TERMOS GERAIS
PROGRAMA ESTAÇÃO HACK FROM FACEBOOK – CEL-LEP
O presente TERMOS GERAIS servirá para explicar o programa Estação Hack From
Facebook, decorrente da parceria entre o Cel-Lep Ensino de Idiomas S/A (“CEL-LEP”) e
Facebook.
1 - O que é o programa Estação Hack From Facebook?
O Programa Estação Hack promove a formação de talentos em tecnologia e empreendedorismo, por meio da capacitação de jovens e adultos.

O CEL-LEP em parceria com o Facebook, oferece cursos gratuitos para pessoas a partir de
16 anos, abrangendo de projetos e protótipos, interface e experiência do usuário, desenvolvimento de aplicativos e websites, exercícios de conceitos de lógica e outras habilidades em programação. E, o curso de inglês instrumental para tecnologia, que fornece
habilidades básicas para leitura e escrita de códigos e termos técnicos.
2 – Atendimento e Suporte ao programa Estação Hack From Facebook em parceria com o CEL-LEP:
As dúvidas relacionadas aos cursos ministrados pelo CEL-LEP deverão ser encaminhadas ao e-mail contato@cellep.com.
2 – Cursos oferecidos pelo CEL-LEP no programa Estação Hack From Facebook:
Os Cursos oferecidos pelo CEL-LEP são focados na introdução à programação e no desenvolvimento de App’s, conforme tabela abaixo:

TABELA DE CURSOS
Inglês Instrumental para Tecnologia

•

Conteúdo

•
•
•
•
•
•
•
•

•

Ampliar o vocabulário de termos comuns encontradas em
manuais, documentação técnica e objetos do dia a dia
Desenvolvimento de estratégias básicas de leitura profissional
Conhecer pessoas e se apresentar
Socializar com as pessoas em inglês
Trocar informações sobre você e sua vida profissional e pessoal
Pedir e atender favores simples
Entender instruções simples
Detalhar sua rotina de trabalho e pessoal
Fazer compras
Fazer e receber ligações telefônicas
Se preparar para uma entrevista de emprego

 


•

Carga horária

32h

Periodicidade

Intensivo: 16 aulas com 2h de duração, 3 vezes por semana de segunda à sexta / Semi-intensivo: 16 aulas com 2h de duração, 2 vezes por semana de segunda à sexta

Horários

9h às 11h / 11h às 13h / 16h às 18h / 18h30 às 20h30

Desenvolvimento Websites: Frontend

Conteúdo

•
•
•
•
•
•

•

A história da Internet
JavaScript
HTML5
CSS3
Flexbox
Bootstrap 5
Hospedagem de sites

Carga horária

32h

Periodicidade

Super-intensivo: 8 aulas com 4h de duração de segunda à sexta / Integral: 4
aulas com 8h de duração, aos sábados

Horários

Super-intensivo: 8h às 12h / 14h às 18h / 19h às 23h / Integral: 8h às 17h
com 1h de pausa

Desenvolvimento Websites: Backend

Conteúdo

•
•
•
•
•
•
•
•
•

•

Introdução ao funcionamento da web
O que é front-end e back-end?
JavaScript e recursos do EC6
Visão geral HTML5, CSS3 e Bootstrap 5
Git
NodeJS e NPM
Express e EJS
Hot reload com Nodemon
PostgreSQL
Deploy no Heroku

Carga horá- 32h
ria
P e r i o d i c i- Super-intensivo: 8 aulas com 4h de duração de segunda à sexta / Integral: 4
aulas com 8h de duração, aos sábados
dade
Horários

Super-intensivo: 8h às 12h / 14h às 18h / 19h às 23h / Integral: 8h às 17h
com 1h de pausa

UI/UX e Protótipos: Websites

•

Conteúdo

•
•
•
•
•
•

•

Introdução ao Design UX/UI (Experiência e interface do
usuário)
Ferramentas do designer
Fundamentos de design para interfaces web
Tipografia, imagens e componentes de interfaces web
Wireframes e Protótipos
Usabilidade
Frameworks e principais diretrizes para criação de interfaces
web
Prototipagem interativa com Figma

Carga horá- 32h
ria
P e r i o d i c i- Super-intensivo: 8 aulas com 4h de duração de segunda à sexta / Integral: 4
aulas com 8h de duração, aos sábados
dade
Horários

