
FRONT END DEVELOPER
A  F O R M A Ç Ã O  F U L L  S T A C K  M A I S  U T I L I Z A D O  D O  M E R C A D O



O QUE É?
Front End Developer é a formação full stack 
utilizada por grandes players que agrega, 
tanto no dinâmismo quanto as funciona-
lidades de Sites e Apps. Nosso curso é ba-
seado tanto na interatividade Front End 
quando nas funcionalidades Back End, 
utilizando a linguages e bibliotecas, Html, 
Css, Javascript, Node, React, Native e muito 
mais!



POR QUE É 
IMPORTANTE?
Javascript é uma das principais 
liguangens de programação para sites 
e apps, que existem na atualidade.
Dominar essa tecnologia tanto no front 
end quanto no back end, torna suas 
aplicações robustas e interativas, além 
de estarem com o que tem de mais 
inovador em seus projetos.



COMO É A 
CARREIRA?
O programador Front End é um dos 
principais profissionais em empresas 
de tecnologia, que tem um carreira em 
ascensão nos dias atuais e pela falta 
de profissionais possibilitam trabalhar 
home office, por banco de horas e em 
equipes multidisciplinares. Os salários 
de Programadores Front End Sênior 
estão entre R$ 8.000,00 a R$ 12.000,00 
atualmente. 



PRA QUEM É INDICADO?

Para ESTUDANTES de áreas 
relacionadas ao  design e 

programação como um todo 
e querem entrar para a área 

de tecnologia.

PROFISSIONAIS da área de 
programação de sites e 

apps, que querem 
atualizar seu conhecimento.

EMPRESAS que necessitam 
formar suas equipes para 
programarem de acordo 

com seus projetos.

ENTUSIASTAS com 
facilidade em programação 

que queiram ser 
profissionais da áream 

dominando estas 
tecnologias



COMO 
FUNCIONA 
O CURSO?

Módulo Fundamental Online ao Vivo e EAD

Módulo Avançado Online EAD

TCC Online EAD

Nosso curso completo é
dividido em 03 partes e
possui 03 certificações



MÓDULO 
FUNDAMENTAL

Aulas no EAD
No módulo Fundamental, liberamos o con-
teúdo 1 semana antes da sua Aula ao Vivo. 
No ambiente de ensino online, contém ví-
deoaulas e atividades para você praticar 
e sanar as dúvidas no fórum.

Duração 
máxima de 6 

meses

20 aulas, 
sendo 1 por 

semana

1 semana 
antes da aula 

ao vivo

100 para 
concluir das
 Atividades 

* Certificado de 140 horas, sendo 100h EAD e mais 40h ao vivo.



MÓDULO 
FUNDAMENTAL

Aulas ao VIVO
Após ter absorvido o conteúdo antecipa-
damente, chegou a hora da Aula ao Vivo. 
Na primeira hora é para revisar o 
contéudo com o professor (a) com 
técnicas diferentes das vídeoaulas e na 
hora seguinte é o espaço para fazer 
prática e mentoria dos alunos que estão 
presentes. 

20 aulas 
sendo 1 

semanal

2 horas ao 
vivo

Mentoria e 
Prática

Integração 
com grupo de 

whats e Fórum

* Certificado de 140 horas, sendo 100h EAD e mais 40h ao vivo.



MÓDULO 
AVANÇADO Aulas no EAD

A segunda parte do curso é avançada, nesta 
etapa o aluno já compreendeu a parte 
fundamental do treinamento, podendo 
assistir as aulas, desenvolver as atividades 
online e executar os projetos de forma 
independente, mas sempre contando com a 
monitoria da equipe durante seis 
meses via fórum e integração via grupo de 
whats

Monitoria por 
6 meses20 aulas

100 horas de 
atividades 

online
(recomendado)

certificado de 
participação 

de 100 h



TCC
Online
Após o módulo fundamental o aluno é inserido no 
curso de Trabalho de Conclusão de Curso, que ao 
longo de 6 meses desenvolverá seu portfólio.  Seu 
projeto será avaliado e se aprovado, o aluno será 
designado ao Banco de Talentos Imagine 
School como Profissional Recomendado da 
Imagine School. 

