
 

 

FORMAÇÃO DE ADMINISTRADORES DE REDE NA PLATAFORMA CISCO 

CISCO CERTIFIED NETWORK ASSOCIATE - CCNA 
INTRODUÇÃO 

Com o advento do aparecimento da pandemia COVID - 19, as empresas e instituições de prestação 

de serviços (alimentação, vestuário, calçado, educação, saúde e toda vasta gama de necessidades 

humanas) estão cada vez mais dependentes da Internet e redes locais, que precisam de profissionais 

com habilidades para mante-las funcionando, para oferecer os seus serviços e a sua prestação 

remotamente. 

E foi pensando nos profissionais e nos que desejam enveredar por esta área que a 

CISCO.NETWRKING ACADEMY do Centro de Informática da Universidade Eduardo 

Mondlane esta a lançar este curso totalmente remoto, isto é, você aprende no seu ambiente (em 

casa ou no escritório). 

Pretende formar profissionais com elevadas competências técnicas na área de Networking, com o 

know-how e a qualificação necessária para instalação, configuração e operação de redes LAN e 

WAN interligadas por Switches e routers. 

CURSOS 

1. CCNAv7: Introduction to Networks 

2. CCNAv7: Switching, Routing, and Wireless Essentials 

3. CCNAv7: Enterprise Networking, Security, and Automation 

INSCRIÇÕES ABERTAS 

Data de iniciou: 15 de Junho de 2020 – LIVE de abertura 

Exames finais de 27 – 30 de Julho de 2020 

Data de fim: 31 de Julho de 2020 – LIVE de fim do primeiro módulo 

As aulas online iram acontecer às 3ª e 5ª feira das 9:00 as 11:00 horas 

PRÉ-REQUISITO 

Saber usar computador na óptica do utilizador, saber navegar na Internet, baixar e instalar 

aplicativos (como jogos, antivírus ou simuladores). Ter o conhecimento básico de hardware é 

vantagem. Ter computador ou telefone que suporte Zoom, Google Classroom e WhatsApp. 

Para informações adiccionais queria por favor contactar: 

☏ 846249990 – 822286348 – 876249991 – 867993399 - 841058206 

@ ciuem.cisco@uem.mz,  846249990 ou 841058206   www.uem.mz 

 

Niassa, C. delgado, Nampula, Zambézia, Tete, Manica, Sofala, Gaza, Inhambane e Maputo 
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