
RESPOSTAS A PERGUNTAS FREQUENTES 

 

 

 
Quais são os cursos de projeto reprograme-se? 

O reprograme-se é  composto por dois cursos: o curso Programação básica de aplicativos 
Web - Front-end e o curso Programação com JavaScript e o Framework Node.js - Back-
end (confira o link da  estrutura do curso). 

 
Quanto tempo eu tenho para finalizar os cursos do projeto reprograme-se? 

O reprograme-se terá a duração de 8 meses, sendo 4 meses para o curso Programação 
básica de aplicativos Web - Front-end e 4 meses para o curso Programação com 
JavaScript e o Framework Node.js - Back-end. 

 
Tenho que pagar inscrição? 

Não, o curso é totalmente gratuito. 

 
Terei atendimentos se tiver dúvidas? 

Sim. Você contará com o apoio de um professor mediador que possui formação na área 
do reprograme-se e um Monitor que é estudante de curso de informática. 

 
Tenho que ir ao Ifes fazer matrícula? 

Não! As matrículas serão realizadas de forma online a partir das informações 
disponibilizadas na inscrição. 

 
O curso será gravado, podendo assistir posteriormente? 

Sim. O curso está  no AVA- Moodle e nele os materiais,  os conteúdos e atividades  
poderão ser acessados 24 horas por dia. Entretanto existem prazos finais para o 
cumprimento das atividades que possuem o encerramento, semanalmente. 



   
Posso estudar de qualquer lugar? 

Sim, desde que sua localidade permita você frequentar encontros presenciais que 
ocorrerão no polo de apoio presencial do município do Estado do Espírito Santo – polo 
UAB, conforme listados no edital. 

 
Sou morador de outro Estado é possível fazer o curso totalmente online? 

Não! A proposta pedagógica do curso não permite que o curso seja totalmente online 
devido a complexidade do conteúdo “programação web”, dessa forma haverá 
necessidade de encontros presenciais para orientação e realização das atividades 
práticas. Assim você deverá ser morador do Estado do Espírito Santo. 

 
Tenho que ir ao Ifes para fazer alguma atividade? 

Não! A maioria das atividades serão realizadas de forma online utilizando-se do 
Ambiente de Aprendizagem – Moodle e em ambiente interativo de desenvolvimento, e, 
os momentos presenciais serão realizados no polo de apoio presencial UAB do 
município, em horário combinado com o Professor Mediador. 

 
Sou obrigado a ir ao polo de apoio presencial? 

Sim. Considerando a complexidade do conteúdo de programação é importante para 
efetivação da aprendizagem que você participe de momentos presenciais de estudos. O 
Professor mediador estará disponível para orientar a aprendizagem, sanar as dúvidas 
em relação aos conteúdos, bem como, acompanhar a execução das atividades 
avaliativas. 

 
Os cursos do projeto Reprograme-se serão realizados somente a distância? 

Não, embora a maioria das atividades, tanto práticas como teóricas sejam desenvolvidas 
à distância, haverá apoio e orientação de forma presencial no polo UAB do  município 
(ES), mais próximo de sua residência. Os polos estão listados no edital. 

 

Como serão realizadas as aulas online? 

As aulas online serão realizadas na plataforma Moodle e, neste ambiente, teremos todo 
o material do curso, dentre eles,  videoaulas  gravadas, textos, link  à Internet e 
atividades variadas. 

 
 

 



Haverá acompanhamento ao estudante com horário pré determinados? 

Sim. Haverá acompanhamento em horários pré-determinados por meio do programa 
Repl-it para realização das atividades de programação de forma interativa e, ainda, 
atividades síncronas por meio web conferência e encontros presenciais no polo de apoio 
presencial UAB do município listado no edital.   

 
Se eu realizar os cursos do projeto reprograme-se estarei preparado para programar? 

O egresso do curso “Reprograme-se” estará preparado para assumir demandas de 
mercado de baixa complexidade no desenvolvimento de soluções web usando a 
linguagem de programação Javascript juntamente com o framework Node.js, estando 
também fundamentado para se adaptar a outras plataformas de desenvolvimento.  

 
Sou estudante do último ano do Ensino Médio em Escola particular, minha inscrição 
será aceita? 

Neste momento, não! Esta oferta do reprograme-se está aberta somente para  quem já 
possui o Ensino Médio completo e estudantes do último ano do Ensino Médio da escola 
pública. 

 
O aluno fará seu próprio horário pessoal de estudos? 

Sim. Entretanto é possível que precisará adaptar-se a alguns horários de atendimento 
com o Professor Mediador e Monitor. 
 


