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Com 25 anos de experiência em Capacitação de recursos em 
Segurança da Informação, a Antebellum foi fundada em 1997, a 
partir da observação de um grupo de instrutores e professores de 
Tecnologia e Segurança da Informação, sobre as mudanças nos 
cenários nacional e internacional e as dificuldades encontradas 
pelos profissionais destas áreas para a contratação de 
treinamentos que se encaixassem em suas agendas e 
orçamentos. 

Diante deste contexto os primeiros cursos foram criados, 
apresentando seus conteúdos de forma aprofundada e objetiva, 
sendo claramente notados pelo material do aluno, transformando-o em uma fonte de 
referências futuras e apoio ao estudo para os exames de certificação. 

O pioneirismo do fundado, a qualidade dos instrutores e o extenso número de certificações 
de reconhecimento internacional, resultou em aproximação e parceria com as maiores 
autoridades no segmento de Tecnologia e Segurança da informação mundial, entregando ao 
mercado brasileiro, conteúdo de qualidade diferenciada, com constantes atualizações. 

• Foi a primeira empresa no mundo a ministrar os treinamentos oficiais da PCI Council, além 
de ser a única empresa ter seus treinamentos ministrados em Português Brasileiro; 
•Foi primeira empresa nas Américas a ministrar os treinamentos oficiais da EXIN, para a 

formação e certificação DPO (Data Protection Officer), baseada na GDPR da Europa; 
•Em 2019 oficializou a parceria com a IAPP (international Association of Privacy 

Professionals), podendo ministrar treinamentos para as certificações CDPO-BR, CIPM, CIPP/E, 
além de ser a única parceira a oferecer o treinamento CIPT no Brasil.  
 
Assim, ao longo desta jornada, a Antebellum acumulou experiência em capacitação de 
recursos em segurança da informação, tendo treinado milhares de profissionais em todo o 
país. 

“



Preparar os Profissionais com as habilidades e competências necessárias para enfrentar os 
desafios da tecnologia da informação, proteção e privacidade de dados 

Inovar, Engajar, Transformar! 

 

A Antebellum é movida pela paixão pelas pessoas, ajudando a transformar a carreira de 
cada um de seus estudantes, inovando a cada dia para engajá-los em um ciclo vitorioso de 
aprendizado. 

 

Assim, nós da Antebellum trabalhamos com pessoas, com seus sonhos profissionais e suas 
realizações, ao longo destes 25 anos, inúmeros sonhos realizados, novos caminhos se 
abriram e diversas foram as conquistas, pois buscamos sempre potencializar pessoas e 
valorizar negócios. 



 
“Temos o prazer de anunciar nossa 

primeira parceria internacional de 

treinamento e estamos muito 

satisfeitos em associar-nos à 

Antebellum, uma organização com 

conhecimento profundo dos 

padrões da PCI”  

 

“A educação é um elemento 

imprescindível na segurança de 

pagamentos, e o Conselho da PCI 

está comprometido com a 

expansão de oportunidades de 

treinamento da PCI globalmente”  

 

Bob Russo, 

General Manager, PCI SSC 

A Antebellum tem a filosofia de associar-se a empresas no exterior para trazer os melhores 

treinamentos em Tecnologia da Informação e Segurança da Informação para a América 

Latina.  

A Antebellum foi a única empresa no mundo a receber a autorização para ministrar os 

treinamentos oficiais do PCI Council. 

PCI Security Standards Council anuncia disponibilidade de 
treinamento em português no Brasil. Nova organização 
sócia brasileira oferecerá treinamento de alta qualidade em 
PCI com instrutor na língua local. 

 

O PCI Security Standards Council se associará à 
Antebellum, uma empresa brasileira líder em treinamento 
em TI, para oferecer cursos orientados por instrutores para 
o programa de Internal Security Assessor (ISA) e classe de 
Conscientização de PCI.  

 

Todos os materiais e discussões na sala de aula serão 
fornecidos em português. 

 

Fonte: http://www.businesswire.com/news/home/20121002006183/pt 

 





O profissional de TI tem que entender que migrar os 
serviços de TI para um determinado provedor de nuvem, 
hoje, nada mais é do que fazer a sua obrigação. 
 
O mercado hoje é dominado por três mega grandes 
provedores de nuvem, AWS, Azure e Google. Cada 
provedor de nuvem tem suas especialidades e uns são 

melhores e mais baratos em alguns serviços do que os outros e o arquiteto de nuvem 
precisa entender essas diferenças e saber como utilizá-las em projetos de migração ou 
expansão é fundamental para se tornar um arquiteto MultiCloud. 
 
E é exatamente isso que o treinamento MultiCloud Foundation faz — prepara o profissional 
para conhecer os detalhes de cada provedor de nuvem, como utilizar os melhores serviços 
de cada um para obter os benefícios comerciais e tecnológicos que incluem o aumento da 
inovação, o acesso ao ambiente especializado e a tirar o máximo da capacidade de cada 
provedor ao dimensionar a computação e o armazenamento à medida que a empresa 
cresce. 
 
