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INTRODUÇÃO A DESENVOLVIMENTO FRONT-END 
E CRIAÇÃO DE HÁBITOS DE SUCESSO

Desenvolver páginas estáticas usando HTML5 e CSS3,
aplicar lógica de programação para estruturar e
organizar soluções de problemas com Javascript,
versionar e compartilhar código com Git e Github.

Praticar competências e hábitos comportamentais
para se tornar protagonista do seu aprendizado.

MÓDULO1

HARD SKILLS

SOFT SKILLS
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O que você será capaz de fazer?



Criar páginas dinâmicas, utilizando orientação a
objetos em Javascript e requisições à APIs,
arquitetar projetos Front-end em Git e Github com
diversos colaboradores.

Lidar com as suas emoções, manter o equilíbrio
emocional sob pressão e estresse, trabalhar em
equipe com uma boa comunicação para gerir os
conflitos interpessoais.

HARD SKILLS

SOFT SKILLS

Modelar banco de dados, realizar operações de
escrita, leitura, atualização e consultas avançadas nos
bancos de dados, focadas em Business Intelligence. 

Utilizar de metodologias ágeis para entregar
continuamente valor ao cliente, priorizar demandas,
adaptar às mudanças e aplicar o framework SCRUM
para a realização de projetos.
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MODELOS DE ARMAZENAMENTO DE DADOS
E METODOLOGIAS ÁGEISMÓDULO3

HARD SKILLS

SOFT SKILLS

O que você será capaz de fazer?

MÓDULO 2ORIENTAÇÃO A OBJETOS E UTILIZAÇÃO DE
APLICAÇÕES HTTP E INTELIGÊNCIA EMOCIONAL

O que você será capaz de fazer?



Criar APIs para interagir com o banco de dados,
permitindo que diversos sistemas possam consumir
e interagir com os dados da aplicação.

Adotar postura profissional esperada pelo mercado,
aplicando ferramentas de criatividade e inovação
para propor ideias e fazer perguntas inteligentes.

HARD SKILLS

SOFT SKILLS

Criar interfaces e componentes com React, usando
abordagem de classes e funcional. Estará criando
seus próprios Hooks customizados. e conhecendo as
2 bibliotecas de estilização mais utilizadas no
mercado. 

Conhecer seus objetivos pessoais e de carreira, ao
final da jornada você se preparar para processos
seletivos de Desenvolvedor Jr e encontrar  sua
empresa.

HARD SKILLS

SOFT SKILLS
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FRAMEWORKS, BIBLIOTECAS, 
TECNOLOGIAS SERVER-SIDE BACK-END,
POSTURA PROFISSIONAL E INOVAÇÃO
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O que você será capaz de fazer?

MÓDULO 5FRAMEWORKS, BIBLIOTECAS, TECNOLOGIAS
CLIENT-SIDE FRONT-END, FOCO EM CARREIRA
E PROCESSO SELETIVO

O que você será capaz de fazer?



Ao completar a jornada, você terá 5 projetos práticos para
colocar em seu portfólio, sendo um deles em mentoria com
uma de nossas empresas parceiras. 

 
 

CONFIRA PROJETOS REAIS DOS NOSSOS #RESILIENTES:

Quer saber mais?
Inscreva-se em resilia.com.br


