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R$ 1.000

R$ 2.000

R$ 3.000

R$ 5.400

R$ 7.000

R$ 9.050

R$ 15.550

R$ 16.000

R$ 18.900

Nível de Experiência

Fonte: roberthalf

O mercado de 
trabalho te espera!

São mais de
70 mil vagas
abertas ao ano.
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Trabalhe em
empresas como
Gympass, Neoway, Uol, 
Amazon, IBM e muitas outras

O mercado de tecnologia é o mais promissor. Mais do que isso: 
se você aposta em carreiras da área, não precisa esperar o futuro. 
Na Fullture, os cursos foram desenvolvidos por quem mais 
contrata no mercado. São executivos da Amazon, Via Varejo, 
Accenture e muitas outras. E eles estão de olho em você: alunos 
Fullture com potencial de ingressar no mercado agora mesmo. 
Faça parte desse ecossistema. Faça Fullture.
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Seu futuro profissional
começa agora!

Já pensou que em menos de um ano, você estará pronto para construir 

um aplicativo do zero? 

Com nosso curso, você terá uma visão ampla de todo projeto para criação 

de uma aplicação e poderá definir o seu caminho profissional, apto para 

atuar no Front-end,  Back-end e Mobile em uma das maiores empresas 

do Brasil e do mundo.

 

Com a Fullture você pode chegar mais longe!

PLANO DE ENSINO

DESENVOLVEDOR 
FULL STACK

 240 horas de aulas ao vivo + 240 horas de estudo online +
20 horas de programa de carreira

TOTAL: 500 horas

CARGA-HORÁRIA DA TRILHA DE APRENDIZAGEM:

48 horas
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Este curso é recomendado 
a pessoas que desejam 
realizar uma transição de 
carreira, buscando vagas 
na área de tecnologia 
principalmente relacionado 
a desenvolvimento de 
software.

Qualquer pessoa a partir de 
16 anos que ainda não têm 
clareza de qual faculdade 
cursar e que tem interesse 
em adquirir uma profissão 
e entrar no mercado de 
trabalho.

Empreendedores que gos-
tariam de lançar um pro-
duto digital e pretendem 
desenvolver sua própria 
plataforma.

Curso 100% prático:

Não acreditamos em teoria sem prática. 
Aqui você aprende fazendo! Já pensou 
criar seu próprio aplicativo?

Formação rápida:
Aqui não tem enrolação. Nosso curso
é atualizado e com duração de 10 a12
meses (a depender de feriados e
recessos)

Existe pré-requisito?

Se você é um usuário de computadores e 
celulares, tem todas as competências ne-
cessárias para ser um profissional de su-
cesso.

Aprenda
com experts:

Nosso time coloca a mão na massa e 
são referências no mercado de tecno-
logia mundial. Aprenda com técnicas e 
conceitos testados.

Ideal para amantes da
tecnologia:

Feito para quem quer ter sucesso pro-
fissional, crescer dentro da empresa e 
aprender novas técnicas para trilhar sua 
jornada no desenvolvimento de novos 
aplicativos.

Domine as principais
plataformas tecnológicas

Feito para quem quer ter sucesso profis-
sional, crescer dentro da empresa e apren-
der novas técnicas para trilhar sua jornada 
no desenvolvimento de novos aplicativos.

Aprenda do zero

Um curso completo com melhores do mercado vão te 
colocar a prova de cases reais e em contato com as prin-
cipais plataformas usadas por grandes profissionais

Acompanhamento:

Você pode esclarecer suas dúvidas em cada módulo de 
aprendizado e irá receber feedback de quem realmente 
entende: os profissionais do mercado tecnológico.

