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PROGRAMAÇÃO FRONT-END  
 
Objetivo: 
O presente curso tem como finalidade ensinar a utilização de ferramentas de programação web para 
criação de páginas responsivas na internet. O conhecimento destas ferramentas proporcionará aos 
estudantes a capacidade de desenvolver páginas e aplicações web. 
 
Conteúdo programático: 
- Como funciona a internet; 
- Utilização de HTML5 e CSS3; 
- Design responsivo; 
- Semântica & Acessibilidade; 
- Utilização de FlexBox; 
- Terminal; 
- Introdução ao GIT e GitHub; 
 
Informações gerais: 
O curso terá duração de 10 semanas, sendo 4h semanais, totalizando: 40 horas. Serão apresentados 
conceitos aprofundados do conteúdo acima descrito, além de prática e exercícios em sala de aula, 
também será disponibilizado o PDF dos materiais. A previsão de início está previsto para 05/10/2021 
com término em 16/12/2021. As aulas serão realizadas às terças e quintas-feiras, de 18 às 20 horas. 
Será fornecido certificado para os alunos(as) com frequência e aproveitamento igual ou superior a 
75% das aulas. 
 
ATENÇÃO: 
Os selecionados abaixo deverão comparecer à sede da Redes da Maré, local onde o curso será 
realizado, no dia 30 de setembro de 2021, às 18h, para a aula inaugural. Os selecionados que não 
comparecerem estarão automaticamente desligados do projeto e será convocada a lista de espera. 
Todas as aulas serão presenciais. A sala de informática está adpatada para o distanciamento seguro 
e o uso de mascara é obrigatório. Não será permitido, em nenhum momento e sob nenhuma hipótese, 
permanecer em qualquer espaço da instituição sem utilizer a máscara de maneira adequeda: 
cobrindo o nariz e a boca em sua totalidade. A Redes da Maré está localizada na rua Sargento Silva 
Nunes, 1012, Nova Holanda, Maré. Todos os selecionados receberão email com esses informes. 
 
Os critérios utilizados na seleção foram: 

 Ter entre 17 e 24 anos; 
 Ser morador da Maré; 
 Ordem de inscrição. 

 
 



 

 

SEGUE ABAIXO A LISTA DE SELECIONADOS: 
 

1. Almir José da Conceição Junior 
2. Arthur dos Santos da Silva 
3. Francisco Thiago Rodrigues de lima 
4. Guylherme Albert Areias
5. Igor de lima da Silva 
6. Julia Lima De Carvalho 
7. Kayke de Souza das Neves 
8. Luan Rodrigues dos Santos Alcelino 
9. Luana Ribeiro de Farias 
10. Matheus Oliveira Pereira 
11. Nayara Beatriz Barbosa Avelino 
12. Richardson Linhares de Miranda 
13. Rodrigo Marques Pereira 
14. Victor Kauã Ribeiro de Souza 
15. Wenyla Cesar dos Santos Silva 
16. Yasmin Pereira Pena da Silva 

 


