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SOBRE A TRYBE

A TRYBE é um  novo conceito  de formação
profissional,  no qual só temos sucesso se você
tiver SUCESSO.
 
Nós realmente levamos a sério o seu TEMPO e
seus OBJETIVOS profissionais. Por isso, você não
PAGA NADA até conseguir um trabalho com
uma remuneração de, no mínimo, R$3.500,00
por mês.
 
O risco é todo por nossa conta!
 
Depoimentos de quem confia:
 
 
 
 
 
 
 
 
 

INSCREVA-SE NO
PROCESSO SELETIVO

http://bit.ly/trybe-learning


A FORMAÇÃO

Como funciona?

 1 Experiência mão na massa
Com atividades online e offline,
você vai aprender a programar com
desafios e problemas reais.

2 Apoio individual
Nosso compromisso é com o seu
sucesso. Por isso, contamos com
uma equipe qualificada para apoiar
a sua jornada de aprendizagem.

3 Aulas com a nossa rede de
experts
As aulas serão ministradas por
profissionais especialistas em
tecnologia. Aprenda com quem já
faz a diferença onde trabalha.

4 Vivência profissional
Você vai aprender os principais
processos e rotinas das empresas
de tecnologia de ponta.



O QUE VOCÊ VAI
APRENDER

Nosso estudante
graduado é capaz de: 

Demonstrar familiaridade com a maioria das estruturas de dados e
algoritmos, sendo capaz de analisar a complexidade de execução de
um algoritmo e elaborar algoritmos eficientes para situações diversas.

 
Demonstrar familiaridade com os principais paradigmas de linguagens,
e suas principais características.

 
Construir um front-end a partir de uma especificação de UI e UX, que se
comunica com uma API, apresentando código limpo, testado, e
seguindo as melhores práticas de desenvolvimento.

 
Construir um back-end, a partir de uma especificação de produto,
seguindo padrões de arquitetura, conectando-se com um banco de
dados, implementando uma interface REST, e apresentando código
limpo, testado, e seguindo as melhores práticas de desenvolvimento.

 
Demonstrar familiaridade com a rotina de um engenheiro de software,
incluindo os processos de uma empresa de tecnologia, as melhores
práticas de desenvolvimento e de controle de qualidade de software.

 
Demonstrar familiaridade com os conceitos, artefatos e cerimônias das
metodologias ágeis, e ser capaz de trabalhar com naturalidade
seguindo essa metodologia.

 
Trabalhar em equipe, de forma colaborativa, sabendo interagir com o
time de forma propositiva, assumindo responsabilidades,
comunicando-se de forma eficiente e sabendo conciliar interesses.



NOSSO
PROGRAMA

Estrutura do currículo 

Introdução ao
desenvolvimento

web
Front-End Back-End

Ciência da
Computação

Engenharia de Software

Metodologias Ágeis

Habilidades Comportamentais

INSCREVA-SE NO
PROCESSO SELETIVO

Interessou?

http://bit.ly/trybe-learning


NOSSO
PROGRAMA

Introdução ao desenvolvimento web

Internet Compreender os conceitos básicos de rede e os
fundamentos da internet.

Unix & Bash
Utilizar, com familiaridade, os comandos básicos
da linha de comando, executando programas,
navegando e manipulando arquivos.

Git Utilizar a ferramenta, seguindo um modelo
padronizado de branching e merging.

HTML Aplicar a linguagem de forma semântica,
utilizando, com familiaridade, seus elementos.

CSS
Utilizar de forma correta e organizada os
seletores da linguagem para aplicar estilos em
marcações HTML.

JS
Introduzir os conceitos da programação
estruturada. Utilizar de forma eficiente os
recursos básicos do Javascript.



NOSSO
PROGRAMA

Desenvolvimento Front-End

UI / UX
Compreender as definições e aplicar
conceitos de arquitetura da informação para
interpretar os componentes e as páginas web.

HTML
Utilizar a linguagem de marcação endereçando
a responsividade e a acessibilidade, utilizando
rich contents e otimização para SEO.

CSS
Aplicar layouts responsivos, re-utilizando estilos,
com alta coesão e baixo acoplamento à
marcação.

JS
Utilizar as ferramentas da linguagem de forma
eficiente para adicionar comportamentos
dinâmicos às páginas.