FEITO PARA VOCÊ
Um curso
completo!
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CONHEÇA
NOSSO TIME DE 
PROFESSORES
Dev Full Stack

Fabio Alves
Accenture
Associate Director

Carreira de 20 anos como executivo de TI em grandes empresas como Banco Real, Avaya, 

Vivo, Citibank, Santander, CI&T e Accenture, atuando na gestão de grandes equipes em 

projetos inovadores e voltados para Transformação Digital, como migração para Cloud, 

Plataformas Mobile, PIX e Open Banking. Bacharel em Ciência da Computação pelo Centro 

Universitário Nove de Julho, Pós graduado em Gestão de Projetos (FIAP), Gestão de Negócios 

com ênfase em Marketing (ESPM), MBA Executivo (Insper). Cursos complementares em 

escolas de negócios internacionais ( MIT - Cybersecurity, Harvard - Disruptive Strategy, 

INSEAD - Strategy in the Age of Digital Disruption). Certificado PMP, ITIL, Cobit, Agile Scrum 

Master, DevOps, SAFe Agilist. 

Você pode ver mais em:

Coordenador

https://www.linkedin.com/in/fabioalvesdonascimento/
https://www.linkedin.com/in/fabioalvesdonascimento/
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Os  melhores do mercado
JUNTOS, formando profissionais
que o Brasil (e mundo) PRECISAM.

Adriano
JOTA

Fernando Sapata
Itaú Unibanco

Arquiteto de Soluções

Distinguished Software
Engineer

Patricia Silva
Anheuser-Busch

Software Architect | FrontEnd 
Teacher

Enrico Herrera
Boa Vista

Cloud DBA | NoSQL 
Professor

Simone Olenk
Amazon

Tatiana Alencar
 Ethos Industrial

Quality Assurance Manager Analista de TI

Vinicius Marson
Singu

CTO

https://www.linkedin.com/in/arglbr/
https://www.linkedin.com/in/fernandosapata/
https://www.linkedin.com/in/fernandosapata/
https://www.linkedin.com/in/fernandosapata/
https://www.linkedin.com/in/arglbr/
https://www.linkedin.com/in/patr%C3%ADcia-gomes-dos-santos-silva%E2%80%8B-5304b233/
https://www.linkedin.com/in/patr%C3%ADcia-gomes-dos-santos-silva%E2%80%8B-5304b233/
https://www.linkedin.com/in/patr%C3%ADcia-gomes-dos-santos-silva%E2%80%8B-5304b233/
https://www.linkedin.com/in/enricoherrera/
https://www.linkedin.com/in/enricoherrera/
https://www.linkedin.com/in/enricoherrera/
https://www.linkedin.com/in/simone-olenk-albiero-000905/
https://www.linkedin.com/in/simone-olenk-albiero-000905/
https://www.linkedin.com/in/tatidealencar/ 
https://www.linkedin.com/in/tatidealencar/ 
https://www.linkedin.com/in/simone-olenk-albiero-000905/
https://www.linkedin.com/in/tatidealencar/ 
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A linguagem mais popular do mundo. A linguagem que, hoje, formata a 
internet da forma como a conhecemos.  
Podemos dar muitas definições para o Javascript, mas é inegável sua 
importância para a tecnologia que está no nosso dia a dia hoje.  

Podemos afirmar, inclusive, que é uma das linguagens mais importantes 
para o acesso à informação. Isso porque boa parte dos sites e aplicativos 
que utilizamos têm o Javascript em seu DNA.  
O curso Dev Full Stack assume o compromisso de formar alunos que 
vão sair da sala de aula para as melhores vagas do mercado de trabalho. 

O Javascript é a linguagem mais popular e utilizada no mercado 
mundial*, estando à frente de todas as novas tendências que já surgiram 
desde a sua criação, no final dos anos 90.  

De 10 a 12 meses (a  depender de feriados e recessos), nossos alunos 
vão ser convidados a uma rotina intensa de estudos teóricos e práticos 
que vão levá-los a uma formação completa, do HTML até às bibliotecas 
mais avançadas do Javascript e que hoje são utilizadas pelas big 
techs que definem a forma como nos relacionamos com a tecnologia 
atualmente. 

Uma jornada 
cheia de desafios

*Slash Data
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A curva acelerada de aprendizagem 
também vale para quem nunca 
teve contato com programação: 
basta aceitar a proposta do curso 
e dedicar-se a muita prática, com 
o acompanhamento garantido de 
uma equipe de professores com 
anos de experiência.  

