

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

Função Administrador, engenheiro

Nível Profissional

Duração 1 dias 

Inscreva-se agora.
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NOVO VMware Workspace ONE: Integração avançada 
e design [V19.x]

Nesse curso de cinco dias com extensão de horas, você 
aprenderá a navegar e gerenciar o console do VMware Identity 
Manager™. Por meio de uma combinação de laboratórios 
práticos, simulações e aulas teóricas interativas, você configurará 
a integração entre empresa e produtividade, a integração do 
espaço de trabalho digital, os métodos de autenticação, as 
políticas de acesso, as integrações entre recursos da Web e 
virtuais e o logon único para um recurso da Web. Durante o 
curso, os princípios do gerenciamento de identidades e de 
acesso são abordados. Você concluirá o treinamento munido 
do conhecimento e das habilidades básicas necessárias para 
implementar com eficácia a solução do VMware Workspace 
ONE® e oferecer a experiência do espaço de trabalho digital.

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

Função Administrador, arquiteto, engenheiro

Nível Avançado

Duração 5 dias 

Inscreva-se agora.

Infraestrutura de data center e em nuvem

VMware PKS: Workshop de instalação, configuração 
e gerenciamento [V1.2] 

Esse curso de quatro dias oferece treinamento prático intensivo 
centrado na instalação, na configuração e no gerenciamento do 
VMware® PKS 1.2, uma solução de contêiner criada 
especificamente para operacionalizar o Kubernetes para 
empresas multi-cloud e provedores de serviços. O VMware PKS 
simplifica muito a implantação e o gerenciamento de clusters 
Kubernetes com suporte a operações do dia 1 e do dia 2. Esse 
curso prepara você para instalar e administrar um ambiente do 
VMware PKS em organizações de qualquer porte. 

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

Função Administrador, engenheiro 

Nível Profissional

Duração 4 dias 

Inscreva-se agora.

EM BREVE VMware Enterprise PKS: Instalação, 
configuração e gerenciamento [V1.5] 

Esse curso de quatro dias oferece treinamento prático intensivo 
centrado na instalação, na configuração e no gerenciamento do 
VMware® Enterprise PKS 1.5, uma solução de contêiner criada 
especificamente para operacionalizar o Kubernetes para 
empresas multi-cloud e provedores de serviços. O VMware 
Enterprise PKS simplifica muito a implantação e o gerenciamento 
de clusters Kubernetes com suporte a operações do dia 1 e do 
dia 2. Esse curso prepara você para instalar e administrar um 
ambiente do VMware Enterprise PKS em organizações de 
qualquer porte.

Tipos de curso Sala de aula, on-line ao vivo

Função Administrador, engenheiro 

Nível Profissional

Duração 4 dias 

Inscreva-se agora.

Para obter mais informações sobre as ofertas de 
cursos ou acessar o calendário global de cursos 
futuros, visite o VMware Education Services em 
vmware.com/education.

MANTENHA-SE INFORMADO
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