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Git e GitHub

SOBRE O WORKSHOP

Explorar as funcionalidades do Git como ferramenta para trabalho 
em equipa e do GitHub como plataforma open-source e de 
promoção do desenvolvedor.
Perceber o que é um projeto open-source e como contribuir para 
um.
Construir um perfil de GitHub de qualidade que destaque as 
nossas qualidades e projetos desenvolvidos para que nunca 
fiquem esquecidos, mas sim valorizados.

duração total 16h 

investimento 190€

nota Lotação limitada

REQUISITOS

Idade mínima de 18 anos. Noções 
básicas de alguma linguagem de 
programação ou de markup (como 
HTML).

Remote

PÚBLICO-ALVO

Este workshop é dirigido a programadores interessados em 
aprender a usar a ferramenta de versionamento mais utilizada na 
área da informática hoje em dia, curiosos pelo mundo do open-
source ou até programadores à procura de melhores formas de 
partilharem os seus projetos pessoais e o seu perfil online como 
profissional da área.
Não são necessários conhecimentos de programação avançados 
para completar e retirar valor deste workshop. 
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O que é o Git?1.

CONTEÚDO PROGRAMÁTICO

 › Git vs GitHub

 › Operações básicas do Git

 › GitHub Pages e Git Bash

 › Exercício – Criar repositório e primeiro commit

Git em equipa.2.

 › Branches e pull requests.

 › Conflitos e merges.

 › Code-review.

 › Exercício - Trabalho em equipa no mesmo 
repositório.

GitHub e o Open-source.3.

 › Como ter um perfil de destaque

 › Como mostrar os nossos projetos ao mundo

 › Como contribuir para um projeto open-source

 › Exercício – Construir perfil de GitHub

Markdown.4.

 › Como desenvolver um README de destaque

 › Exercício – Melhorar READMEs dos perfis e 
projetos

 › Revisão geral e próximos passos
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CERTIFICAÇÃO

Inclui: Carga horária total do workshop, temática, 
certificação DGERT, carimbado e assinado pela 
coordenação pedagógica do workshop em formato 
digital.

EQUIPAMENTO
Um computador com ligação a internet 
(preferencialmente através de cabo de rede);
Webcam e microphone;
Documentação em formato digital.

CERTIFICAÇÃO

Em caso de cancelamento do workshop por 
parte da EDIT., o valor pago pelo(a) participante 
antecipadamente será reembolsado na sua íntegra. 
Caso o cancelamento seja efetuado pelo(a) aluno(a) 
será devido uma multa (cláusula penal) de 10% (dez 
por cento) do valor pago. Não será restituído o valor 
da inscrição após a realização do workshop.

A EDIT., livre de quaisquer ônus para com o(a) 
aluno(a), poderá utilizar a sua imagem e som de voz 
para fins de divulgação do workshop e das suas 
atividades, podendo, para tanto, reproduzi-lo ou 
divulgá-lo nos seus canais de comunicação.

A EDIT. reserva-se o direito de alterar datas, horários, 
locais ou mesmo cancelar workshops de acordo 
com um número minímo de interessados.
Nesse caso, todos os inscritos serão previamente 
avisados, até 24 horas antes do ínicio do workshop.
Ficarão ao critério da EDIT. os cancelamentos dos 
Workshops por outros motivos que aqui não foram 
informados.
Demais valores gastos pelo(a) aluno(a) não 
serão reembolsáveis, como valores gastos com 
alojamento, hotel, passagem de qualquer tipo e 
deslocações.
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