• Para quem busca uma rápida 
entrada no mercado de trabalho; 

• Para quem está disposto 
a investir tempo na área 
mais aquecida do mercado; 

• Para quem tem acesso a um 
computador e conexão de 
internet;

• Para quem está disposto a correr 
atrás e criar seu próprio futuro 
de sucesso e ser o profissional 
que o mundo precisa;

•  Para quem vê a escola como um 
guia, que através dos melhores 
professores do mercado, irá 
te mostrar os caminhos do 
sucesso.

Pra quem é
o curso?

O futuro já começou, 
vamos fazer parte dele? 
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Desenvolvedor 
Full Stack

Torne-se um
Desenvolverdor
Full Stack!

Um curso completo 
para uma jornada
incrível!

START
Desenvolvedor web:

contextos profissionais de atuação

TRILHA 01
Fundamentos de Informática:

Hardware, Software e Redes 

TRILHA 02
HTML e CSS

TRILHA 03
Algoritmos e lógica para

programação 

TRILHA 04
JavaScript 

TRILHA 05
React 

TRILHA 06
Banco de dados 

TRILHA07
Backend Nodejs 

TRILHA 08
Qualidade de Software 

TRILHA 09
React Native
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Suas habilidades
no futuro!

• Desenvolvimento de Site

• Conhecimento em Algoritimos e Lógica de Programação

• Desenvolvimento Backend e Frontend

• Conhecimento em aplicações de HTML, CSS e JavaScript usando a API WebStorage

• Aplicações em React

• Criação de projetos de Banco de dados no no SQL e no PostgreSQL

• Desenvolvimento de APIs de serviço usando o NodeJS

• Conhecimento em qualidade e análise de bugs de aplicações e processos de reporte

• Desenvolvimento em React Native em Android ou IoS

Crie habilidades e aprenda a
trabalhar com a linguagem
mais polular do mundo.

Nossa proposta é capacitar nossos
alunos para competir nas melhores vagas 
de grandes empresas de tecnologia.

Ao final no curso veja quais serão suas habilidades para
se destacar no mercado de trabalho
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START

Quem é a “turma de TI”? Quem pode 
fazer parte da “turma de TI”? 

Apresentamos o contexto profissional 
em que se inserem os profissionais 
de TI. A trilha ajuda a situar alunos 
que estão em contato com área de 
TI pela primeira vez – principalmente 
aqueles que estão em transição de 
carreira. 

Principais funções, salários, expec-
tativas de mercado são algumas das 
informações que vão ser comparti-
lhadas pelos professores – que, fora 
das salas de aula, ocupam os cargos 
mais cobiçados pela área de TI. 

Desenvolvedor web:
contextos profissionais 
de atuação

• Quais são as responsabilidades? 

• O que esperar de um desenvolvedor? 

• Eu faço tudo de tudo? 

• Como as empresas se organizam para 
trabalhar com o desenvolvimento de 
software? 

• Qual a relação entre as diversas 
tecnologias e o desenvolvimento de 
Software? 

• Habilidades de um desenvolvedor: 

Autonomia:  

O que você vai 
aprender?

• independência para resolver problemas  
• propor soluções 

Conhecimento:
• conhecimento 
• buscar conhecimento

Quando pedir ajuda? 
• ter a dúvida do problema claro
• saber explicar o problema de forma objetiva
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TRILHA 01

Conhecer como o computador 
funciona e como o computador se 
relaciona com o ambiente em que ele 
está inserido.

A disciplina de fundamentos tem 
como principal objetivo apresentar 
conceitos fundamentais da área de 
computação, sistemas operacionais 
e redes. 

Tais conceitos são importantes para 
o dia a dia de qualquer desenvolvedor 
de software. 

Fundamentos de
Informática: Hardware, 
Software e Redes 

• Hardware, Software 

Evolução dos Computadores, seus 
componentes e dispositivos 

Sistemas Operacionais 

O que você vai 
aprender?

• Redes 

O que é rede? 

• Internet x Local Network 
• IP 
• DNS 
• Máscara de rede 

Internet 

• Protocolos da WEB 
• O que é HTTP? 
• TCP/IP

Mobile 
• Conceitos Macros 

Cloud 
• Conceitos Macros 

Visão macro das camadas
• Como os navegadores funcionam? 