Super-intensivo: 8h às 12h / 14h às 18h / 19h às 23h / Integral: 8h às 17h
com 1h de pausa

UI/UX e Protótipos: Aplicativos
•

Conteúdo

•
•
•
•
•
•

•

Introdução ao Design UX/UI (Experiência e interface do
usuário)
Introdução ao Design Thinking
Double Diamond
Usabilidade
Wireframes e Protótipos
Conceitos básicos do Design de Interfaces Mobile
Principais diretrizes para interfaces Android e iOS
Prototipagem interativa com Figma

Carga horá- 32h
ria
P e r i o d i c i- Super-intensivo: 8 aulas com 4h de duração de segunda à sexta / Integral: 4
aulas com 8h de duração, aos sábados
dade
Horários

Super-intensivo: 8h às 12h / 14h às 18h / 19h às 23h / Integral: 8h às 17h
com 1h de pausa

Desenvolvimento de Aplicativos: Mobile

Conteúdo

•
•
•
•
•
•
•
•
•

•

Introdução ao React Native e Expo
Fundamentos do JavaScript e ES6
Noções básicas de HTML e CSS
Flexbox
Introdução ao JSX
Components, props, styles e eventos
React Hooks (useState e useEffect)
React Navigation
AsyncStorage
Processo de Build

Carga horá- 32h
ria
P e r i o d i c i- Super-intensivo: 8 aulas com 4h de duração de segunda à sexta / Integral: 4
aulas com 8h de duração, aos sábados
dade
Horários

Super-intensivo: 8h às 12h / 14h às 18h / 19h às 23h / Integral: 8h às 17h
com 1h de pausa

O curso se caracteriza como “curso livre”, não estando sujeito à regulamentação do ensino regular.
3- Pré requisitos técnicos e critérios de seleção:
Para inscrição no curso, o candidato deve ter no mínimo 16 anos de idade, possuir
acesso a um computador (laptop ou desktop) com internet, microfone e webcam, tendo
em vista que As aulas serão ministradas em ambiente virtual da internet, por meio de
plataforma de videoconferência determinada pelo CEL-LEP.
Não é necessário ter qualquer conhecimento prévio de programação para participar.
Todos os interessados poderão se inscrever, mas terão preferência alunos matriculados
na rede pública de ensino.
A inscrição realizada no site br.cellep.com/estacaohack não garante a vaga do candidato
no curso. Os selecionados serão comunicados pelos canais oficiais do projeto, por email e/ou ligação no telefone informado no cadastro do candidato.
4- Matrícula:
As inscrições são realizadas no site br.cellep.com/estacaohack. Ao finalizar o preenchimento do formulário de inscrição, caso o candidato seja selecionado, deverá aguardar o
e-mail do CEL-LEP com instruções para confirmar sua vaga e assinar o TERMO DE CONCESSÃO DE BOLSA DE ESTUDO – PROGRAMA ESTAÇÃO HACK FROM FACEBOOK – CEL-LEP.
5- Das Despesas:
O curso será ministrado de forma totalmente gratuita, incluindo recursos didáticos utilizados durante o curso.
6- Critérios de avaliação:
O candidato deverá frequentar às aulas online dentro do horário estipulado, realizar as
atividades de maneira empenhada e demonstrar engajamento com o conteúdo ensinado.

Serão avaliados: empenho, envolvimento, e participação durante o programa, além de
seu interesse e empatia com os conteúdos.
7- Certificados:
Ao final do programa, os participantes receberão um certificado de conclusão em seu
nome e com indicação da carga horária do curso, assinado pelo CEL-LEP.
Para receber o certificado de participação no curso, é necessário que o candidato tenha
frequentado, no mínimo, 75% das aulas do curso.
9- Compromisso:
A veracidade das informações fornecidas na inscrição do candidato é de total responsabilidade do próprio candidato e/ou seu responsável legal (para menores de 18 anos).
Ao realizar a inscrição no programa Estação Hack From Facebook - CEL-LEP, o
candidato e/ou seu Responsável Legal declaram que leram e estão de acordo com todos
os termos apresentados acima. O não cumprimento de quaisquer obrigações assumidas
aqui poderá acarretar na suspensão ou desligamento imediato da participação do candidato no projeto.
Agora é com você!
(
) Li, aceito os termos acima descritos e autorizo a inscrição do candidato.

