
Ciência de Dados 
na Prática
Aprenda ciência de dados na 
prática com profissionais com 
experiência em grandes empresas



Quem Somos?
Somos uma Edtech do grupo Visagio 
e nascemos de um sonho: formar 
talentos em AI e Advanced 
Analytics e impulsioná-los a se 
tornarem novos líderes que façam a 
diferença nas empresas e na 
sociedade. 

Reunimos alguns dos melhores 
profissionais da área para 
compartilharem seus conhecimentos 
com excelência técnica e aplicação 
de conteúdo prático conectado à 
visão de mercado. 

Com o apoio de grandes parceiros e 
empresas, buscamos oferecer a 
oportunidade para esses grandes 
talentos se tornarem profissionais 
excelentes e qualificados. Estamos 
totalmente comprometidos com o 
sucesso de nossos alunos!
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Educação + AI e 
Advanced Analytics = 
Nosso DNA
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A Visagio é uma das empresas 
pioneiras e líder no 
desenvolvimento e aplicação de 
Inteligência Artificial em 
negócios na América Latina. 

A Vlabs, unidade do grupo 
Visagio, tem como missão 
aportar soluções inovadoras e 
conhecimentos avançados de 
Inteligência Artificial nos 
negócios. 

A Univisagio, Universidade 
Corporativa da Visagio, é 
reconhecida pela Great Place to 
Work como empresa líder em 
desenvolvimento de talentos 
por 5 anos consecutivos.
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Por que a VAI?
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Visão de Mercado 

Conteúdo prático, com resolução de 
problemas e estudos de caso baseados 
em desafios reais de empresas, 
totalmente conectado à visão de 
mercado.

Especialistas

Encontros com profissionais de grandes 
empresas brasileiras para discussão de 
cases, compartilhamento de trajetórias 
profissionais, experiências e tendências.

Comunidade

Acesso a uma comunidade formada por 
alunos, profissionais de mercado e 
acadêmicos para discutir o tema através 
de fóruns, mesas redondas e eventos.
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Sobre o curso
PARA QUEM É?

Estar cursando ou ter ano de graduação 
a partir de 2014 em um curso 
universitário ou tecnólogo de ciências 
exatas ou econômicas.

PRÉ-REQUISITOS PARA INSCRIÇÃO

Possuir computador e acesso à internet  

Ser curiosa(o), gostar de desafios e estar 
disposto a se comprometer com a 
jornada de estudos do curso

Disponibilidade para dedicar-se ao curso 
- média de 10 horas semanais.
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Seleção
ETAPAS DO PROCESSO

São quatro etapas eliminatórias e o número de vagas 
desta turma é limitado.

1. INSCRIÇÃO. Até 20/Mar
Iremos entender suas expectativas com o curso, 
formação acadêmica e seu comprometimento.

2.1. IMERSÃO. 21/Mar – 10/Abr
São 3 semanas de acesso aos fundamentos da 
ciência de dados de forma gratuita. Iremos 
acompanhar sua dedicação e sua performance. 

2.2. PROVA. 28/Mar – 03/Abr
Etapa obrigatória para aqueles que não desejam 
realizar a etapa da imersão por já possuírem os 
fundamentos da ciência de dados.

3. VÍDEO ENTREVISTAS. 11/Abr – 14/Abr
Os aprovados na fase anterior (imersão ou prova) 
irão responder a algumas perguntas em vídeo para 
que possamos conhecê-los melhor!

4. DESAFIO. 25/Abr – 30/Abr
Os participantes do processo seletivo trabalharão 
em um desafio em time.
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Seleção
CURSO DE IMERSÃO

São 3 semanas de um curso gratuito imersivo e online, 
nas quais os participantes irão aprender os conceitos 
fundamentais da ciência de dados. Todos os concluintes 
desta etapa receberão um certificado deste curso.

7

Hard Skills Soft Skills

DATA SCIENCE FOUNDATIONS

O que a Ciência de 
Dados nos permite 
fazer?