Introdução de conceitos 
DOM 
Como o navegador trabalha com o HTML/
CSS/ JavaScript e Hosting do JavaScript  

• Tipos de armazenamentos (introdução de 
conceitos) 
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TRILHA 02

Projeto: Aluno fará um site estático com no máximo 03 páginas 

O HTML5 é a linguagem de marcação 
utilizada para demarcar áreas nos 
sites, localizando texto, imagens e 
vídeos.

O CSS é uma linguagem de estilo 
que tem o papel principal de aplicar 
padrões estéticos a qualquer 
aplicação Web. 
O foco da disciplina HTML e CSS é 
explorar a criação de conceitos que 
vão auxiliar na criação de telas de 
qualquer aplicação Web. 

Ao final, vamos desenvolver um 
projeto prático a partir dos conceitos 
apresentados.

HTML e CSS 

HTML5 

UNIDADE 1

• Diferenças de HTML4 versus HTML5 
• DOCTYPE 
• Elementos do HTM
• Semântica do HTML5 
• Prática

CSS

UNIDADE 2

• O que é CSS? 
• Como funciona o CSS? 
• Como usar o CSS em uma página HTML? 
• O que são imagens e os tipos da imagem? 
• Como incluir uma imagem com a folha de 

estilo? 
• Conceito de criação de estilos Operadores 

de estilo 
• Flexbox 
• CSSGrid 
• Prática

Como funciona HTML e CSS junto? 

UNIDADE 3

• Como funciona HTML e CSS junto? 
Como criar um código HTML semântico 

• Estilizando um formulário de Contato 
Como criar uma página HTML aplicando o CSS 

Criando o site “Minha Loja” 

UNIDADE 4

• Estrutura do site 
• Geração do código HTML semântico 
• Geração da folha de estilo 
• Publicação do site estático em algum 

servidor na Nuvem 

O que você vai 
aprender?
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TRILHA 03

Desenvolver a lógica de programação 
e compreender o problema que 
precisa ser resolvido é um dos 
pontos principais para se tornar 
um programador. Compreender o 
problema a ser resolvido para um 
programador é criar a lógica de 
programação a ser aplicada a um 
determinado problema e estruturar 
os dados por meio de filas, pilhas ou 
árvores.

Exercícios práticos vão acompanhar 
a curva de aprendizado, como uma 
forma de deixar o cérebro treinado 
para as situações mais complexas no 
dia a dia de webdesenvolvimento.

Algoritmos e lógica
para programação 

O que você vai 
aprender?

UNIDADE 1

• Algoritmos 
• Como criar um algoritmo 
• Como unir tudo em uma aplicação de 

computador? 

UNIDADE 2

• Lógica de programação 
Condições comparativas 
Controles 

• Variáveis 

UNIDADE 3

• Linguagem de programação
Como o computador entende o código que é escrito? 
Linguagem JavaScript
Entendendo a linguagem JavaScript

• Algoritmos 

UNIDADE 4

• Estrutura de dados
Conhecendo as estruturas de dados 

• Arrays e uma visão prática 
AIterar os elementos de um Array 
Adicionar valores no início ou no fim do Array 
Retirar valores do início ou do fim do Array 

Projeto: Exercícios com problematização pontual, deve ser capaz 
de entender problemas lógicos. Do básico ao intermediário! 
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TRILHA 04

Entender a linguagem JavaScript é 
o início de uma jornada com vários 
caminhos a seguir, o desenvolvedor 
pode focar no desenvolvimento Ba-
ckend utilizando o NodeJS como 
ferramenta de trabalho.

Ou então, o aluno pode seguir para a 
carreira  especializada no Frontend 
direcionando estudos para a bibliote-
ca de interfaces chamada React,
Angular ou Vue.
O grande objetivo da disciplina 
“JavaScript” é direcionar o aluno a 
entender com a linguagem funciona, 
como trabalhar com a manipulação 
do DOM por meio da linguagem e 
qual a finalidade de utilização da 
linguagem. 

