Benefícios para o aluno:
• Complementa o currículo de formação, facilitando e
auxiliando a escolha de uma área de especialização no
futuro.
• Valida os conhecimentos fundamentais em tecnologia com a
obtenção de certificação oficial Microsoft, dando uma
vantagem competitiva no mercado de trabalho.
• Proporciona uma base sólida para futuros estudos MCTS
(Microsoft Certified Technology Specialist).
• MTA requer 80% de conhecimentos de base académica e de
20% de prática, portanto, não é necessária experiência
profissional para realizar os exames.
• Pode obter até 7 certificações a um preço académico e
acessível.
• Fornece bases sólidas para as certificações profissionais
como os MCTS (Microsoft Certified Technology Specialist).

Benefícios para a Instituição Educativa:

Desenvolva , oriente
e assegure... O seu futuro.
Certificação internacional que valida os conhecimentos e competências nas três áreas fundamentais da tecnologia:
- Desenvolvimento (Software Web e Windows)
- Base de dados
- Tecnologia da Informação (Redes, Segurança e Administração de servidores).
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• Prestígio, ao contar com certificação internacional inovadora
através de exames elaborados pelos "experts" da indústria.
• Proporciona aos alunos uma base de confiança para terem
sucesso na carreira académica e profissional.
• Fortalecer o currículo de tecnologia.
• Ter assessoria de especialistas na formação dos seus
professores
• Obter assessoria da ETC para alinhamento dos planos
curriculares.

Objetivos:
• Ajudar o aluno a explorar seu potencial e paixão pelas
Tecnologias da Informação (TI) enquanto se prepara para a
sua carreira tecnológica.
• Oferece aos estudantes uma visão mais clara sobre as
possibilidade de especialização.

Dirigido para:
• Estudantes e professores das áreas de TI que desejam
enriquecer o currículo nas áreas de conhecimento como:
Engenharia e Ciências Computacionais; Análise e Desenvolvimento de Sistemas; Processamento de Dados; Sistemas de
Informação; Tecnologias Digitais; Desenvolvimento WEB;
Administrador de Redes; Administrador de Servidores;
Administrador de Segurança de Redes, entre outras).