6 meses
70 horas de 
atividades 

online
(recomendado)

Certificado de 
Profissional 

Recomandado da 
Imagine School



TCC
O QUE VOCÊ
VAI APRENDER?

Módulo

FUNDAMENTAL



Exportaremos assets a serem utilizados 
no nossos projetos como ícones, botões e 
gráficos realizados com Figma e 
Photoshop.

ASSETS



Hoje, é extremamente importante que um 
desenvolvedor frontend saiba trabalhar 
com o terminal unix, conhecido como Bash, 
e que também saiba utilizar o Git, que é uma 
ferramenta para versionamento de código, 
que permite que múltiplos desenvolvedores 
trabalhem no mesmo projeto em equipe. 
Além do Git, você vai aprender sobre o 
Node, que é o interpretador de javascript do 
terminal, e o NPM, que é o seu gerenciador de 
pacotes.

TERMINAL



HTML
O HTML é a fundação de toda página 
existente em um projeto web, e aqui, você 
aprenderá a trabalhar com o HTML de 
forma semântica, sempre pensando em 
acessibilidade, ou seja, fazer com que o 
conteúdo esteja disponível para leitores 
de páginas, para que todos os usuários 
tenham acesso ao conteúdo.



O CSS, ou Folha de estilo em cascata, é a 
maneira pela qual podemos customizar 
visualmente os elementos de um projeto 
para a web. Aqui você aprenderá a 
trabalhar as interfaces responsivas e 
dar vida aos elementos da página com 
animações avançadas. Você também 
aprenderá metodologias, como SMACSS e 
BEM; pré-processadores, como o SASS.

CSS E PRÉ-
PROCESSADORES



JAVASCRIPT I 
O Javascript é a principal linguagem de 
programação no momento, e ela que permite 
implementar funcionalidades mais complexas 
em páginas web.   Aqui você irá aprender um 
sólido fundamento na Lógica da Programação até  
programação orientada a objetos em projetos de web 
sites. 



Vue.JS é um framework JavaScript de 
código-aberto, focado no desenvolvimento 
de interfaces de usuário e aplicativos de 
página única.

VUE.JS



O QUE VOCÊ
VAI APRENDER?

Módulo

AVANÇADO



Começaremos no módulo avançado em 
programação funcional no Javascript, com 
foco na parte do desenvolvimento das 
funcionalidades do projeto, integrando o 
frontend com o backend.

JAVASCRIPT II 



REACT.JS
Você também irá aprender como 
criar um webapp, também conhecido 
como PWA, e como utilizar os service 
workers para dar uma experiência de 
um app nativo para os seus usuários 
nos dispositivos móveis. Iremos utilizar o 
framework React.JS utilizado por grandes 
players como Netflix, Uber, Arbnb, entre 
outros.



 E você também irá aprender como 
desenvolver para iOS e Android utilizando 
o React Native, e os detalhes de como 
gerar e distribuir a sua aplicação nas 
stores.

REACT NATIVE 



EXPRESS.JS
O Express é um framework para 
aplicativo da web do Node.js mínimo e 
flexível que fornece um conjunto robusto 
de recursos para aplicativos web e 
móvel.



 TypeScript é um superconjunto de 
JavaScript desenvolvido pela Microsoft 
que adiciona tipagem e alguns outros 
recursos a linguagem

TYPESCRIPT 



PRÉ-REQUISITOS
• FIGMA E PHOTOSHOP
• TERMINAL UNIX
• HTML5, CSS 3, SASS
• JAVASCRIPT
• TYPESCRIPT 
• EXPRESS.JS
• NODE.JS e NPM
• VUE.JS
• REACT
• REACT NATIVE

