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Prof. Uirá Ribeiro, M.s.c

Você está preparado para o que o mercado de trabalho exige?
Muita coisa melhorou
desde que escrevi meu
primeiro livro de Linux
em 2004
A presença do Linux Professional
Institute cresceu abundantemente no país e
a procura pelas provas certificatórias
também cresceu. Isto é reflexo do
crescimento do uso do sistema operacional
Linux, e da percepção das pessoas em
tornarem-se profissionais e serem bem
pagas por isto. Hoje o LPI conta com mais
de 32000 pessoas certificadas no mundo.
O LPI tem revolucionado o mercado de
Linux, especialmente no Brasil. Nos últimos
dois anos várias notícias importantes sobre
Linux apareceram na mídia,de forma que
não há dúvida quanto ao uso consolidado
do Linux no país.

Outra entidade certificadora de peso
entrou no mercado nacional, a COMPTIA, e
de forma especial para o Linux, pois a LPI e
a CompTIA se juntaram para fornecer uma
certificação dupla.
As pessoas certificadas nas provas do
CompTIA Linux+ Powered by LPI recebem o
certificado da CompTIA, e também o
certificado da LPI, o LPIC-1.
Isso demonstra uma força de mercado,
onde faltam profissionais qualificados e
sobram vagas. Esta tendência tem se
mostrado forte no mercado de trabalho: há
vagas abertas, o salário é alto, os cargos
têm prestígio e sempre há a chance de
aprimorar a carreira no exterior. Isto é o
resultado de um mercado aquecido e da
profissionalização dos profissionais de TI.
Para ajudá-lo a conquistar esta
certificação que irá sem dúvida alguma
impulsionar sua carreira oferecemos um
curso de Certificação Linux online, de forma
que você pode aprender de forma
acelerada e dinâmica.

210 Mil
É o número de vagas de emprego
com Linux nos próximos 5 anos

Minhas aulas são multimídia e você
poderá assistir na sua casa, no seu
computador, quando desejar, quantas vezes
quiser, pois o curso é online,
individualizado, dinâmico, gostoso de fazer
e muito prático.
O curso aborda todos os tópicos das
provas LPI/COMPTIA 101 e 102 já
atualizadas com as últimas alterações das
provas.
Você não precisa perder tempo
procurando as respostas na Internet, em
fóruns ou coisa parecida. E ainda tem meu
livro, CERTIFICAÇÃO LINUX já na terceira
edição, com 540 páginas, que vai para sua
casa.
Então, ao comprar o curso você irá
receber uma senha de acesso as aulas 101
e 102, muitos exercícios e simulado via
portal de ensino; E o livro Certificação Linux
vai pelos correios para sua casa.

O instituto de pesquisas IDG prevê ainda que o segmento
continue em expansão a uma taxa média de 30% da base
instalada ao ano, superior à área de TI como um todo, que
deve crescer de 13% a 14%. Serviços ligados a Linux
representam 49% do total de mercado.

O Livro

Eleito um dos melhores livros de Linux pela comunidade BR-LINUX

Prefácio de Jon “Maddog” Hall - Presidente do Linux International Institute
São 540 páginas de
conteúdo altamente
didático
Nossos alunos recebem pelos correios
um exemplar do livro Certificação Linux, de
540 páginas. Esse livro, já na sua 3a
edição, foi eleito pela comunidade BRLINUX um dos melhores livros de Linux do
Brasil. Seu texto é leve, descomplicado e de
fácil compreensão. Foi escrito não só por
alguém que conhece a fundo o Linux, mas
que também é professor universitário, com
experiência na arte de ensinar.

Existem dois caminhos
para se preparar para as
provas
É liquido e certo que você pode achar
material para estudar para as provas na

Número de Alunos
Certificados desde 2005:

2600

Internet, e na própria documentação do
sistema. Mas na maioria das vezes o
material está em inglês, ou é disperso (sem
foco), ou mesmo contém enganos ou
incorreções que podem leva-lo ao erro na
hora da prova. Sem falar que os técnicos
que produzem alguns artigos na Internet
não tem a didática necessária para que
você aprenda de forma rápida e fácil.
Então, se você não quer perder seu
tempo e sair na frente dos concorrentes,
colegas invejosos, faça o treinamento
especial com o prof. Uirá Ribeiro, autor do
livro Certificação Linux, para as provas 101
e 102.
Nossa empresa está no mercado desde
2005, e já treinamos e certificamos mais de
2600 alunos. Veja nossos diferenciais:
• Não usamos apostila, mas um LIVRO
já na sua 3a edição com 540 páginas e
prefácio de Joh "Maddog" Hall, Guru e
presidente do Linux International Institute
• Nossas aulas não são chatas e
enfadonhas, pois são multimídia

