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Elaborado originalmente com foco na criação de “structurally and
semantically rich HTML”, assim como na importância do Frontend
Developer como ponte entre web designers e “final product”, 
este curso também poderá apoiar profissionais de SEO e UX/UI designers.

SOBRE O CURSO

O Frontend development nunca foi tão relevante
como nos dias de hoje. 
A atual variedade de aplicativos online (mobile,
tablets, pc, etc) assim como a variedade de Sites
(website & web apps) e o foco cada vez maior na
importância em UX/UI, impõem enormes desafios
para o Frontend Developer.
Com a quantidade de ferramentas e frameworks
existentes para acelerar o processo de
desenvolvimento, muitas vezes os conhecimentos
básicos são ignorados ou não existentes, com
repercussões graves no produto final a nível de
performance, SEO, UX, etc. 
Esta formação de curta duração, destaca conceitos
básicos dos pilares do Frontend development:
HTML, CSS e Javascript.

Carga Horária: 16h

REQUISITOS

Conhecimentos
básicos de HTML
e/ou CSS.
Noções de língua
inglesa.

PÚBLICO ALVO

Pessoas interessadas
em desenvolvimento
(front-end ou back-
end), Web designers
e profissionais Tech,
que pretendam
iniciar ou aprofundar
conhecimentos nos
fundamentos de
Front-end &
Responsive Web
Development. 
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CONTEÚDO PROGRAMÁTICO
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4Introdução ao Front-end
Development.

- Breve história. e Conceitos Iniciais
- Estado atual (frameworks, libraries,
preprocessors, etc). 
- Front end development vs Back end
development. 
- Além de programação: web design, UX/UI,
SEO e acessibilidades.

- Padrões da Web e o front-end
- Aprimoramento progressivo
- Como os browsers interpretam uma
página web. 
- Design Responsivo e Adaptativo
- Códigos - Pixels de alta densidade
- Performance e otimização.

- Arquitectura base de uma página HTML.
- Structurally and Semantically Rich
HTML: como programar e suas vantagens. 
- Elements and attributes. 
- SEO e acessibilidades: 

Conceitos Base:
Responsive & Adaptative. 5
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Criando um
site / produto.

CSS & Javacript

HTML Trabalho final.

- CSS Selectors. 
- Elements and attributes. 
- Como posicionar elementos e criar uma
Grid System. 
- Tipografia, cor e imagem.  
- Structuring CSS for Responsive design:
media queries, configuring the viewport,
etc. 

- Criação de página usando HTML
- Aplicação de estilos em páginas usando
CSS
- Temas usando CSS
- Suporte entre temas usando o
JavaScript
- Monitorar e Inspecionar site usando as
ferramentas de desenvolvedor do
navegador

Aplicação prática dos conhecimentos
adquiridos: Programando uma página: 
- Pixel perfect detail
- Responsive
- Retina display ready, SEO and
Accessibility optimized.
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Em caso de cancelamento do workshop por parte da EDIT., o valor pago pelo
estudante será reembolsado integralmente. Caso o cancelamento seja
efetuado pelo estudante em qualquer prazo, será devido uma multa de 10%
(dez por cento) do valor pago. Não será restituído o valor da inscrição após o
início do workshop.

A EDIT., livre de quaisquer ônus para com os estudantes, poderá utilizar a sua
imagem e voz para fins de divulgação do workshop e das suas atividades,
podendo, para tanto, reproduzi-los ou divulgá-los nos seus canais de
comunicação. A EDIT. reserva-se ao direito de alterar datas e horários ou
mesmo cancelar workshops de acordo com um número mínimo de
interessados. Nesse caso, todos os inscritos serão previamente avisados, até
24 horas antes do início do workshop.
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