JavaScript 

O que você vai 
aprender?

UNIDADE 1

• Como funciona? 
• Declaração de variáveis
• Estruturas de controle 
• Funções 
• Como trabalhar com Arrays

Recapitulando Fundamentos da linguagem

UNIDADE 2

• Formulários
• DOM

Formulário e DOM 

UNIDADE 3

• Manipulando eventos no JavaScript 
• Tipos de eventos 

Eventos 

UNIDADE 4

A unidade 4 deve guiar o aluno na criação de 
uma aplicação simulando o aplicativo keep 
do Google (https://keep.google.com/u/0/). A 
finalidade do Keep é armazenar notas de texto 
e salvar por usuário.

No caso, o usuário deve usar a API 
WebStorage para armazenar as notas do lado 
do cliente e usar o JavaScript para criar toda a 
interação. O CSS e HTML vão nortear como os 
dados devem ser apresentados no HTML.  

Criando um aplicativo para armazenar notas 
usando HTML, CSS e JavaScript puro com o 
WebStorage

Projeto: Aluno fará uma aplicação usando o HTML, CSS e
JavaScript usando a API WebStorage.  
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TRILHA 05

A trilha apresenta uma das principais 
bibliotecas do Javascript, o React, 
e que está por trás de alguns dos 
principais aplicativos que usamos no 
nosso dia a dia.

Vão ser abordados conceitos como 
componentes, hooks, Single-Page 
Application, formulários, rotas, 
utilização de testes unitários nos 
componentes criados no Frontend, 
introdução aos padrões arquiteturais 
Flux e Redux e integração com 
Backend utilizando Rest.  

React

O que você vai 
aprender?

UNIDADE 1

• O que é Single Page Application? 
• React

React 

UNIDADE 2

• CSS Module 
• Pré-processadores com Sass 
• Criar componentes estilizados com a 

biblioteca styled-components 
• Preparando as telas para diferentes versões 

de resolução 

Estilos

Partindo do zero 
Criação de componentes 
Controlar estado 
Ciclo de vida do componente 
O que é e porque usar hooks? 
Como criar Rotas? 
Como criar testes? 

UNIDADE 3

• Criando um componente 
• Compartilhando o componente 
• Material-UI 

Componentes no React e reutilização em 
outros projetos 

UNIDADE 4

• Flux e Redux 
• Integração com o Backend 

Projeto: Realizar uma aplicação usando o React. 
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TRILHA 06

Banco de dados armazenam a 
inteligência que está por trás de uma 
aplicação web e/ou mobile, desktop. 

A trilha vai apresentar as principais 
definições e usos do Banco de 
dados, abordando fundamentos 
básicos até o desenvolvimento de 
projetos complexos e baseados, 
principalmente, no SQL e no 
PostgreSQL.

Ao final, também veremos como 
integrar os conhecimentos obtidos 
com os fundamentos de Javascript 
apresentados no decorrer do curso.  

Banco de dados 

O que você vai 
aprender?

UNIDADE 1

• Visão geral sobre o Banco de dados 

UNIDADE 2

• Projeto em banco de dados relacionais 
• Explorando PostgreSQL 
• Criação de instruções SQL 

UNIDADE 3

• Projeto em banco de dados NoSQL 
• Explorando o MongoDB 
• Criação e Manipulação do MongoDB 

UNIDADE 3

• Projeto de banco de dados focando em 
NoSQL 

Projeto: Realizar um modelo de banco de dados criado e gerado no banco de 
dados PostreSQL. Esse modelo deve tservir para interagir com as APIs criadas 
do NodeJS. 



Plano de Ensino | Desenvolvedor Full Stack 19

TRILHA 07

Ao lado do React, o Nodejs é um dos 
ambientes de desenvolvimento mais 
utilizados pelos desenvolvedores que 
atuam no mercado atualmente. 

Ele é fácil de aprender e conta com 
uma perfomance acima da média, e, 
durante a trilha, vamos compreender 
como usá-lo, principalmente, no lado 
backend da aplicação. 

Exercícios de aplicação de testes vão 
ajudar na fixação dos conceitos, e, ao 
final, vamos desenvolver um projeto a 
partir do NodeJs.

