Academy

Benefícios para
Associados

A associação no Oracle Academy
oferece às instituições de
ensino e educadores recursos
gratuitos para o ensino em
computação, ajudando a
aumentar o conhecimento, o
desenvolvimento de habilidades,
a inovação e a diversidade nos
campos da tecnologia.

A Associação Institucional no Oracle
Academy é gratuita e oferece às instituições e
seus educadores acesso à tecnologia e software
de classe mundial, currículo especializado,
materiais para ensino e aprendizagem,
desenvolvimento profissional, recursos para
certificação profissional Oracle, ebadge (selo) de
membro e riquíssimos recursos de sala de aula
para seus alunos.

Os educadores podem compartilhar com os
seus alunos muitos desses benefícios, incluindo
recursos para estudo, materiais de aprendizagem
para certificação profissional Oracle, licenças de
software, atividades práticas (hands-on) através
do Oracle Application Express (APEX), Programa
Oracle Academy Cloud, e muito mais.

BENEFÍCIOS PARA ASSOCIAÇÃO INSTITUCIONAL
Currículo focado em programação orientada a objetos (Java); Banco de Dados, modelagem e programação
(SQL e PL/SQL); e tecnologias emergentes incluindo Inteligência Artificial e Machine Learning, Big Data e mais
Acesso ao Programa Oracle Academy Cloud, que fornece acesso ao Oracle Cloud Free Tier, incluindo
Máquinas Virtuais, Oracle Autonomous Database entre outros para ensino e aprendizagem
Oracle Academy Education Bytes são recursos de aprendizagem que incluem laboratórios (hands-on),
projetos e desafios, vídeos e apresentações, além de respostas e soluções, para educadores aprimorarem
o ensino em sala de aula
Oracle Academy Application Express (APEX) para educadores e estudantes trabalharem com
o Oracle Database Cloud, além de suporte técnico
Licenças de software Oracle para ensino e uso em pesquisa acadêmica sem fins lucrativos, além
de suporte técnico
Acesso ao Suporte “My Oracle”, para atualizações de software, e patches para software licenciado por
meio do Oracle Academy
Desenvolvimento profissional gratuito e capacitação para educadores
25% de desconto em vouchers para Exame de Certificação Oracle e 50% de desconto na seleção
de Exames Práticos de Certificação Oracle
“Workshops in a Box” formato lúdico e divertido para atrair os estudantes para o mundo da computação

BENEFÍCIOS ADICIONAIS PARA ASSOCIAÇÃO INSTITUCIONAL
Suporte para currículo e associação
50% de desconto no Oracle Press eBooks
50% de desconto no treinamento da Oracle University apenas para educadores e funcionários
Para professores qualificados, acesso ao pacote de serviços NetSuite para ensino e uso de pesquisa
acadêmica, sem fins lucrativos, em contabilidade e gestão financeira, administração de negócios, gestão de
vendas e gestão de relacionamento com o cliente (CRM), gestão de cadeia de abastecimento, e eCommerce
Divulgação de sua associação no Diretório de Membros Insitucionais em academy.oracle.com
Elegibilidade para ser destaque como Caso de Sucesso na página “Spotlight Story” no portal global do
Oracle Academy e em academy.oracle.com
Direito a um eBadge de Membro (selo) para uso em comunicações sociais
Acesso aos logotipos do Oracle Academy para uso, dowloads de pôsteres em PDF e outros materiais
para utilização em sala de aula

Como programa filantrópico educacional global da Oracle, o Oracle Academy avança o ensino em computação em
todo o mundo para aumentar o conhecimento, a inovação, o desenvolvimento de habilidades, e a diversidade nos
campos da tecnologia. O programa envolve milhares de instituições educacionais e educadores em mais de 120
países, ajudando milhões de estudantes em seus cursos e a se prepararem para o mercado de trabalho.
Junte-se hoje mesmo ao Oracle Academy e tenha acesso a todos os benefícios de um membro institucional

Saiba mais sobre os benefícios para Associação Institucional do Oracle Academy e todas as
informações legais em academy.oracle.com/membership
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