
Learning Pathways

Siga o seu próprio caminho



Nós acomodamos todos os 
estilos de aprendizagem

Nossas plataformas e técnicas de 
ensino se adaptam à sua agenda 
lotada, incluindo:

• Aprendizagem em salas de aula 
usando máquinas virtuais no 
desktop.

• Aulas on-line no seu próprio ritmo.

• Máquinas virtuais na nuvem.

Nós garantimos um ensino 
eficaz

Usamos a técnica de Explicação-
Exemplo-Prática. Isso garante 
não só que você entenda a teoria 
de cada conceito, mas também 
oferece a experiência prática de um 
ambiente de trabalho simulado.

Nós criamos soluções de ensino para nossos clientes que 

abordam os conceitos de gerenciamento de informações 

geocientíficas e a utilização de nossa tecnologia. Não 

importa se você é um usuário experiente ou um novato 

na tecnologia acQuire, acQuire Learning foi projetado 

para fornecer uma curva de aprendizagem que se ajusta 

aos seus fluxos de trabalho.

acQuire Learning



Expanda sua mente, e não a sua 
programação. 
Nossos clientes podem escolher um programa 
de ensino que se adapte ao seu orçamento e 
agenda de trabalho.

Ensino feito sob medida. 
Nós projetamos os cursos para se adequarem aos 
nossos clientes, focando o ensino nos aspectos de 
nossos produtos que são aplicáveis aos seus fluxos 
de trabalho.

Reconhecimento Global. 
Oferecemos programas de treinamento que incluem 
cursos credenciados e não-credenciados.

Nós damos crédito para o conhecimento prévio. 
Reconhecemos o conhecimento e experiência prévia 
com os produtos acQuire através do nosso processo 
de Reconhecimento de Aprendizagem Prévia (RPL, 
Recognition of Prior Learning).

A aprendizagem contínua, em qualquer lugar. 
Vamos continuar expandindo nossa oferta de cursos 
on-line.

acQuire Learning
acQuire Learning - de geocientistas para geocientistas

Você pode optar por cursar unidades 
individuais, como a ACQ100. Mas os 
benefícios são mais abrangentes quando as 
unidades são agrupadas e você faz o curso 
completo. Por exemplo, o curso acQuire 
Practitioner (ACQ2000) é composto por 
quatro unidades. A conclusão do curso 
acQuire Practitioner é um pré-requisito 
para o curso acQuire Certified Professional - 
Workflow (ACQ3000). 

Dessa maneira, cada curso do acQuire 
Learning está baseado no conteúdo 
acumulado de outros cursos que formam 
uma trilha adequada às suas aspirações 
de carreira. Cada unidade e cada curso 
tem avaliações que levam a certificações 
ou credenciamentos reconhecidos 
mundialmente.
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Benefícios dos Credenciamentos

Os credenciamentos são oferecidos quando 
você completa um conjunto de unidades 
que possui objetivos claramente definidos. 
Ao adquirir competência nas unidades do 
curso, o credenciamento é oferecido em 
reconhecimento ao seu nível de proficiência. 
Dentro de um curso, as unidades podem ser 
feitas em qualquer ordem, desde que você 
comprove proficiência dentro de 2 anos. 
As competências em uma unidade são 
avaliadas por nossos facilitadores de cursos 
através de enquetes on-line ou provas.

Ao conseguir um credenciamento você:

• poderá adicionar o código pós-nominal do 
curso ao seu nome e currículo*.

• receberá o cartão de credenciamento do 
curso acQuire, válido por 2 anos.

• receberá um certificado de conclusão  
do curso.

Learning Pathways - siga o seu próprio caminho

*Os códigos pós-nominais indicam que 
você é um profissional da indústria que tem 
uma certificação ou um credenciamento 
vigentes pela conclusão bem sucedida de 
um curso acQuire. O status de Profissional 
Certificado em acQuire (ACP, acQuire Certified 
Professional) se estende para o individuo 
participante do curso, e não para uma 
companhia ou prestadora de serviços. As 
letras após seu nome o identificam como um 
profissional de alto nível de conhecimento do 
produto e proficiência na indústria.

Códigos pós-nominais

Learning Pathways  - Benefícios para sua empresa

Como sua empresa fez um investimento significativo em uma 
solução de gerenciamento de informações geocientíficas, você 

deseja dar aos seus funcionários a oportunidade de trabalhar com 
os equipamentos, sistemas e processos mais eficientes. acQuire 

Learning é uma contribuição à consciência e à aplicação das 
melhores práticas (equipamentos, sistemas e processos). Como o 
software acQuire é a ferramenta preferida para o armazenamento 

e recuperação de dados validados, sua equipe aprende a aprimorar 
os fluxos de trabalho respeitando os parâmetros de certificação 

exigidos (por exemplo, JORC 2012, CIM).

