
 

 

 
 
 

REGULAMENTO 

DESAFIO DE INTELIGÊNCIA ARTIFICIAL DA UNICARIOCA 
 
 

Com o objetivo de incentivar o desenvolvimento de habilidades técnicas e 
estratégicas em tecnologia, e, assim, melhor preparar nossos estudantes para o futuro, 
estamos lançando, em parceria com a Microsoft, o Desafio de Inteligência Artificial da 
UniCarioca.  
 

O candidato terá até o dia 30/06 para fazer os cursos relacionados abaixo e 
somar pontos horas de Atividades Complementares necessários para a conclusão dos 
Cursos de Graduação: 
 
Cursos de Informática (Análise e Desenvolvimento de Sistemas, Ciência da 
Computação e Redes de Computadores) e Engenharia da Computação 
 

• Fundamentos do Azure (20 horas PAC): 
Aprenderá os conceitos de nuvem, como alta disponibilidade, escalabilidade, 
elasticidade, agilidade, tolerância a falhas e recuperação de desastre. 
Acesso em https://aka.ms/conceitosazure  

 
• Escola de IA para Negócios (20 horas PAC): 

A AI está mudando a forma como as empresas funcionam em todos os setores. 
Nos roteiros de aprendizagem disponíveis em https://aka.ms/IAparatodos 
serão apresentados insights e orientações práticas dos principais diretores 
sobre como aplicar estrategicamente a AI em sua organização. 

 
Cursos de Gestão (Administração, Marketing e Logística): 
 

• Escola de IA para Negócios (20 horas PAC): 
A AI está mudando a forma como as empresas funcionam em todos os setores. 
Nos roteiros de aprendizagem disponíveis em https://aka.ms/IAparatodos 
serão apresentados insights e orientações práticas dos principais diretores 
sobre como aplicar estrategicamente a AI em sua organização. 

 

• IA para Manufatura (20 horas PAC): 
No setor de manufatura, os responsáveis pelas tomadas de decisões precisam 
levar em consideração aspectos específicos do setor para que possam perceber 
o verdadeiro poder de transformação da IA na empresa.  
Acesso em: https://docs.microsoft.com/pt-br/learn/paths/ai-business-school-
manufacturing/ 
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• IA para Varejo (20 horas PAC): 
Os responsáveis pela tomada de decisões no setor de varejo têm aspectos 
específicos a levar em consideração quanto ao impacto verdadeiramente 
transformador da IA na empresa. 
Acesso em: https://docs.microsoft.com/pt-br/learn/paths/ai-business-school-
retail/ 

 
Curso de Pedagogia: 
 

• Escola de IA para Negócios (20 horas PAC): 
Os tomadores de decisões na educação têm considerações específicas do seu 
setor para ajudá-los a concretizar o impacto transformador verdadeiro da IA na 
educação. É essencial entender os componentes de uma estratégia que 
ajudarão o setor da educação a gerar valor usando IA. 
Acesso em: https://docs.microsoft.com/pt-br/learn/paths/ai-business-school-
education/  

 
 
 
Procedimentos para Inscrição: 
 

1. Crie uma conta no Microsoft Learn:  https://aka.ms/edu/mslearn  

2. Acesse a página do desafio referente a sua instituição e inscreva-se: 

https://www.microsoft.com/en-

us/cloudskillschallenge/Public/Contests/a53e2db9-2301-42ff-992b-

7609ab38578e/Register 

3. Some pontos ao completar cursos e aprenda na prática sobre Inteligência 

Artificial e outras áreas relacionadas.                                    
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