Softwares e Recursos Utilizados

• Conhecimentos sólidos de informática 
básica

• Computador com os softwares 
instalados para atividades online

• 2º grau completo ou afinidade com 
programação

• Disponibilidade de horário 
(para praticar em casa de 4 a 8 horas semanais)



Aulas -Módulo Fundamental
Presencial e online
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Projeto 1 
Figma e Photoshop  

Exportando os assets

Projeto 1 
CSS - Arquitetura

Metodologias: 
SMACSS e BEM

Projeto 2 
Javascript - Lógica 

da Programação

Projeto 2 
Vue.js 

Criando o Projeto

Projeto 2 
Vue.js 

Interação e 
Transições

Projeto 1 
Bash, Git, 

Node e NPM 

Projeto 1 
Javascript 

Introdução e 
Manipulação do DOM

Projeto 2 
Javascript 

Operadores, 
Condicionais, 

Loops e Funções

Projeto 2 
Pug.js e Sass 

Projeto 2 
Vue.js 

Métodos

Projeto 1 
HTML, Semântica e 

Acessibilidade 
Estruturando o projeto

Projeto 1   
Modificando estilos e 
utilizando bibliotecas 

externas

Projeto 2 
Javascript 
Promises e 

Async/Await

Projeto 2 
Vue.js 

Arquitetura do 
projeto

Projeto 2 
Vue.js 

Ciclo de vida de um 
componente

Projeto 1 
CSS 

Estilizando o projeto

Projeto 1 
Finalizando e 

publicando o projeto

Projeto 2 
Javascript 

Programação 
Orientada ao Objeto

Projeto 2 
Vue.js  

Trabalhando com 
Componentes

Projeto 2 
Finalizando e 

publicando o projeto
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Projeto 3 
Javascript 

 Programação 
Funcional

Projeto 3 
React.js

 Trabalhando com 
Componentes

Projeto 3 
Jest 

 Criando e 
automatizando testes

Projeto 4
 Express.js

 Criando uma API 
basica

Projeto 4 
React Native
 Interface de 

administração

Projeto 3 
 React.js 

 Criando e 
Arquitetando o projeto

Projeto 3 
 React.js 

Trabalhando com o 
React Router

Projeto 3  
Finalizando e 

publicando o projeto

Projeto 4 
 React Native

Consumindo e 
utilizando a API

Projeto 4 
React Native 
Postagem de 

conteúdo

Projeto 3 
Linters 

Adicionando e 
configurando linters

Projeto 3 
 React.js 

 Ciclo de vida e Hooks

Projeto 4 
React Native

 Criando e 
Arquitetando o projeto

Projeto 4 
React Native 

Trabalhando com o 
Redux

Projeto 4 
Github, Bitbucket e 

Docker 
Estratégias de deploy

Projeto 3 
 React.js 

Trabalhando com JSX 
e Styled Components

Projeto 3 
React.js 

 Compartilhando 
estados com a Context API

Projeto 4 
Typescript - 

Utilizando tipagem e 
criando interfaces

Projeto 4 
React Native

 Login e autenticação

Projeto 4 
Finalizando e 

publicando o projeto

Aulas -Módulo Avançado
Online



TCC- Trabalho de Conclusão de Curso
Online
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Dicas de Portifólio 

Carbonmade

Divulgação

Aprovação 

Behance

Dribbble

Diferenciais

Apresentação Final 

Vimeo

Adobe Portifólio 

Entrega dos 
Trabalhos

Certificação 
profissional Imagine

500px

Wordpress

Revisão



COMO 
ENSINAREMOS?



