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Hoje, as instituições de ensino são forçadas a se adaptar a uma nova realidade, fornecer treinamento
remoto. Mas nem todas as instituições estão preparadas para este desafio e, com GeneXus,
queremos nos aproximar para apoiá-los com nossa experiência em treinamento virtual.

O que oferecemos?
Ensinar os alunos a desenvolver software em pouco tempo em um curso 100% online.
O programa inclui: Treinamento on-line de Autoestudo + Fórum on-line + Aulas on-line ao vivo +
Exame on-line + Licença Learning de GeneXus.
Em um programa on-line de 4 semanas, os alunos receberão o conteúdo teórico e prático, além de
aulas virtuais para revisar os temas principais e se preparar para o exame final.
Aqueles que forem aprovados no exame receberão o título de validade internacional de Analista
GeneXus for Students. Seus nomes serão publicados na página de técnicos com certificados oficiais:
https://training.genexus.com/en/learning/certifications/certified-technicians
Os alunos poderão publicar seu perfil em nosso site de oportunidades de trabalho
(https://www.genexus.com/en/community/jobs) e acessar ofertas de emprego em empresas
internacionais.
Além disso, oferecemos os espaços Ask Me Anything (AMA) para responder as consultas dos usuários
em diferentes disciplinas. Estes ciclos são dirigidos por nossos especialistas em GeneXus e abordam
diversos temas, como Inteligência Artificial, BlockChain, ChatBots, Plataformas Móveis, Desenho de
Aplicações, entre outros.

Como é realizado?
Os interessados em participar se inscrevem com o instrutor local designado. Ao confirmar sua vaga,
receberão uma agenda com os temas para estudar por semana, acesso ao fórum e o cronograma de
aulas virtuais.

Por que é importante para os alunos?
A empresa de consultoria Gartner estima que no ano de 2024 mais de 65% das aplicações
empresariais produzidas no mundo serão desenvolvidas com plataformas low-code. Aprender hoje
as ferramentas do futuro, marcará a diferença profissional dos engenheiros de amanhã.
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