Formação
MCSD: App Builder

T R A I N I N G

Certificados oficiais. Certificação profissional.
Diferencie-se!
PÚBLICO-ALVO
• Programadores de qualquer
linguagem que desejam atualizar-se
aprendendo .NET;
• Programadores iniciantes ou
intermediários de .NET que desejam
certificar-se;
• Estudantes de TI que desejam
trabalhar com uma das plataformas
de desenvolvimento que oferece
as melhores oportunidades
profissionais.
PRÉ-REQUISITOS
• Conhecimentos sólidos de HTML,
CSS e JavaScript;
• Conhecimentos de programação
em qualquer linguagem;
• Conhecimento de inglês técnico,
para leitura e exercícios das apostilas,
quando necessário;

O desenvolvedor formado no Instituto domina modernas técnicas de programação para a
plataforma .NET, incluindo o framework 4.5. É um profissional apto a enfrentar o dia a dia do
desenvolvimento de um sistema corporativo Web e de gerar soluções alinhadas às necessidades
das empresas. É uma formação prática, repleta de exercícios e exemplos que aproximam o aluno
dos desafios reais do desenvolvimento de software. Tudo isso com o auxílio de instrutores
certificados pela Microsoft. Ao término da formação, o aluno está preparado para obter a
certificação MCSD (Microsoft Certified Solutions Developer).

Como é a Formação, no dia a dia?
Totalmente prática, baseada na nova geração de
certificações da Microsoft. Nas aulas, é utilizado o
Visual Studio 2012 e o framework 4.5 do .NET. Além
dos 4 cursos oficiais da Microsoft, a formação inclui
um curso exclusivo – e essencial – sobre projeto de
sistemas e orientação a objetos. São 160 horas de aula
com os melhores instrutores certificados, que podem ser
concluídas em cerca de 4 meses.

Por que estudar no Infnet é especial?
A melhor infraestrutura. O Instituto oferece
laboratórios planejados para o melhor aproveitamento
das aulas, sempre com projetores multimídia e todo o
conforto necessário para um aprendizado eficaz.

O Instituto Infnet é premiado.
Por duas vezes recebeu o prêmio de
melhor centro educacional Microsoft da
América Latina. Em 2006, foi premiado
como o parceiro educacional Microsoft
mais preocupado com a qualidade dos
cursos no Brasil. Também recebeu o prêmio
“Empreendedores do Novo Brasil” da
Você S/A, o prêmio InRio da Assespro pela
contribuição com o mercado de TI do Rio
de Janeiro e foi agraciado pela Endeavor
pelo empreendedorismo, responsabilidade
social e potencial de inovação.

Uma biblioteca exclusiva. O Infnet é o único Parceiro
Educacional da Microsoft no Rio de Janeiro que oferece
uma biblioteca especializada para seus alunos, com
muitos títulos voltados às certificações. Estão disponíveis
livros para apoio aos exames, com exercícios e simulados
preparatórios. Tudo isso em um ambiente superagradável.
As salas de estudo são equipadas com computadores
que permitem acesso à internet.
Compromisso. O Instituto é um CPLS GOLD (Certified
Partner for Learning Solutions), o mais alto grau de
parceria e comprometimento com a tecnologia Microsoft.

Centro de Exames Pearson VUE. O Instituto Infnet é
o maior e único Centro Select Pearson VUE no Estado do
RJ. Você faz os exames em um ambiente superconfortável
e em horários estendidos (fora do expediente ou aos
sábados, se quiser). E o melhor: em um ambiente familiar,
no local onde você estudou.
Aprendizado contínuo. Oferecer educação orientada
ao mercado é a missão do Infnet. Para incentivar a
atualização dos nossos alunos existe o programa
“Estude Sempre”. É um excelente incentivo para a
continuidade dos estudos. Por meio do programa,
ex-alunos do Instituto sempre terão a oportunidade de
obter bolsas progressivas. Além disso, o Infnet oferece
um ciclo contínuo de palestras que permitem constante
atualização profissional.
Garantia de aprendizado. Se você assistiu a um curso,
sem faltar, e mesmo assim teve dificuldade de aprender,
poderá refazê-lo – sem custo. As regras detalhadas da
garantia estão asseguradas no contrato.
Instrutores. O Instituto já ganhou algumas edições do
prêmio MTM (Metrics that Matter) pela preocupação
com a qualidade dos cursos oferecidos. A avaliação
é realizada pelos próprios alunos ao término de cada
módulo, o que comprova a seriedade da Instituição. Além
disso, todos os instrutores são profissionais certificados
(MCT – Microsoft Certified Trainer) e passam pelo
rigoroso processo seletivo do Instituto, que utiliza
critérios como experiência profissional relevante na área
e didática.

DEPOIMENTO

Os cursos da Formação MCSD: App Builder (160 horas)
Código

Curso*

Origem

Horas

Prepara para o exame:

M20480

Programming in HTML5
with JavaScript and CSS3

Oficial
Microsoft

40h

Exam: 70-480**

M20483

Programming in C#

Oficial
Microsoft

40h

Exam 70-483**

M20486

Developing ASP.NET MVC 4
Web Applications

Oficial
Microsoft

40h

Exam 70-486

M20487

Developing Windows Azure
and Web Services

Oficial
Microsoft

40h

Exam 70-487

“Após estudar na formação,
busquei adquirir alguma
experiência e realizar os exames.
Assim, obtive a certificação em
.NET. A certificação me valorizou
muito como profissional. Recebo
muitas ofertas de trabalho e na
empresa onde estou recebi uma
promoção. Hoje, exerço a função
de Arquiteto de Sistemas e me
sinto grato ao Infnet, onde
realizei 90% dos cursos que fiz
ao longo da carreira.”
Rafael Franklin, aluno do Infnet

Por que os desenvolvedores
estão investindo para aprender a
arquitetura .NET?

*Os cursos podem ser ministrados com material em Português ou Inglês, de acordo com a disponibilidade. O material é o mesmo para a turma inteira, por
isso a opção de língua do material não é individual. Quando disponível, a coordenação pedagógica usualmente dá preferência ao material em português.
** As provas para certificação MCSD são 70-480 ou 70-483, 70-486 e 70-487.

Em primeiro lugar, porque o .NET representa uma
enorme oportunidade para ascenção profissional.
O mercado remunera bem e a demanda por
bons desenvolvedores é alta. O Brasil está se
inserindo rapidamente no mercado de exportação
de serviços de software, e a necessidade de
profissionais capacitados é intensa. Como
publicado na Revista Exame:

“O Brasil melhorou suas condições para
disputar um mercado mundial que deve
movimentar 50 bilhões de dólares neste
ano e é dominado com ampla folga
pela Índia. Trata-se da prestação de
serviços de informática contratados por
multinacionais americanas e européias
fora de suas sedes, o chamado offshore
outsourcing. Faz parte desse bolo de
negócios, por exemplo, a codificação de
programas de computador que milhares
de indianos executam para a Microsoft.
(...)
O .NET é uma maneira de se desenvolver
sistemas, baseada em padrões abertos, mas com
o suporte da Microsoft. Com isso, disseminou-se
rapidamente e é hoje a plataforma mais utilizada
na maior parte das empresas. Nessa formação,
você vai aprender as boas práticas de projeto e
desenvolvimento de sistemas com C# e Visual
Basic .NET (sendo que o curso de introdução
à linguagem é apenas em C#). Além disso,
terá contato com ferramentas de depuração e
otimização e novas bibliotecas do framework 4.5.
Você sairá pronto para aproveitar as excelentes
oportunidades do mercado de desenvolvimento
de software.

T R A I N I N G
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