COMPRA À VISTA COM DESCONTO : T-REX COBOL

T-REX COBOL

LINGUAGEM COBOL

Avaliação: Ainda Não Avaliado
Preço:
Preços de venda: R$ 900,00

Faça uma pergunta sobre este produto

Descrição
Desconto de 11,82% no preço base. Selecione Boleto Bancário como forma de pagamento no PagSeguro para obter o desconto.
Com duração mínima de 120 horas, neste módulo o aluno aprende a programar na linguagem COBOL. Apresenta ao aluno os conceitos
básicos de programação e o código COBOL, permitindo o domínio completo da linguagem COBOL no padrão ANSI 85.
Todos os exercícios e tarefas da parte prática do módulo serão desenvolvidos no computador do aluno.
Capítulos que compõe o módulo T-REX COBOL
- 01 - Lógica de Programação
- 02 - Cálculos Aritméticos
- 03 - Fluxos de Execução e Arquivos Sequenciais
- 04 - Arquivos Relativos e Indexados
- 05 - Tabelas, Sort e Sub Programas
Duração - O módulo T-REX COBOL tem duração mínima de 120 horas e o aluno assiste a quantas aulas quiser por dia. Caso o aluno não
consiga concluir o curso no prazo mínimo, o prazo pode ser extendido conforme suas necessidades dentro de limites mais que razoáveis. O
aluno deverá assistir a 1 aula por semana no mínimo. As tarefas são corrigidas no horário comercial em dias úteis.
Requisitos - Conhecimentos de utilização básica do micro computador como criar diretórios, baixar arquivos e executar programas.
Imprescindível ver os Requisitos Gerais .
Suporte - Os instrutores estão disponíveis através de e-mail, para suporte aos alunos.
Ferramentas - O aluno receberá o ferramental completo para o desenvolvimento dos diagramas de bloco e para codificação, compilação e
execução de seus programas, dentre outros.
Próximos Passos - O aluno estará apto a participar do CURSO T-REX MAINFRAME 1, onde todo o aprendizado será aplicado no
desenvolvimento de programas no ambiente mainframe do iVee.
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