
APRENDER SAS® NUNCA FOI TÃO FÁCIL

COMECE A APRENDER

DESENVOLVA AS SUAS HABILIDADES

FAÇA A SUA CERTIFICAÇÃO COM A AJUDA DOS NOSSOS 
ESPECIALISTAS

Empresas querem contratar profissionais com habilidades SAS. Mais de 
143.000 vagas postadas no ano passado incluíam SAS como uma 
habilidade desejada. – Emsi Burning Glass, 2021 

Comece já com os nossos recursos acadêmicos gratuitos 

Use o seu endereço de e-mail acadêmico para ter acesso ao software analítico avançado 
para ensino e aprendizagem.

Aprenda analytics em sala de aula – ou no seu tempo – com recursos para alunos e professores. Crie o seu 
perfil SAS para ter acesso a cursos e-learning, materiais preparatórios para a certificação e muito mais.

Obtenha certificações em demanda em analítica avançada, como IA e machine learning, 
visualização de dados e programação. O SAS torna tudo mais fácil:

• Materiais preparatórios para a certificação e exames de prática
• Webinars gratuitos sobre a certificação.
• Exames de certificação com descondo por US$75.

SAS® ONDEMAND FOR ACADEMICS SAS® VIYA® FOR LEARNERS

Adquira habilidades analíticas em demanda através do 
acesso gratuito ao software SAS para análise estatística, 
mineração de dados e previsões.

Tenha acesso ao pacote completo de software na nuvem e 
acompanhe o ciclo de vida analítico, desde os dados, 
passando pela descoberta, até a fase de implementação.

Recursos de Aprendizagem para Alunos Recursos de ensino para professores

SAS® SKILL BUILDER FOR STUDENTS SAS® EDUCATOR PORTAL

Empresas querem contratar profissionais com 
habilidades SAS e o SAS Skill Builder pode ajudar. 
Acesse a sua conta 24 horas por dia, 7 dias por semana, 
e faça cursos online, aprenda mais sobre as certificações, 
prepare-se para exames e descubra nossos descontos 
para alunos.

Prepare seus alunos para o sucesso. Com SAS Educator 
Portal professores podem levar o mundo de analytics 
para a sala de aula. Tenha acesso ao software gratuito, 
materiais de ensino, cursos e-learning, preparação para o 
exame de certificação e descontos exclusivos.
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CONECTE-SE COM EMPREGADORES

PREPARE-SE PARA UMA CARREIRA EM ANALYTICS E GANHE 
BENEFÍCIOS

CONECTE-SE CONOSCO

Aprender SAS pode ser o primeiro passo para a sua carreira. 
Mostre as suas habilidades para empregadores em 
potencial. 

• Encontre clientes do SAS que estejam contratando.
Pesquise vagas disponíveis no SAS.

Você sabia que nós reconhecemos os programas acadêmicos que incorporam o SAS em seus 
cursos através das Especializações Acadêmicas do SAS? As vantagens incluem:

• Selos digitais, para que os alunos possam destacar suas habilidades aos empregadores.
• Acesso gratuito a recursos de ensino e conexões profissionais.
• Benefícios adicionais para os programas elegíveis.

• Perguntas técnicas? Encontre apoio na nossa Comunidade SAS Brasil SAS Brazil 
Community - SAS Support Communities.

• Perguntas sobre os nossos recursos? Entre em contato com academic@sas.com 
para falar com um gerente de programa acadêmico.
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