• Você treina para as provas com
nossos simulados exclusivos
• Nosso site de ensino é dinâmico e
gostoso de estudar
• Nosso material é focado para a
prova e naquilo que é importante para
administrar um sistema Linux
• Você exercita os comandos no Linux
através dos exercícios de laboratório
• Você memoriza as coisas através dos
nossos mapas-mentais
• Você tira-dúvidas com o professor
através de chat online
• Você não perde tempo se
deslocando para uma escola, ou mesmo
esperando um colega lento de raciocinio
atrasar o professor
• Você aproveita seu tempo livre,
estudando em qualquer horário e lugar
Você pode estudar sozinho, a cata de
material... (desejamos boa sorte, pois você
vai precisar!), ou conosco, de forma rápida,
focada e com eficácia!

Acesse agora mesmo o site
www.certificacaolinux.com.br e faça sua matrícula.
De R$799,00 por apenas
-> 4x R$49,75 no boleto ou cartão de crédito
-> ou desconto à vista R$179,00

O Site
Nosso portal de ensino à distância está entre os melhores do país
Aqui você aprende de
verdade, com uma
experiência melhor que na
sala de aula
A vida moderna está ficando muito
difícil. Quase não há tempo para nada.
Então para que você vai gastar seu
precioso tempo se deslocando até uma
escola? Ou mesmo esperando um colega
mais lento de raciocínio fazer suas
ponderações? Ou mesmo aquelas aulas de
exercício que parecem ser uma perda de
tempo?
Tudo isso por uma falsa sensação de
que com um professor de carne e osso na
sua frente você vai aprender mais?
Estudos recentes revelam que o aluno
aprende mais quando estuda na sua
velocidade, no horário que está mais apto e
descansado.

Em nosso curso, você:
lorem ipsum dolor met set
quam nunc parum

• Aprende Linux e se prepara para as
provas - Você aprende linux de verdade,
mesmo com conhecimentos básicos, e
ainda se prepara para as provas da
CompTIA e LPI;
• Usa seu tempo livre - Estude em
qualquer dia e horário, onde desejar,
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aproveitando todo seu tempo ocioso, em
casa, no trabalho ou em viagens;
• Livro didático - Aproveite seu tempo
no transporte para ler o livro com 540
páginas (3a edição), o melhor livro de
Certificação Linux do Brasil e
reconhecido pelo presidente do Linux
International, Jon Maddog Hall, como um
dos melhores meios de estudo em Linux;
• Aprendizado Eficiente - Nossas
aulas são multimídia, aprimorando seu
aprendizado em 90%. É como ter o
professor na sua frente explicando a
matéria e você ainda pode pausar,
repetir quantas vezes desejar;
• Questões de Prova - Simulado
exclusivo para alunos, com questões reais
de provas. Você ficará bem preparado
para os exames;
• Treinamento Hands-On - Você
treinará todos os comandos requeridos
para as provas para fixar bem o
conteúdo em máquinas virtuais em Cloud
Computing;
• Sem dúvidas - Você não terá dúvidas
sem resposta com nosso suporte via chat;
• Certificado de peso - Ao término do
curso você receberá um certificado de
conclusão do curso com 120hs assinado
pelo prof. Uirá Ribeiro, renomado
professor de Linux no Brasil, Portugal e
Moçambique. Esse certificado é válido
como curso de aperfeiçoamento e
atividades complementares nas
faculdades;

O material didático inclui o livro
Certificação Linux, textos básicos, aulas
multimídia, exercícios guiados. Além disso,
os alunos deverão fazer as leituras
indicadas e realizar as tarefas propostas.
Você pode se matricular a qualquer
momento, pois o curso é na sua velocidade,
no seu tempo.
Geralmente os alunos estudam na
média em 3 meses, com 8hs semanais de
estudo, equivalendo a uma carga horária
de 120 horas. Mas é você quem manda na
velocidade do curso. Você pode fazer o
curso em poucas semanas ou em até um
ano.
O acesso ao material de estudos dura
até 01 ano após a data de matrícula.
Este curso poderá ser feito utilizando o
Linux ou o Windows como sistema
operacional. Se o aluno optar pelo
Windows, deverá ser necessário instalar
qualquer distribuição Linux utilizando o
Virtual Box ou outro emulador de PC ou ter
acesso ao shell de alguma máquina Linux.
O computador deve ter som.
O navegador precisa estar com
Javascript habilitado e Flash Player
Você não precisa saber Linux a fundo,
pode ser até iniciante. A didática do curso
permite um aprofundamento gradativo dos
conteúdos, de forma que você aprende ao
mesmo tempo que se prepara para as
provas.
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Sistema de EAD
Nosso sistema de EAD
é moderno, com
design inovador e
muito fácil de usar!
1. Entrada no Sistema
Aqui o aluno utiliza seu login
e senha recebidos no ato da
matrícula para entrar no
sistema.

