Como solicitar a associação para estudante no Oracle Academy 3.0
1. Identifique o “Contato Primário” em sua Instituição. Será a pessoa que coordena o programa.
2. Vá para a página https://academy.oracle.com/en/oa-web-overview.html

3. Coloque o cursor sobre “Membership”; no menu que aparecerá e clique em “Join Oracle Academy”

4. Clique na seção “Individual member join here”.

5. Coloque o endereço de email que você registrou ao criar sua conta em Oracle Shop e sua senha e clique em
“Sign In”

6. Você poderá visualizar três opções, nesse momento, você deverá clicar em “Faculty Account”, para se registrar.
(Antes disso é preciso registrar a Instituição que você representará)

7. Você encontrará um filtro para selecionar o país onde se localiza a sua Instituição. Você poderá fazer uma busca
para encontrar a sua Instituição. (Sugerimos buscar as instituições por seus nomes completos, por palavra, por
siglas, com ou sem acentos.)

Opción para cambiar país e idioma

8. Depois de colocar o nome de sua instituição, ela parecerá como habilitada para que você possa clicar sobre ela.

9. É necessário completar todos os campos com a informação solicitada para poder continuar com o registro.
Depois de completar todos os campos, clique em “Next”

10. Você poderá visualizar o Acordo que a sua Instituição assinou com a Oracle Academy, selecionar o campo “* I
will abide by the Oracle Academy Institution Membership Agreement signed by my institution.”, e clicar em
“Next”.

11. Na seguinte seção, você poderá confirmar que a informação proporcionada esteja correta, podendo alterar
qualquer dado se necessário. Depois de verificar que a informação está correta, clique em “Submit Registration”

12. Você poderá visualizar uma tela na qual seu registro será confirmado.

** Se desejar ver novamente as informações de sua associação, você deverá:





Ir para a página https://academy.oracle.com/en/oa-web-overview.html
Em “Membership”, clicar em Join Oracle Academy
Clicar na seção “Individual member join here”.
Você poderá visualizar os detalhes de seu registro, bem como a vigência.

