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O QUE É?

A evolução do desenvolvimento web e mobile nos últimos anos 
levou à crescente aquisição e utilização de smartphones, tablets e 
novas tecnologias que permitem o acesso à Web. Neste âmbito, 
os Developers enfrentam o desafio de conceber projetos digitais 
interativos e adaptados às necessidades reais dos utilizadores.

Este curso de Full Stack Development compila o know-how, as 
ferramentas e as técnicas necessárias para desenvolver um mindset 
que permitirá trabalhar livremente entre back-end & front-end, 
seguindo as boas práticas de programação.

duração total 216h

200h Curso Hands-on

16h Workshop

investimento 325€x8 (sem juros)
(pronto pagamento: 5% de 
desconto)

ADMISSÃO

Idade Mínima 18 anos 
-
Necessário ter noções básicas em 
HTML, CSS e JavaScript. Devem 
também estar à vontade com o 
inglês devido às terminologias 
utilizadas na programação.
-
Marcação de uma SOPP gratuita 
com um dos nossos Student 
Admissions Manager.

Este programa foi concebido por 
profissionais da área com uma vasta 
experiência nacional e internacional.
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SOBRE O CURSO

Esta formação dá-te os conhecimentos necessários 

para trabalhar livremente entre as áreas de back-

end & front-end, seguindo as boas práticas de 

programação. Irás adquirir bases sólidas de front-

end, back-end, database, dominando aptidões 

multi-tasking.

O curso é composto por aulas teóricas e 

práticas, sempre integradas, que incluem o 

desenvolvimento de projetos com a presença e 

contributo de profissionais reconhecidos da área 

do desenvolvimento, que vão partilhar as suas 

experiências reais e desafios atuais do mercado.

PERFIL

O curso de Full Stack Development é dirigido 

a profissionais que procuram estar atualizados 

e acompanhar o desenvolvimento da indústria 

digital, nomeadamente na área da programação.

OBJETIVOS

Este curso tem como principal objetivo que os 

formandos fiquem fluentes nas boas práticas da 

programação, dominem os principais softwares e 

desenvolvam as suas habilidades recorrendo às

frameworks.

 › HTML 
 . Enquadramento e evolução 
 . Estrutura principal 
 . Semântica 
 . HTML5 tags e elementos 
 . Utilização dos elementos para criar  
 estruturas complexas 
 . Acessibilidade

 › CSS3 
 . Conceitos fundamentais de CSS 
 . Seletores 
 . Atributos 
 

CONTEÚDO PROGRAMÁTICO

 › Web Fundamentals 
 . Internet 
 . HTTP 
 . DOM 
 . Browser 
 . Segurança

 › Ambiente de desenvolvimento

 › Browser Dev tools

Front-end1.
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 › Arquitetura REST

 › Tipos de Autenticação

 › JSON Web Tokens

 › Bases de dados (MongoDB)

 › NodeJS

 › ExpressJS

 › Variáveis de ambiente

 › Construção de API’s

Back-end4.

 › Types

 › Enums & Union Types

 › Interfaces

 › Funções

 › Type Guards

 › Utility Types

 › Generic Types

 › Conditional Types

Typescript3.

 › BASH

 › GIT

 › DOCKER

Ferramentas2.. Formatação de texto 
 . Dimensões e posições 
 . Cores 
 . Imagens 
 . Listas 
 . Forms 
 . Flexbox 
 . Grid 
 . Media queries 
 . Funções 
 . Intro SASS

 › JavaScript 
 . Tipos & Valores Primitivos 
 . Operadores e expressões 
 . Objetos globais 
 . Strings 
 . Arrays 
 . Objetos 
 . Princípios de programação funcional 
 . Eventos e Seletores 
 . JSON & Fetch API 
 . Funções anónimas e IIFE (Imediate  
 Invoked Function Expression) 
 . Funções “construtoras” de Objetos 
 . ES features e syntax

 › jQuery

 › React 
 . Virtual DOM 
 . Componentes e Props 
 . JSX 
 . Estado & Ciclo de vida 
 . Lidar com eventos 
 . Two-Way-Binding 
 . Hooks  
 . Lists, keys & mapping 
 . Data fetching 
 . Memoization 
 . Context API 
 . Forms & Validação  
 . Deploying React App 
 . Unit-testing (react-testing-library)
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SOPP
Para se inscreverem no curso de Full Stack 
Development, os alunos necessitam de agendar 
uma SOPP (Sessão de Orientação Pedagógica 
& Profissional) gratuita, com um dos Student 
Admissions Managers da EDIT..

Esta SOPP tem como objetivo dar a conhecer, 
em pormenor, a metodologia da escola, as 
instalações, enquadrar o perfil do candidato, 
analisar as expetativas em relação ao curso e 
esclarecer eventuais dúvidas sobre o mesmo.

CERTIFICAÇÃO
A certificação é entregue aos alunos em formato 
digital e inclui: carga horária, modular e total, do 
curso temáticas, notas finais de cada módulo e 

média final do curso, certificação DGERT, carimbo 
e assinatura (da coordenação pedagógica do 
programa ou administração da escola).

EQUIPAMENTOWORKSHOP EDIT.

Disponibilização de um iMac ou MacBook a cada 
aluno/a para utilização em sala de aula;
Documentação em formato digital.

No final do curso, os alunos da EDIT. têm acesso 
a um workshop gratuito, à escolha do aluno 
(exceto The Agency Workshop Series).

A inscrição no curso de Full Stack Development 
inclui acesso a publicações e a documentação 
de suporte nas aulas, incluindo um conjunto de 
recursos bibliográficos e formações on-line de 
suporte às atividades de ensino, investigação e 
aprendizagem.

DOCUMENTAÇÃO DE APOIO
A EDIT. tem como missão principal a aceleração das 
carreiras profissionais e empregabilidade dos seus 
alunos. Não só desenvolvemos formações práticas 
que lhes permitem aprender com profissionais 
reconhecidos no mercado, como também lhes 
damos acesso a uma rede de parceiros de 
recrutamento.

RECRUTAMENTO
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