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Prezado João Carlos Chavatte
Quero parabenizá-lo por concluir o curso Cisco® CCNAv7: Introdução às redes como parte do 
programa Cisco Networking Academy®. Esse curso prático de laboratório preparou você para 
ótimas oportunidades de carreira.

Você obteve credencial no nível do aluno para concluir o CCNAv7: Introdução às redes e 
adquiriu os seguintes recursos:

Configure comutadores e dispositivos finais para fornecer acesso aos recursos de rede local e remoto.

Explique como os protocolos da camada de enlace físico e de dados suportam a operação da Ethernet 

em uma rede comutada

Configurar roteadores para habilitar a conectividade completa entre dispositivos remotos.

Criar esquemas de endereçamento IPv4 e IPv6 e verificar a conectividade de rede entre dispositivos.

Explicar como as camadas superiores do modelo OSI suportam aplicativos de rede.

Configure uma pequena rede com práticas recomendadas de segurança.

Solucionar problemas de conectividade em uma rede pequena.

No mundo atual, a alfabetização técnica é mais importante do que nunca, e a Cisco orgulha-se 
de fornecer com os conhecimentos e as competências necessárias para construir e manter 
redes digitais. Mantenha o excelente trabalho e que seu futuro tenha sucesso contínuo.

Atenciosamente,

Chuck Robbins
Chief Executive Officer
Cisco

www.netacad.com
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