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Sobre a Comunidade

Nosso objetivo é de facilitar para todos o acesso 
a informação sobre tecnologia. Trazendo para 
Ceará conteúdos sobre Desenvolvimento 
Front-End e afins gerando networking entre os 
participantes.

Organizamos eventos em diversos formatos 
como treinamentos, workshop, meetups e rodas 
de conversa sobre o mercado. Abordamos 
conteúdos nas seguintes áreas: HTML, CSS, 
Javascript, UX, UI, Angular, React, Vue e Flutter.
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Nossos 
formatos de 
eventos
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Meetups

Encontros mensais com público médio de 60 
pessoas que consistem em uma sequência de 
palestras sobre o mundo Front-End.

Neste encontro também são abordados 
assuntos como mercado de trabalho, Open 
Source e BackEnd.

As empresas possuem a oportunidade de 
divulgarem as oportunidades de emprego e 
interagir com os participantes no coffee break.
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Papo Dev

Rodas de discussão com público médio de 20 
pessoas onde discutimos o movimento do 
mercado Front-End.

Nesta roda conduzimos uma linha de discussão 
de acordo com o assunto chave como Formatos 
de trabalho, Presença feminina no mercado de 
trabalho, tecnologias do mercado, etc.
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Coding Dojo

Desafios de programação com público médio 
de 30 pessoas que consistem na resolução de 
um problemas de Front-End que é comum nos 
processos seletivos de empresa.

As empresas possuem a oportunidade de 
observar as habilidades dos participantes 
durante a resolução do desafio e atrair talentos 
para sua empresa.
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Front-End Day

Um dia inteiro de conteúdo com público 
projetado para 200 pessoas..

8 horas de evento com 2 trilhas de conteúdo 
com momentos para todas as comunidades e 
empresas parceiras. 
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Escolas Profissionalizantes

Em 2019 estivemos em uma escola 
profissionalizante mostrando para os alunos as 
oportunidades no mercado Front-End no Brasil e 
no Mundo e um minitreinamento sobre Html e 
CSS.

Para 2020 estamos projetando expandir para mais 
escolas e um treinamento maior sobre Html, CSS 
e JS
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Treinamentos

Treinamentos com público médio de 15 pessoas 
onde ensinamos na prática tecnologias 
Front-End.

Conteúdos como Html, CSS, React e Vue são 
alguns conteúdos abordados nesses 
treinamentos.

Treinamento tem a duração mínima de 8hs com 
coffee break para participantes
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Últimos 
Eventos
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#09 Meetup - Uni7

No dia 14 de dezembro de 2019 lotamos o 
mini-auditório com capacidade de 80 pessoas e 
tivemos os ingressos esgotados com dois dias de 
antecedência do evento.

100% de satisfação com base na nossa pesquisa 
pós evento que foi respondida por 33 pessoas.
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#06 Meetup - Oowlish

No dia 06 de Julho de 2019 levamos a nossa 6ª 
edição para a sede da Oowlish que fica no Porto 
das Dunas.

Fornecemos ingressos com e sem transporte 
para os participantes. 

Tivemos também 10 ingressos solídarios para 
pessoas que não poderiam pagar o ingresso 
para ir. Estes ingressos foram pagos pelos 
membros da comunidade.

Avaliamos anteriormente se os participantes 
iriam para um evento neste formato.
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#02 Dojo - React vs Vue

No dia 04 de maio de 2019 fizemos um dojo duplo 
onde os participantes resolviam a problemática 
usando React e Vue, separadamente.

Neste dia as os participantes criaram uma 
aplicação climática do zero usando uma api 
externa. Link do projeto final: 
https://github.com/frontend-ce/dev-dojos
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Depoimentos
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Renato Alves
Desenvolvedor de Software na  Alley

A comunidade Front-end CE desempenha um trabalho importante no mercado, 
ajudando na troca de informações e compartilhando conhecimento. Gerando 
networking, e melhorarando o nível dos desenvolvedores Fortalezense.

Bradley Hick
Javascript Developer na iDev Solutions

A comunidade do FrontEnd CE foi muito importante para mim. Graças a ela conheci 
muita gente bacana fiz um ótimo network e tenho amigos que carrego para a vida.
Bem no começo da minha carreira, comecei a acompanhar as apresentações, 
depois de um tempo, tentei participar e compartilhar conhecimento fazendo uma 
apresentação em um dos encontros, eles prontamente me aceitaram e a 
experiência foi sensacional, com os encontros, aprendi muitas coisas interessantes 
e aumentei minha capacidade para o mercado de trabalho.
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Como 
participar
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Palestrante

Antes de anunciar nossos eventos, abrimos 
um call for papers, uma chamada para as 
pessoas que tem interesse em palestrar os 
nossos eventos.

A votação e submissão são feitas no github 
da comunidade: 
https://github.com/frontend-ce/meetups/
issues
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Apoiador

Abrimos espaço para que empresas possam 
sortear produtos para os participantes de nossos 
eventos. Para ter visibilidade para os membros 
da comunidade
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Anfitrião

São as empresas que sedem o seu espaço 
para que possamos realizar o nosso evento.

Nossos anfitriões possuem um momento de 
30 minutos para que possam falar sobre a 
empresa e interagir com os participantes no 
intervalo do evento.
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Patrocinador

Empresas que desejam apoiar financeiramente 
os nossos eventos terão um espaço de 30 
minutos no evento e divulgação em nossas 
redes sociais e base de email da parceria.

Valores de patrocínios são negociados de 
acordo com o formato e tamanho do evento. 
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Te esperamos no próximo evento.

@frontendce
frontendce.com.br

ola@frontendce.com.br