Sua trilha para credenciamento 
individual pode levar a uma carreira 

gratificante, expandindo seus 
conhecimentos e habilidades para além 

do conteúdo individual dos cursos.

Número do curso Curso acQuire Código do curso

ACQ2000 acQuire Practitioner seu nome, AP

ACQ2001 acQuire Practitioner – Coal seu nome, AP C

ACQ3000 acQuire Certified Professional – Workflow seu nome, ACP W

ACQ4000 acQuire Certified Professional – Administrator seu nome, ACP A

ACQ4001 acQuire Certified Professional – Data Collection seu nome, ACP DC

ACQ4002 acQuire Certified Professional – Data Analysis seu nome, ACP DA

ACQ4003 acQuire Certified Professional – Enterprise seu nome, ACP E



Informações Gerais - Learning Pathways

acQuire Foundation (ACQ1000)
Trabalhe com confiança e eficiência em seus dados de sondagem  

e amostragem no acQuire 4.

Este curso introdutório cobre os conceitos fundamentais da GIM Suite. Oferecido em ambiente 
de sala de aula, com avaliação online.

Unidades compreendidas no ACQ1000

Conceitos 
(ACQ100) 
1 Dia

Use acQuire 4 para trabalhar 
com dados.

Introdução aos Bancos de 
Dados Relacionais e ao 
Modelo de Dados acQuire  
(ACQ101)
2 Dias

Familiarize-se com as bases 
de dados, a terminologia e 
como acQuire 4 armazena os 
dados.

Fundamentos de 
Administração  
(ACQ102) 
1 Dia

Conheça as habilidades 
necessárias e ferramentas  
utilizadas para administrar 
uma base de dados acQuire 
4, incluindo o Licenciamento. 
Crie uma workspace acQuire 4.

acQuire Practitioner (ACQ2000)
Adquira o conhecimento necessário para criar e usar objetos da workspace em um ambiente 

implementado.

Destinado aos usuários e administradores acQuire 4 que necessitam de conhecimentos e habilidades 
em acQuire 4 que podem ser usados de imediato em um ambiente de trabalho. Treinamento em sala 
de aula com avaliações online.

Pré-requisito: acQuire Foundation (ACQ1000)

Unidades compreendidas no ACQ2000

Captura de Dados
(ACQ200)
1 Dia

Crie e use 
objetos acQuire 4 
projetados para 
a entrada ou 
importação de 
dados em sua base 
de dados  
acQuire 4.

Relatórios
(ACQ202)
1 Dia

Crie e use 
relatórios para 
analisar, exibir 
e imprimir 
seus dados 
profissionalmente. 
Personalize 
relatórios para 
incluir gráficos e 
sub-relatórios.

Introdução ao SQL
(ACQ203)
2 Dias

Aprenda a usar 
o SQL, uma 
linguagem de 
programação de 
banco de dados, 
para aprimorar 
seus objetos 
acQuire 4 ou 
consultar a base 
de dados acQuire 
4.

Importação 
de Resultados 
Analíticos
(ACQ205)
2 Dias

Criar y utilizar 
um objeto import 
de acQuire 4 
para importar 
os resultados 
analíticos 
recebidos desde 
um laboratório.

Controle de 
Qualidade de 
Resultados 
Analíticos
(ACQ206)
2 Dias

Criar y utilizar 
um objeto QAQC 
de acQuire 4 
para controlar 
a qualidade de 
os resultados 
analíticos 
recebidos desde 
um  laboratório.



acQuire Certified Professional – Workflow (ACQ3000)
  Focado no uso abrangente do acQuire 4 em um ambiente implementado, através da 

compreensão de fluxos de trabalho e da identificação dos objetos necessários.

Destinado aos usuários e administradores acQuire 4 que requerem conhecimentos e habilidades 
específicas do fluxo de trabalho que podem ser usadas  de imediato em um ambiente acQuire 4.  
Treinamento em sala de aula sob a forma de workshops, com avaliações online.

Pré-requisito: acQuire Practitioner (ACQ2000)

Unidades compreendidas no ACQ3000

Profissional de Fluxos de Trabalho
(ACQ300)
5 Dias

Aprenda sobre fluxos de trabalho e como configurar uma workspace acQuire 4 para apoiar os 
processos dos fluxos de trabalho em seu site.

acQuire Practitioner –  Coal (ACQ2001)
Adquira o conhecimento necessário para criar e usar objetos da workspace em um 

ambiente implementado.

