
full-stack development
curso



duração total 200h

16h Workshop

Horário Terças, Quintas e Sextas 
(quando aplicável) das 19h00 às 23h00

investimento 312.5€x8 (sem juros)
(pronto pagamento: 5% de desconto)

ADMISSÃO

Idade Mínima 18 anos 
-
Não sendo critério de exclusão, é 
indicado os formandos terem
conhecimentos básicos de programação 
(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
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O QUE É?

O curso Full-Stack Development dá-te os conhecimentos 
necessários para desenvolver um mindset que te permitirá trabalhar 
livremente entre back-end & front-end, seguindo as boas práticas 
de programação.

O programa do curso é composto por aulas teóricas e práticas, 
sempre integradas, que incluem o desenvolvimento de projetos 
com a presença e contributo de profissionais que vão partilhar as 
suas experiências reais e desafios atuais do mercado.

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

Com o programa Full-Stack Development irás adquirir 

bases sólidas de frontend, backend, database

dominando aptidões multi-tasking.

PERFILOBJETIVOS

Este curso é destinado a Profissionais que procuram 
estar atualizados e acompanhar o desenvolvimento 
da indústria digital, nomeadamente na área da 
programação.

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.
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 › Types

 › Enums & union types

 › Interfaces

 › Funções

 › Type guards

 › Utility  types

 › Generic types

 › Conditional types

Typescript.3.

 ›  Arquitectura rest

 › Tipos de autenticação

 › Json web tokens

 › Bases de dados (mongodb)

 › Nodejs

 › Expressjs

 › Variáveis de ambiente

 › Construção de api’s

Back-end.4.

CONTEÚDO PROGRAMÁTICO

 › Bash

 › Git

 › Docker

Ferramentas.2.

 › Web fundamentals

 › Ambiente de desenvolvimento

 › Browser dev tools

 › Html

 › Css3

 › Javascript

 › Jquery

Frontend.1.
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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).
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