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EDITAL Nº 02/2020 - PROEST/UFAL 

 CADASTRO DE ESTUDANTES PARA TREINAMENTO BÁSICO EM GOOGLE CLOUD 

 

 

INFORMAÇÕES SOBRE O INÍCIO DO TREINAMENTO 

 

 

A Universidade Federal de Alagoas (UFAL), Instituição de Ensino Superior integrante do Sistema Federal de Ensino, através da                  

Pró-Reitoria Estudantil, no uso de suas atribuições legais e regimentais e no contexto da pandemia de Covid-19, torna públicas as                    

informações sobre o início do treinamento do Edital de Cadastro de Estudantes para Treinamento Básico em Google Cloud.  

 

Aulas 

O curso tem um total de 11 aulas, sendo ministrado nas seguintes datas: 

26, 28 e 30 de Outubro  

4, 6, 9, 11, 13, 16, 18 e 19 de Novembro. 

A aula do dia 19 de novembro será focada em dicas de carreira na área de tecnologia, com palestras de funcionários do Google                                             

sobre o tema. 

 

Horários 

As aulas têm duração estimada de 2 horas e 30 minutos a 3 horas cada. Sempre das 09hs ao meio-dia. 

O acesso será liberado diariamente às 08:45hs e será fechado às 09:15hs. 

As aulas começam às 09 horas em ponto. Especialmente na primeira aula (26/10), pedimos que vocês se conectem com 10 minutos de                      

antecedência do horário de início (08:50). 

 

 

Como participar 

O link de participação foi enviado por e-mail para os estudantes selecionados. 

Clicando no link, nós autorizamos seu acesso e você estará pronto para  a aula. 

Lembrando que o convite da aula é pessoal e intransferível, e o acesso às aulas será submetido a verificação diariamente, ok? 

 

As demais informações sobre o curso serão compartilhadas na primeira aula. 

 

 

Maceió, 23 de outubro de 2020 

 

 

 

 

Alexandre Lima Marques da Silva 

Pró-Reitor Estudantil/Ufal 


