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Edital 002/2021– Coordenação de Pós-graduação, Pesquisa, Extensão e 

Inovação e Internacionalização (COPPEXI) 

 

EDITAL DE CHAMADA DE ALUNOS E PROFESSORES PARA INSCRIÇÃO NO 
PROGRAMA DE PREPARAÇÃO PARA A CARREIRA PROMOVIDO PELO 
GOOGLE CLOUD E CONSÓRCIO STHEM: TRILHA DE CERTIFICAÇÃO 

ASSOCIATE CLOUD ENGINEER 
 

A Coordenação de Pós-Graduação, Pesquisa, Extensão, Inovação e 

Internacionalização (COPPEXI) do Centro Universitário de Pato Branco (UNIDEP),  

através do Núcleo de Carreiras – ao encontro do previsto pelo Edital Parceria Sthem 

Brasil e Google para Oferta do Career Readiness publicado em 30 de junho pelo 

Consórcio Sthem Brasil; e do previsto pelo Programa de Preparação para a Carreira 

“Trilha de Certificação Associate Cloud Engineer” proposto pelo Google Cloud – torna 

público o presente Edital de chamada de alunos e professores para inscrição no 

Programa de Preparação para Carreira “Trilha de Certificação Associate Cloud 

Engineer”, objetivando contribuir para a formação de profissionais com 

conhecimentos, competências e habilidades para a implementação de novas 

tecnologias nas corporações. Dessa forma, contribuindo para o desenvolvimento da 

carreira de discentes e docentes do UNIDEP. 

 

 

1 QUEM PODE PARTICIPAR 
 

- Acadêmicos regularmente matriculados em Cursos de graduação do UNIDEP e 

que tenham familiaridade com os seguintes tópicos: 

- Sistemas Operacionais;  

- Sistemas de Arquivos; 

- Stack de rede IP; 

- Comunicação de navegadores e servidores da web;   
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- Banco de Dados; 

- Programação;  

- Trabalho com Linux na linha de comando;  

- Edição de arquivos de texto a partir da linha de comando do Linux. 

 

Preferencialmente, estudantes dos Cursos de Tecnologia em Análise e 

Desenvolvimento de Sistemas; Engenharia de Software, Engenharia Civil e 

Engenharia Elétrica, que estejam cursando a partir do 5º período ou 3º ano dos 

referidos cursos; incluindo a possiblidade de participação de estudantes 

matriculados em períodos anteriores ou em outros Cursos de graduação ofertados 

pelo UNIDEP, desde que com conhecimento e familiaridade em relação aos tópicos 

citados no parágrafo anterior. 

 

- Professores com conhecimento em relação aos tópicos recém-citados e com 

disponibilidade para orientar os alunos que participarão do Programa de Preparação 

para Carreira “Trilha de Certificação Associate Cloud Engineer”. 

 

 

2 COMO PARTICIPAR 

 

 

2.1 ESTUDANTES 

 

 

2.1.1 Desafio Qwiklabs 

Os estudantes interessados deverão se inscrever, até 27 de agosto, no 

Desafio Qwiklabs (Google Cloud Essentials Quest, composto por 5 laboratórios). Para 
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isso, deverão preencher o formulário disponível em: 

https://forms.gle/8HgBCJy4a1MZnK7Q6. 

Durante o preenchimento da inscrição, os estudantes também deverão criar 

uma conta na plataforma Qwiklabs. O Desafio Qwiklabs deverá ser realizado entre 

29 de agosto e 05 de setembro de 2021. 

 

2.2.2 Trilha de Certificação Associate Cloud Engineer 

 

Os estudantes que participarem de todas as etapas do Desafio Qwiklabs e 

registrarem aproveitamento poderão realizar sua matrícula na Trilha de Certificação 

Associate Cloud Engineer até o dia 13 de setembro, composta por:  

-  Curso “Architecting with Google Cloud Platform”, com 40h de duração, a ser 

ofertado em língua portuguesa através da plataforma Coursera; 

- Acesso ao laboratório “Cloud Engineering Quest” e laboratórios adicionais 

através da plataforma Qwiklabs, do Google Cloud. 

 

 

2.2 PROFESSORES 

 

Os professores interessados em participar deverão buscar informações sobre 

o processo de inscrição junto à Coordenação do Núcleo de Carreiras do UNIDEP, 

com a Profª. Wanda Luquine Elias, ou junto à Coordenação do Curso de Tecnologia 

em Análise e Desenvolvimento de Sistemas, com o Prof. Justino Craveiro Neto. 

 

 

 

 

https://forms.gle/8HgBCJy4a1MZnK7Q6


 

 

 

 

 

_________________________________________________________________________ 

  

   

 

3 BENEFÍCIOS 

 

Após a conclusão com sucesso da Trilha de Certificação Associate Cloud 

Engineer, os estudantes receberão certificação do Coursera, o qual poderá ser 

utilizado para enriquecimento de currículo e para a apresentação à Coordenação 

do Curso em que o acadêmico está matriculado para análise e cômputo de horas 

complementares. 

Os estudantes terão direito a um voucher de 50% de desconto na inscrição 

para o exame de certificação Associate Cloud Engineer (ACE), concedido pela 

Google Cloud. 

Os professores que acompanham as atividades terão direito a um voucher 

de 100% de desconto na inscrição para o exame de certificação Associate Cloud 

Engineer” (ACE), concedido pela Google Cloud. 

 Ao final, o programa terá oportunizado aos participantes a ampliação de 

conhecimentos; o desenvolvimento de competências e habilidades relacionadas a 

tecnologias do Google Cloud; a inserção no universo cloud first; além de agregar 

novas possibilidades à carreira. 

 

 

4 COMPROMISSO DOS PARTICIPANTES 

 

 Ao se inscrever no Desafio Qwiklabs e ser selecionado para a Trilha de 

Certificação Associate Cloud Engineer, o participante assume o compromisso de 

realizar todas as atividades propostas pelo programa e a participar dos três 

laboratórios presenciais que serão promovidos pela Coordenação do Curso de 

Tecnologia em Análise e Desenvolvimento de Sistemas, respeitando os prazos que 

serão fixados para a conclusão de cada uma das atividades. 

A Trilha de Certificação Associate Cloud Engineer deverá ser concluída em até 

16 semanas.  
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A realização do exame de certificação Associate Cloud Engineer (ACE) por 

estudantes e professores é opcional. Porém, o participante que optar pelo exame 

deverá fazê-lo dentro do prazo de validade do voucher (antes da data de expiração). 

 

 

5 DISPOSIÇÕES GERAIS 

 

Dúvidas relativas a este Edital deverão ser encaminhadas, por e-mail, para a 

Coordenação do Núcleo de Carreiras (nucleo@unidep.edu.br) ou para a 

Coordenação do Curso de Tecnologia em Análise e Desenvolvimento de Sistemas 

(justino.craveiro@unidep.edu.br). 

Os casos omissos deverão ser resolvidos junto à COPPEXI. 

Este Edital entra em vigor na data de sua publicação. 

 

Pato Branco, 10 de agosto de 2021. 

 

 
 
 

________________________________________ 

Profa. Wanda Luquine Elias  
Coordenação do Núcleo de Carreiras  

 
 
 

_____________________________ 
Profa. Marielle Sandalovski Santos 

Coordenação de Pós-graduação, Pesquisa, Extensão, Inovação e 
Internacionalização (COPPEXI) 

mailto:nucleo@unidep.edu.br

