
LINUX BÁSICO – NDG LINUX UNHATCHED

Periodicidade e horário das aulas: Curso a distância (EaD)

Início do curso: 20/08/2018                           

Previsão de término do curso: Outubro/2018          

Número total de vagas: 100 vagas   

Carga horária total: 20 horas     Modalidade: EaD

Objetivos do Curso: Compreender de forma clara a organização do sistema Linux, sem precisar
se comprometer mais de 20 horas de aprendizado personalizado. O aluno receberá orientações
detalhadas através de uma série de atividades práticas em uma máquina virtual. O curso alinha-se
bem aos objetivos do exame do Linux encontrados na CompTIA A+ Certification. 

Pré-requisitos: Ler e compreender textos em Inglês, uma vez que o material é disponibilizado
nessa língua;  ter no mínimo 16 anos no ato da matrícula.

Perfil  do  egresso:  O  curso  de  formação  inicial  em Linux  Básico  visa  capacitar  professores,
estudantes  e  profissionais  de  TI  para  operar  e  gerenciar  funções  básicas  desse  importante
sistema operacional amplamente difundido mundialmente. 

Acesso ao curso: O acesso ao curso se dará por ordem de matrícula, desde que atendidos os
requisitos mínimos pelos candidatos, respeitando-se, prioritariamente, a reserva de vagas para
portadores de necessidades especiais.

IMPORTANTE: O curso utilizará infraestrutura Web fornecida pela academia Cisco NetAcad. 

Módulo Componentes curriculares Carga horária total
(hora relógio)

I Comandos básicos 

20 horas

II Comandos de diretórios 

III Comandos de acesso e permissões 

IV Comandos de manipulação, busca e filtragem de arquivos 

V Expressões regulares e padrões 

VI Comandos de configuração de rede 

VII Comandos de gerenciamento de processos 

VIII Gerenciamento de pacotes e editores de texto 

Conclusão do curso e certificação: O aluno será considerado apto à qualificação e certificação
desde  que  tenha  aproveitamento  mínimo de  60% (sessenta  por  cento)  no  tipo  de  avaliação
proposta  pelos  instrutores  e  frequência  maior  ou  igual  a  75%  (setenta  e  cinco  por  cento)
registradas na folha de frequência de cada aula.


