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BOAS-VINDAS
Seja bem-vindo (a) ao ONE! Estamos contentes por
seu interesse em iniciar a sua carreira em tecnologia
e queremos te apoiar nessa jornada. Por isso,
preparamos este manual para você entender o que é
o programa, qual o seu público-alvo, os conteúdos
contemplados no curso, além de toda a trajetória do
aluno no programa.

O QUE É O ONE?
O Oracle Next Education é um programa de
educação e empregabilidade com objetivo social de
capacitar pessoas em tecnologia e conectá-las com
o mercado de trabalho por meio das empresas
parceiras que apoiam o programa. O curso é 100%
online e totalmente gratuito, pra quem tem vontade
de aprender e pressa pra trabalhar.
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PÚBLICOALVO
QUAL O PÚBLICO-ALVO?
Acreditamos que os talentos estão em todos
os lugares, independente de sua crença, etnia,
origem, orientação sexual, idade ou gênero e,
por meio do ONE, poderão chegar mais longe.
O programa é destinado para pessoas que não
têm acesso a uma educação de qualidade.

PRÉ-REQUISITOS
• Ter 18 anos ou mais;
• Estar cursando ou ter concluído o Ensino
Médio em escola pública (ou particular com
bolsa);
• Não estar cursando ou já ter concluído pósgraduação, mestrado ou doutorado;
• Não estar trabalhando com tecnologia e/ou
desenvolvimento de sistemas;
• Ter acesso à internet e a um computador
para realizar os cursos;
• Ter disponibilidade de tempo para estudar.
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BENEFÍCIOS
ONE
São muitas as vantagens do programa,
confira a lista abaixo para conhecer algumas:

Aulas semanais de tira-dúvidas ao vivo
Challenges nas trilhas técnicas
Comunidade no Discord
Cursos com certificado
Webinars com profissionais do mercado
100% online e 100% gratuito
Comunidade de Alumni para ex-alunos
Emprega ONE
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JORNADA E
CALENDÁRIO
São 6 meses de curso onde você vai
aprender a programar desde o básico

MESES 1 & 2

Iniciante em Programação: você vai
aprender lógica de programação na
prática e usar HTML e CSS.

MESES 3 & 4

Front-End: onde você vai criar suas
primeiras páginas na web com
HTML, CSS e JavaScript.

MESES 5 & 6

Java Jr.: aqui você vai conhecer e
usar o java.util e o java.io.

+ Challenges: Ao longo
dessas 3 trilhas, você
terá 6 desafios para
entregar. Coloque em
prática as aulas teóricas
e prepare um portifólio
com suas conquistas.
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+ Empreendedorismo:
Durante os 6 meses, você
terá acesso aos cursos de
Soft Skills, onde você vai
desenvolver habilidades
como relacionamento
interpessoal, trabalho em
equipe e muito mais.

Dedicação mínima: 3 horas/ dia

PROCESSO DE
INSCRIÇÃO
As incrições para o programa são trimestrais
e sempre divulgamos através do site oficial
do programa www.oracle.com/br/one.
Antes de realizar sua inscrição, siga as etapas abaixo:
• Ler o manual do aluno.
• Verificar os pré-requisitos de participação.
• Preencher o formulário de inscrição.
• Ler e aceitar os termos de uso
e políticas de privacidade.

DÚVIDAS?
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Entre em contato conosco
através do one_br@oracle.com

FAÇA SUA
INSCRIÇÃO OU
PRÉ-INSCRIÇÃO
HOJE MESMO!
oracle.com/br/one

8