2. Painel Principal de
Aprendizado
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Neste painel o aluno tem
acesso a todas as disciplinas
que fazem parte de seu curso.
Aqui o aluno acompanha o
andamento do seu curso para
cada disciplina e também no
curso como um todo. Esta tela
também avisa quando um
exercício foi corrigido e
estabelece uma pontuação
indicativa.

3. Acompanhamento
Quando o aluno assiste as
aulas e vai completando os
exercícios de laboratório
propostos, o sistema indica
seu andamento com uma
barra de progresso.
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4. Disciplina
Aqui o aluno assiste as aulas,
faz os exercícios, baixa
arquivos de apoio, consulta a
bibliografia e arquivos e
comandos relacionados com o
tópico.

5. Aula Multimídia
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As aulas multimídia foram
especialmente feitas para
abordar todo o conteúdo das
provas, de forma que o aluno
fixa os conhecimentos com a
leitura de slides e o áudio.
Extremamente didático e
facilita a memorização. As
aulas podem ser assistidas
quantas vezes forem
necessárias, em qualquer
horário e qualquer dia.

6. Arquivos de Apoio
Todas as aulas possuem
arquivos de apoio, que
podem ser textos
complementares, mapas
mentais e outros materiais
relevantes.
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7. Leitura Recomendada
Aqui o aluno verifica qual o
capítulo do livro que ele deve
ler de forma a completar o
conteúdo das aulas
multimídias.

8. Mapas Mentais
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Os mapas mentais ou
mindmaps são ferramentas
poderosas para o
aprendizado, pois seu
esquema de tópicos
hierárquicos é excelente para
estabelecer a relação entre os
conteúdos, comandos e
arquivos e de fácil
memorização. Além de nossos
mapas mentais, indicamos que
os alunos façam os seus
mapas, de forma a elaborar e
fixar os conteúdos.

9. Objetivos da Aula
O aluno também tem acesso
aos objetivos de cada tópico
das provas, bem como a lista
de comandos e arquivos
relacionados que ele deverá
saber. Isso facilita muito para
recordar aquilo que é
necessário para os exames.
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10. Exercícios de
Laboratório
Aqui o aluno treina os
comandos propostos de cada
tópico e vivência as situações
comuns na administração de
um sistema Linux. Os
exercícios são entregues via
sistema, o que facilita a
correção e o aprendizado a
partir dos erros e acertos. O
sistema de exercícios também
conta com um recurso de
“Dica” que ajuda o aluno na
hora de responder as
perguntas.

11. Suporte via Chat
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Em todo o ambiente de
estudos virtual o aluno tem
acesso ao chat de suporte
para responder suas dúvidas.
Fora do horário de
atendimento o aluno pode
deixar uma mensagem, que
será prontamente respondida
na próxima hora útil.

12. Simulado Exclusivo
Aqui é possível treinar as
perguntas que fazem parte de
provas reais. Desta forma o
aluno pode treinar seu nível
de conhecimento quantas
vezes desejar.
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Quer se preparar muito
bem para as provas da
LPI?
Espero que este guia possa ajudá-lo
firmemente no seu propósito de passar no
exame 101 e 102. Mas eu posso ajudá-lo
ainda mais...

de qualquer lugar. As aula multimídia
são pré-gravadas, você conta com suporte
via MSN e exercícios de laboratório únicos.
Você pode pagar em até 12x com
cartão de crédito ou aproveitar outras
formas de pagamento.

Prepare-se para as provas com uma
metodologia de sucesso. Mais de 400
alunos certificados e atuantes no mercado.
Considere seriamente tomar nosso curso
preparatório para LPI.
O curso é ONLINE, você pode fazêlo em qualquer horário, em qualquer dia,

Certificação
Linux

SIM,

EU QUERO MEU DESCONTO

Entre no link abaixo
http://www.certificacaolinux.com.br/oferta.php

E digite o CUPOM
LINUXNOW

