DOCKER EM PRODUÇÃO

DATAS
3 e 4 de maio de 2018
09H00 – 18H00
INSCRIÇÕES
Até dia 30 de abril através do nosso site,
por email ou contacto telefónico.
FORMAÇÃO CERTIFICADA
O IPN é uma Entidade Acreditada pela DGERT
(Processo n.º 1955). No final da ação os
participantes terão direito a um Certificado de
Formação Profissional.*
VALOR DO INVESTIMENTO
16 Horas de formação
450€ + IVA (desconto de 10% para empresas
incubadas e 2 ou mais inscrições por empresa)

*mediante a frequência de todas as sessões previstas.

Instituto Pedro Nunes
Rua Pedro Nunes
3030-199 Coimbra
Portugal
+351 239 700 909 / 910 / 911
formacao@ipn.pt
www.ipn.pt
facebook.com/institutopedronunes

QUAL É O ENQUADRAMENTO?
A utilização de infraestrutura imutável é cada vez mais uma
opção considerada para todo o tipo de projetos de software.
No entanto, a sua utilização mantém-se ainda muito restrita a
ambientes não produtivos, devido à escassez de conhecimento de
mecanismos de garantia de execução em ambientes produtivos.
Assim, é necessário garantir que esses mecanismos existem e
que podem ser usados pelas equipas de desenvolvimento.
O QUE VAI APRENDER?
No final desta formação, os formandos deverão ser capazes de
compreender e sistematizar os princípios e conceitos de base à
utilização de containers, definir e implementar um ambiente de
desenvolvimento com Docker e definir um fluxo de transferência
de uma aplicação web baseada em Docker para produção.

A QUEM SE DIRIGE?
► Software Developers
► Project Managers na área de desenvolvimento de software
► Profissionais interessados na Gestão Ágil de Projetos de
Software.

RAZÕES PARA ASSISTIR A ESTA FORMAÇÃO
► Sistematize eficazmente os princípios e conceitos de base à
utilização de containers
► Defina e implemente um ambiente de desenvolvimento com
Docker
► Defina corretamente um fluxo de transferência de uma
aplicação web baseada em Docker para produção

CONTEÚDOS PROGRAMÁTICOS
► Princípios e conceitos de Containers e Docker
► Definição de ambiente de desenvolvimento baseado em
Docker
► Preparação de mecanismos de entrega aplicacional sobre
Docker
► Configuração e operação de Docker em produção
Implementação de mecanismos de garantia de qualidade em
Docker

Docker em Produç

FORMADOR
ENGº ANTÓNIO FERREIRA

FORMADOR

INSCRIÇÕES
► +351 239 700 909 / 910 / 911
► formacao@ipn.pt
► www.ipn.pt

► Mestre em Engenharia Informática pela Universidade de Coimbra, com
tese na Chalmers Tekniska Högskola, Gotemburgo
► Licenciado e Mestre em Engenharia Informática pela F.C.T.U.C.
Com vários anos de experiência em equipas técnicas de desenvolvimento
de software para indústrias variadas, tendo assumido responsabilidades
de líder técnico e de gestor de projeto em variados projetos.
► Especialista em Engenharia de Software na Fiercely, com projetos vários
de melhoria de desempenho de equipas de desenvolvimento de software