A Antebellum preparou o treinamento Multicloud Foundation especialmente para o 
profissional que precisa entender a nuvem do zero e a evoluir para o nível de arquiteto em 
AWS, Azure e Google. 



Este curso fornecerá uma visão geral dos conceitos fundamentais de Cloud Computing 
(MultiCloud) das principais plataformas em nuvem – AWS, Azure e Google Cloud, e na 
compreensão de sua arquitetura, desenho, implantação e sua incorporação à organização. 
Além disso, você poderá:  
• Compreender as terminologias e os conceitos de Cloud Computing 
• Entender os conceitos atrás das estruturas de nuvem 
• Navegar pelo console de gerenciamento de nuvem 
• Entender como implementar as medidas de segurança em nuvem 
• Utilizar, conhecer e criar os tipos de armazenamento em nuvem 
• Conhecer as opções de computação e rede em nuvem 
• Entender as opções de implantação e gerenciamento em nuvem 
• Entender o que são e como utilizar discos em nuvem 

Preparar o profissional para conhecer os detalhes de cada provedor de nuvem, como utilizar 
os melhores serviços de cada um para obter os benefícios comerciais e tecnológicos que 
incluem o aumento da inovação, o acesso ao ambiente especializado e a tirar o máximo da 
capacidade de cada provedor ao dimensionar a computação e o armazenamento à medida 
que a empresa cresce. 

• Modalidade online, ao vivo: O aluno assiste as aulas quando elas acontecem, estando 
sempre em sincronismo com a turma e matéria, possibilitando a interação direta com o 
instrutor. 

• Metodologia ativa de ensino: O conteúdo é desenvolvido de forma contextualizada, 
pautada na prática problematizadora, a partir de casos práticos, na qual a discussão 
entre os alunos e instrutor, amplia e facilita o processo de ensino e aprendizagem. 

• 24 horas (online, ao vivo) de treinamento + dezenas de vídeos com as particularidades de 
cada plataforma, além de scripts de laboratório detalhados 

• É recomendável ter conhecimento sobre operações básicas de computador  



• Profissionais de TI 
• Gerentes de TI 
• Executivos de TI 

CIPM | CIPT | CDPSE | DPO | ISO | CISSP-ISSAP | CISM | ISO 27001 Lead Auditor | 
MCSE Security 2003 | ISFS | ISMAS and others 

AWS | CCDA | CCNA | CCNP | CNE | CNI | CWNA | MCSA | VMware  

https://twitter.com/fernandofonseca/
https://www.linkedin.com/in/ferfon/
https://www.linkedin.com/in/paulo-coelho-95006227/


 
• O limite do modelo atual de TI 
• Modelo tradicional de gestão de TI 
• Definições da Cloud 
• Modelos de implantação de cloud computing 
• Modelos de serviços 
• Orquestração X Automação 
• Conceitos de escalabilidade 
• Provedores de Cloud 
• Aws, Azure e Google Cloud 
• Diferenças de serviços AWS, Azure e Google Cloud 

 
• Introdução à plataforma AWS 
• Principais Componentes da nuvem AWS 
• IAM AWS 
• Storage S3 
• Computação na AWS 
• Network e AWS 
• Banco de dados 
• Alta disponibilidade 
• Containers, Serverless e Kubernetes 
• Serviços cognitivos 
• Laboratórios práticos: Acessando o Console, entendendo e criando usuários no IAM, Criar 

um bucket no S3, Criando uma instancia no EC2, criando o VPC, utilizando a CLI na AWS, 
Estendendo a VPC para instalar um Banco de Dados, Alta disponibilidade na AWS, 
Serviços AWS, Serviços Cognitivos na AWS.  

 
 

• Introdução à plataforma Azure 
• Principais Componentes da nuvem Azure 
• IAM AWS 
• Azure Blob Storage 
• Computação no Azure 
• Network e VPC 
• Banco de dados 
• Alta disponibilidade 
• Containers, Serverless e Kubernetes 
• Serviços cognitivos no Azure 
• Laboratórios práticos: Grupos de gerenciamento do Azure, criando usuários no 

Azure,Grupos de recursos, criando uma VNet, criando uma conta de armazenamento, 
criando uma VM, Criando uma solução sem servidor usando uma Função do Azure, 
Criando uma solução sem servidor usando um aplicativo lógico do Azure, Criando uma 
solução de IA usando um serviço de bot, criando recursos usando a CLI do Azure do 
Cloud Shell, explorando o Azure Service Health  



 
• Introdução à plataforma GCP (Google Cloud Platform) 
• Principais Componentes da da nuvem GCP 
• IAM GCP 
• Cloud Storage  
• Computação na GCP 
• Network e VPC 
• Banco de dados 
• Alta disponibilidade 
• Containers, Serverless e Kubernetes 
• Serviços cognitivos 
• Laboratórios: Acessando o Console GCP, entendendo e criando usuários no IAM, Criar 

armazenamento no cloud storage na GCP, Criando uma instancia VM, criando um VPC,  
utilizando a CLI na GCP, instalar um Banco de Dados, entender alta disponibilidade na 
plataforma GCP, Serviços GCP, Serviços Cognitivos na GCP. 



 