• Introd. a Ciência de 
Dados e a Python

• Numpy e Pandas
• Estatística

Gestão de Tempo e 
Produtividade

CONTEÚDO DA IMERSÃO

VAI Academy 2022

21/Mar – 10/Abr E-mail e Discord

QUANDO ONDE
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Sobre o curso
Nas próximas páginas, você poderá 
encontrar informações relativas a cada 
um dos seguintes tópicos:

Entendendo o curso

Entendendo a jornada

Entendendo o investimento
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Sobre o curso

• Curso 100% virtual

• Período do curso: 09/Mai a 24/Set

• Encontros online e ao vivo com 
profissionais com experiência em grandes 
empresas. Sábados 9h às 12h.

• Visão prática e interativa. Exercícios, 
projetos e estudos de caso baseados em 
problemas reais de empresas brasileiras

• Conteúdos e exercícios semanais no 
portal, além de quizzes interativos

• Atividades em times, facilitando troca 
entre pares

• Projeto final avaliado por uma banca de 
profissionais do mercado

• Certificado de conclusão do curso

Entendendo o curso
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Sobre o curso
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Hard Skills Soft Skills

1. INTRODUCTION

2. DATA WRANGLING

Transformando dados 
brutos em estruturados

• Aquisição e 
Preparação de 
Dados

• Análise Exploratória 
de Dados

O que a Ciência de 
Dados nos permite 
fazer?

• Aula de Abertura 
do Curso

• Introd. ao 
Aprendizado de 
Máquinas

Método de solução de 
problemas

• Do entendimento 
ao plano de ação –
Solucionando 
problemas 
complexos

Entendendo a jornada
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3. MACHINE LEARNING I

4. MACHINE LEARNING II

Quanto e quando ele 
compra?

• Modelos de 
Regressão

• Modelo de Séries 
Temporais

Como prever se o 
cliente deixará sua 
empresa?

• Engenharia de 
Variáveis

• Modelos de 
Classificação

Técnicas de storytelling 
e apresentação 
executiva

• Como vender suas 
ideias?
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5. MACHINE LEARNING III

6. FINAL

Colocando tudo em 
prática

• Projeto Final e 
Certificado

Como descobrir 
padrões nos dados?

• Aprendizado não 
supervisionado

Aumentando suas 
chances de contratação

• Transformação 
digital e métodos 
ágeis

• Técnicas de gestão 
de projetos e gestão 
da mudança

• Boas práticas de CV 
e processo seletivo
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Sobre o curso
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Estamos totalmente comprometidos com o 
seu sucesso!

Se não mudarmos a sua vida e impactarmos 
a sua carreira, você não precisa pagar o valor 
do curso.

Estude conosco e faça parte de nossa 
comunidade. 

Pague o valor do curso apenas quando estiver 
recebendo uma remuneração mensal. 

O valor pago por você financiará a mesma 
oportunidade para um próximo aluno. 

Entendendo o investimento
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R$ 4.400

Pague em 22 parcelas de R$200 ou em 
11 parcelas de R$400. Caso prefira 
realizar o pagamento à vista, você 
obterá um desconto de 10%: R$3.960

INVESTIMENTO E 
FORMAS DE PAGAMENTO



Sobre o curso
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O Modelo de Sucesso Compartilhado (MSC ou ISA) é um 
modelo adotado por instituições de ensino no mundo 
inteiro. Ele permite você pagar apenas quando começar 
a receber retorno financeiro. 

• Durante o curso, sua bolsa está sendo financiada
por alguma instituição parceira da VAI Academy ou 
por algum aluno que obteve sucesso com o curso.

• A VAI Academy irá te ajudar a se (re)posicionar no 
mercado de trabalho. Quando você começar a 
receber um salário de no mínimo R$4.000 por mês, 
você iniciará o pagamento do curso.

• Seu emprego deve estar relacionado às 
competências que você adquiriu durante o curso.

• Você será responsável por reportar à VAI Academy 
qualquer mudança no status de seu emprego (novo 
emprego, mudança de salário, mudança de emprego, 
etc).

• Caso você não consiga um emprego dentro de 5 
anos com as habilidades adquiridas no curso, você 
não precisa pagar à VAI Academy.

Entendendo o investimento

VAI Academy 2022



Venha acelerar 
sua jornada em 
AI e Advanced 
Analytics

Quero começar!
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https://www.vai.academy/form-selecao


falai@vai.academy

www.vai.academy
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http://instagram.com/vai.academy
http://www.linkedin.com/company/vai-academy
https://twitter.com/vai_academy
http://www.vai.academy/
https://www.facebook.com/AcademyVAI