Backend Nodejs

O que você vai 
aprender?

UNIDADE 1

• Linguagem NodeJS 
Introdução ao NodeJS 
Revisitando o JavaScript
NodeJS 

UNIDADE 2

• Orientação a objetos 
Introdução 
Uma rápida revisão sobre POO 

• Nosso estudo de caso 
O problema 
A solução 
A solução técnica

• Preparando o ambiente 
A estrutura de classes 

UNIDADE 3

• Reusabilidade 
Introdução 

• Reúso na prática 
Usando uma classe de auxílio 
Refatorando para gerar classes específicas 

UNIDADE 4

• Desenvolvimento de aplicações e 
integração com Front-web 

APIs
REST

• APIs, Backends e Frontends 
Preparando o ambiente 
Gerando dados de exemplo 
Gerando um servidor 
Enviando e recebendo dados do backend 

 

Projeto: Realizar um conjunto de APIs de serviço usando o NodeJS 
como base e usando o banco de dados criado na disciplina de Banco
de dados. 
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TRILHA 08

Principais conceitos de testes de 
software, qualidade e análise de bugs 
de aplicações, processos de reporte.

Aqui, vamos ter contato a exemplos 
reais de casos de testes, de projetos 
de Javascript e que são comuns no 
cotidiano de equipes de TI de diversas 
empresas. 

Durante todo o percurso, vamos 
contar com exercícios práticos de 
testes e, ao final, os alunos vão ter um 
conjunto de atividades desenvolvidas 
e prontas para serem divulgadas em 
portfólios e em processos seletivos 
de grandes empresas

Qualidade de Software 

O que você vai 
aprender?

UNIDADE 1

• Testes de Software 
O que é Teste de Software? 
Os sete princípios de testes 
Atividades de teste 
Casos de testes 
Massa de Dados 
Erros, Defeitos, Falhas 
Teste Manual/Teste Automatizado 
Tipos de Testes 
Pirâmide de Testes 

UNIDADE 2

• Qualidade de Software 
O que é o ciclo de testes de software? 
Ciclo de desenvolvimento de Software (SDLC) e Ciclo 
de Testes de Software (STLC) 
Teste Ágil 

UNIDADE 3

• Ferramentas de Gestão de Testes 
Por que usar ferramentas?

• O que a ferramenta deve oferecer? 
Gerenciar casos de testes 

• Como escolher a ferramenta 

UNIDADE 3

• Pirâmide de testes e gates de qualidade 
Testes Unitários 
Testes de integração 
Testes de interface do usuário 
Testes end-to-end 
Testes de aceitação – as funcionalidades funcionam 
corretamente? 
Testes exploratórios 
A confusão sobre a terminologia de testes 

• Gates de qualidade 

Projeto: Criar casos de testes e aplica-los em alguma aplicação
prática tendo como linguagem principal NodeJS ou qualquer
linguagem JavaScript. 
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TRILHA 09

React Native

Realizar um projeto em
React-Native  

TRILHA

BÔNUS
Faça a Diferença

O objetivo é apresentar o React Native, biblio-
teca do Javascript que se tornou uma das 
principais multiplataformas para o desenvol-
vimento de aplicações móveis. Com o React 
Native, é possível criar aplicações complexas 
apenas com o Javascript, usando recursos do 
React.
  
A partir da exposição das principais 
funcionalidades da biblioteca, o aluno vai 
desenvolver seu primeiro projeto web e/
ou mobile.  A trilha também conta com 
orientações para adaptar projetos do Android 
para IoS e vice-versa, além de apresentar o 
uso do React Native em sistemas operacionais 
diversos (Windows, Linux e Mac).  

• Fundamentos
• Criando componentes
• Componentes estilizados
• Criação de uma aplicação de 

solicitação de pedidos online

O que você vai 
aprender?
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Se torne o
profissional que  
o mercado está  
buscando mas  
não consegue

encontrar!

F U L L T U R E . C O M

@ F U L L T U R E S C H O O L

Fale Conosco
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FALAR AGORA!
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