Aplicativos Móveis e Computação em Nuvem
O aluno será capaz de desenvolver soluções para dispositivos móveis.




Conhecimentos: Capacitar o aluno no desenvolvimento de
aplicativos móveis que utilizem os novos padrões e ferramentas
Web, bem como capacitar o aluno para criar soluções móveis nas
principais plataformas do mercado (Android, iOS e Windows).

Habilidades: Criar aplicações nativas e cross-platform e criar
um plano de negócios para uma solução móvel.
Atitudes: Atuar como um consultor de tecnologia para incorporação de soluções
móveis; Atuar como arquiteto de desenvolvimento na construção de produtos de
tecnologia; Atuar como empreendedor e criador de startups na área de
computação móvel.

Descrição do curso
A área de Desenvolvimento de Sistemas Móveis é dinâmica e tem evolução constante, o
que torna necessário o aprimoramento contínuo de seus profissionais para entender o
impacto das novas tecnologias e se capacitar a utilizá-las da melhor maneira.
A Especialização tem como objetivo aprimorar o profissional dá para a criação de soluções
em aplicativos móveis e computação em nuvem. O programa é criado por profissionais de
referência na área, trazendo para a sala de aula as melhores práticas de cada tecnologia e
estudos de casos sobre projetos executados pelos próprios professores.

Diferenciais


Palestras, eventos e conferências focadas na proposta de valor do curso.



Parceria com várias empresas que proporcionam vagas de emprego, estágios,
palestras, projetos em parceria com alunos, descontos, gratuidade em eventos,
softwares gratuitos, entre outros benefícios.



Curso integrante do CTI (Centro de Tecnologia da Informação) da Universidade
Positivo, maior agrupamento de cursos da área de informática em uma
universidade do Estado do Paraná.

Mercado de trabalho
Com a popularização dos smartphones e do acesso internet móvel o mercado de trabalho
necessita cada vez mais de profissionais com conhecimento em desenvolvimento para
dispositivos móveis e dos processos adequados no desenvolvimento de sistemas.
Os egressos desse curso possuem a melhor capacitação para se posicionar como líderes
e arquitetos de soluções em aplicativos móveis e computação em nuvem.



Aplicações cross platform avançado



Computação em nuvem



Computação em nuvem avançada



Android



Android avançado



IOS



IOS avançado



Aplicações cross platform



UX



Análise de dados para business intelligence – EAD



Empreendedorismo de projetos digitais – EAD

Carga horária total: 368 Horas