MÓDULO  
FUNDAMENTAL

OBJETIVO
Nossa equipe 

analisa o objetivo do 
aluno

AULA EAD
O Aluno consome o 
conteúdo da aula 
antecipadamente 
no EAD e sana suas 
dúvidas no Fórum

AULA AO VIVO
O Aluno participa 

da Aula ao Vivo, em 
hora e dia marcado, 

com professores 
renomados e tem 

acesso a mentoria e 
prática dos projetos 

propostos

INTEGRAÇÃO
Ainda pelo grupo de 
whats, realizamos a 

integração da turma, 
passamos materiais 
e recados, sempre 
acompanhando o 

feedback das aulas
 

CS
Nossa equipe de 

Customer Success 
acompanha a 

evolução dos alunos 
de acordo com seus 
objetivos garantindo 

que eles sejam 
alcançados

AVALIAÇÃO
Avaliamos o 

rendimento do 
aluno na última aula, 

liberando para a 
primeira certificação

CERTIFICAÇÃO
O Aluno recebe seu 
primeiro Certificado



AULA ONLINE 
Assiste as aulas 
Online e realiza 
as atividades 

propostass CERTIFICAÇÃO 
O Aluno recebe 

sua segunda 
certificação de 

participação

DÚVIDAS
Se houver dúvidas 
ele poderá sanar 

com a equipe
no EAD e Whats

OBJETIVO
Verificamos se o 

objetivo global do 
aluno foi atingido 

MÓDULO  
AVANÇADO



TCC
(Trabalho de Conclusão de Curso)

TEMA DO TCC
Verificamos o tema 

de Trabalho de 
Conclusão do curso 

AVALIAÇÃO 
Avaliamos seu 

trabalho ao final do 
5 mês de início do 

TCC

APOIO
Acompanhamos 

a evolução de 
seu desempenho 
pela nossa equipe 

técnica

REVISÃO 
Você poderá revisar 
seu Projeto em 1 mês

CERTIFICAÇÃO 
Se seu projeto for aprovado, 
você será Certificado como 
Profissional Recomendado 

Imagine School

BANCO DE TALENTOS 
O aluno terá um 

posição de destaque 
em nosso portal de 

oportunidades



QUEM PODE SER SEU PROFESSOR(A)?

Digital Media 
Frontend Developer 

@ ArcTouch 
Game Designer & 

Developer 
@CantarimStudios

BRUCE CANTARIM



POR QUE
IMAGINE?

Estude com Profissionais renomados

Acompanhamento com Customer Success

Metodologia de Ensino Invertida

Estrutura única de Ensino a Distância

98,7% de aprovação com excelência

Maior Hub de tecnologia de Santa Catarina



O QUE TEM 
A MAIS?

Acesso Vitalício 
ao Curso

Garantimos seu 
aprendizado

Você tem acesso ao seu Curso 
por tempo indeterminado 
sempre atualizado, caso ele seja 
ainda comercizalizado.

Na Imagine, se você não conseguiu 
aprender, garantimos que você 
possa sanar as suas dúvidas por um 
período de 720 dias*



O QUE TEM 
A MAIS?

Banco de 
Talentos

Club Imagine

Acesso vitalício no Portal de 
Oportunidades onde empresas 
de Tecnologia buscam por 
nossas recomendações e o 
aluno poderá mostrar todo o 
seu talento.

Portal para relacionamento entre 
escola e alunos, onde você terá 
acesso a eventos, promoções, 
notícias e muito mais!



SAIBA POR 
QUE VOCÊ 
ESTÁ 
INVESTINDO.



É um média da hora 
de trabalho de um 

profissional experiente 
no mercado

Um WebApp simples 
segundo o site 

quantocustaumaplicativo.com

Sálario médio de um 
Programador Full 

Stack especialista em 
JavaScript

Freelancer Aplicativo Média Salarial 

R$ 80,00/hr R$ 44.880,00 R$ 6.500,00

https://www.quantocustaumaplicativo.com/


TURMAS 
EM 
OUTUBRO

ÚNICA TURMA

 Início em 01/10/2020 Quintas 19h às 21h00A

Vagas limitadas! 

Entre em contato com nossos Especialistas  pelo 
whats               48  9 99560072 

https://api.whatsapp.com/send?phone=5548999560072


Banco de 
 talentos

ImagineON Club
Imagine

Facebook Instagram

CONHEÇA NOSSA REDE

https://www.facebook.com/imagineschoolbrasil/
https://www.instagram.com/imagineschoolbrasil/