Destinado aos usuários e administradores acQuire 4 que necessitam de conhecimentos e 
habilidades específicos em carvão, e que podem ser usados de imediato em seu ambiente de 
trabalho. Treinamento em sala de aula com avaliações online.

Pré-requisito: acQuire Foundation (ACQ1000)

Unidades compreendidas no ACQ2001

Captura de Dados
(ACQ200)
1 Dia

Crie e use objetos 
acQuire 4 projetados 
para a entrada ou 
importação de dados 
em sua base de dados 
acQuire 4.

acQuire 4 Coal
(ACQ204)
1 Dia

Use acQuire 4 
com um fluxo de 
trabalho genérico 
focando ajustes de 
profundidade, análise 
de qualidade do 
carvão e composição 
de amostras. 
Inclui importação, 
exportação e geração 
de relatórios.

Relatórios
(ACQ202)
1 Dia

Crie e use relatórios 
para analisar, exibir e 
imprimir seus dados 
profissionalmente. 
Personalize relatórios 
para incluir gráficos e 
sub-relatórios.

Introdução ao SQL
(ACQ203)
2 Dias

Aprenda a usar o 
SQL, uma linguagem 
de programação de 
banco de dados, 
para aprimorar seus 
objetos acQuire 4 ou 
consultar a base de 
dados acQuire 4.



acQuire Certified Professional - Administrator (ACQ4000)
Gerencie a sua implementação acQuire 4 em nível avançado.

Destinado aos administradores de bases de dados que necessitam de habilidades de alto nível 
em acQuire 4  e conhecimentos em SQL e no modelo de dados acQuire. Treinamento em sala de 
aula com avaliações online. 

Pré-requisito: acQuire Certified Professional – Workflow (ACQ3000)

Unidades compreendidas no ACQ4000

SQL Avançado, Objetos Script e Rastreamento de Dados
(ACQ400)
5 Dias

Acrescente ao seu conhecimento de SQL para programar em SQL em um nível avançado, crie 
objetos script, programe folhas de controle, instale e utilize ferramentas de auditoria como 
rastreamento de dados.

acQuire Certified Professional - Data Collection (ACQ4001)
Crie e utilize objetos para captura de dados em nível avançado.

Destinado aos administradores de bases de dados que necessitam de habilidades de alto 
nível em acQuire 4  e conhecimentos em captura de dados. Treinamento em sala de aula com 
avaliações online.

Pré-requisito: acQuire Certified Professional – Administrator (ACQ4000)

Unidades compreendidas no ACQ4001

Ferramenta de Ajuste de Profundidade (DAT), Importação e Entrada de Dados -  
Nível Avançado
(ACQ401)
5 Dias

Aprenda a criar importadores avançados de análises químicas e de leituras de  geofísica. 
Crie objetos de entrada de dados avançados com a inclusão da ferramenta de ajuste de 
profundidade.



acQuire Certified Professional - Enterprise (ACQ4003)
O mais alto nível de credenciamento.

Para administradores de bases de dados  que necessitam de extenso conhecimento e 
experiência em todos os recursos do acQuire 4 em seu ambiente implementado.

O ACQ4003 compreende os seguintes credenciamentos:

acQuire Certified Professional 
Administrator  
(ACQ4000)

acQuire Certified Professional 
Data Collection  
(ACQ4001)

acQuire Certified Professional 
Data Analysis  
(ACQ4002)

acQuire Certified Professional - Data Analysis (ACQ4002)
Gerenciamento de malhas, uso de linha de comando no acQuire 4 e consultas avançadas 

aos dados.

Destinado aos administradores de bases de dados que necessitam de habilidades de alto nível e 
proficiência em acQuire 4  e conhecimento para análisar de dados. Treinamento em sala de aula 
com avaliações online. 

Pré-requisito: acQuire Certified Professional – Administrator (ACQ4000)

Unidades compreendidas no ACQ4002

Gerenciamento de Malhas, Campos Derivados, Objetos QAQC e Relatórios, Linha de Comando acQuire
(ACQ402)
5 Dias

Domine o gerenciamento de malhas no acQuire 4. Crie objetos QAQC e relatórios em nível 
avançado. Automatize aspectos do fluxo de trabalho, utilizando a linha de comando do acQuire 4. 
Trabalhe com campos derivados.



Para mais detalhes sobre as nossas unidades, por favor, visite nosso website em  

acquire.com.au/learning ou envie email para learning@acquire.com.au 

acQuire Technology Solutions 

T: +61 8 9316 6600 

W: acquire.com.au 

24 Moreau Mews, Applecross, Western Australia 6153 

PO Box 933, Canning Bridge, Western Australia 6153
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