React
Compreender o funcionamento da biblioteca e
aplicar seus conceitos básicos para construir
interfaces modularizadas e reutilizáveis com
qualidade.



NOSSO
PROGRAMA

Desenvolvimento Back-End

Base de dados
Modelar entidades de dados e seus
relacionamentos e propriedades de forma
relacional e não relacional.

REST
Compreender os conceitos básicos de uma API
REST, utilizando os verbos HTTP na construção
e consumo de uma API.

Server-side
Implementar de forma eficiente uma API REST,
passando por todo o ciclo de vida de uma
requisição HTTP no back-end.

Autenticação
Compreender a diferença entre autenticação e
autorização, e as diferentes formas de aplicar
ambos os conceitos.

Segurança Aplicar as melhores práticas de segurança no
desenvolvimento de aplicações web.

Deploy
Publicar uma web app em um ambiente de
produção, utilizando boas práticas de
versionamento e segurança.



NOSSO
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Ciência da Computação

Algoritmos
Aplicar técnicas de resolução de problemas
com algoritmos de forma eficiente, além de
reconhecer e otimizar níveis de complexidade.

Estrutura de dados
Compreender as diferenças entre as principais
estruturas de dados, e como empregá-las da
melhor forma de acordo com o problema dado.

Paradigmas de
programação

Compreender os principais conceitos e
motivações dos paradigmas orientado a
objetos e funcional.

Linguagem C
Solidificar o conhecimento de lógica de
programação, apresentando conceitos como
gerenciamento e compartilhamento de
memória.

Arquitetura de
computadores

Entender como funciona a estrutura
operacional de um computador, estudando
seus componentes e meios de comunicação.



NOSSO
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Engenharia de Software

Qualidade de código Compreender os motivos e vantagens de se
preocupar com um código bem escrito.

Escrevendo testes
Compreender a necessidade e as aplicações,
assim como o funcionamento dos diferentes
tipos de teste automatizado de software.

Refatorando código
Mostrar a necessidade, os momentos e
motivações de uma refatoração de código.

Workflow de
desenvolvimento

Compreender os processos que englobam o
ciclo completo de desenvolvimento de uma
funcionalidade, do início ao deploy.

Design de código Compreender as melhores práticas de design
de código.

Git avançado
Utilizar a ferramenta de maneira otimizada a
aumentar a produtividade, aplicando técnicas
que facilitam o dia a dia do desenvolvimento.



NOSSO
PROGRAMA

Metodologias Ágeis

Cascata vs Ágil
Apresentar as vantagens e desvantagens entre
metodologias de desenvolvimento cascata e
ágeis.

Manifesto
Apresentar o manifesto ágil, apontando
aplicações reais de cada um dos princípios.

Kanban
Compreender os fundamentos e a história da
metodologia. Aplicar de forma correta e
consistente o Kanban em casos reais.

Scrum
Compreender os fundamentos e a história do
framework. Aplicar de forma correta e
consistente o Scrum em casos reais.

Times ágeis
Aplicar técnicas ágeis de forma colaborativa e
aberta com o time, criando espaço para
iterações e distribuição de conhecimento.

Métricas ágeis
Compreender as principais métricas das
metodologias ágeis e como aplicá-las na
prática. Entender os fatores que podem
influenciar as métricas no curto e longo prazo.



NOSSO
PROGRAMA

Habilidades Comportamentais

Rotina de trabalho
Compreender o que compõe o dia a dia de
trabalho e o que é necessário entregar para que
os resultados sejam alcançados.

Trabalho em equipe
Entender a importância dos times e cultivar
espaços de comunicação aberta para lidar com
conflitos.

Comunicação
Apresentar técnicas de escuta ativa,
comunicação não violenta e comunicação
escrita e verbal eficientes.



VENHA FAZER
PARTE

ALÉM DE TER UMA SUPER
FORMAÇÃO E SÓ PAGAR QUANDO

ESTIVER TRABALHANDO, VOCÊ
TAMBÉM CONTA COM:

 

Nosso apoio integral para se inserir nas
melhores empresas de tecnologia.

 
Intensa troca de experiência com a nossa
comunidade de estudantes.

 
Participação gratuita nos nossos Meetups
e eventos.

 
Interessou?

INSCREVA-SE NO
PROCESSO SELETIVO

https://www.facebook.com/betrybe/
https://www.instagram.com/betrybe_/
http://bit.ly/trybe-learning



