QUESTÕES FREQUENTES
Programa RE_Start
1. Quero ser programador, mas por onde devo começar?
Converse connosco! Podemos ajudá-lo a perceber o caminho a seguir, mediante os seus
conhecimentos, gostos e ambição profissional.

2. Não é possível aprender a programar nos cursos online? Podem até ser gratuitos ou mais
económicos?
Tudo é possível. Acreditamos que aprender a programar sozinho poderá ser mais difícil
e pouco motivador. As dificuldades que surgem, com um tutor são ultrapassadas
rapidamente. No momento em que perder a motivação, a evolução termina. Por esse
motivo acreditamos que a iniciação deverá ser sempre orientada. Depois dessa fase o
"céu é o limite".
3. É possível aprender a programar em tão pouco tempo?
Provavelmente vai ficar surpreendido com a sua evolução neste tempo. A motivação
associada a um programa completo e formadores de excelência, fazem toda a diferença.
Mas, vamos adequar a realidade às expectativas, este é o início de um futuro como
programador.

4. Tenho receio de ser inserido num grupo com diferentes níveis de conhecimento e isso
prejudicar a minha evolução.
Os nossos programas estão preparados para os formandos partirem do mesmo nível de
conhecimento, do ZERO :) . No entanto, poderá existir uma diferença na curva de
aprendizagem, uns serão mais rápidos do que outros colegas, mas além das formações
responderem a estas diferenças, o Formador estará presente para ajustar os diferentes
ritmos. Este é um dos motivos para o grupo de formandos ser pequeno (entre 7 e 16).

5. Vou investir tanto dinheiro e se não gostar de programar?
Tentaremos ter uma solução para si. Se se mantiver focado, motivado, resiliente e
assíduo o mais natural é que esta situação não surja. No caso de surgir, poderemos
pensar noutra solução para si, afinal os nossos formadores terão uma visão clara das
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suas capacidades e poderemos orientá-lo para abraçar outro projeto. No entanto, por
favor, leia com atenção a nossa política de desistências.

6. Tenho um background de IT, não necessito do programa completo, o que sugerem?
É natural. Adicionalmente temos outras TECH formações em calendário onde poderá
selecionar as que sente que necessita. No entanto, alertamos que, no caso de não
programar há mais de 10 ou 15 anos (ou até 5?!), por muito que lhe custe, acredite que
precisa de um programa completo. Também temos a certeza que a sua curva de
aprendizagem será muito superior e mais rápida em relação a outros participantes que
iniciam no ZERO.

7. O que querem dizer com "programa intenso e intensivo"?
Significa que esta formação tem um ritmo acelerado e todos os conteúdos relacionados
com programação obrigam a utilizar o raciocínio lógico, por isso, é muito exigente! Por
isso, o interesse tem de ser realmente genuíno para avançar com o sucesso que
esperamos. A regra de ouro passa por 100% de foco, trabalho, motivação e dedicação.

8. Posso trabalhar durante o período do programa de formação RE_Start?
Se não trabalhar, perfeito! Poderá aproveitar e estudar muito mais. Se trabalhar, sentirá
uma sobrecarga maior de trabalho. No entanto, a disciplina é essencial quer seja para os
que têm mais tempo disponível ou para todos os que trabalham. Acreditamos que para
conseguir alcançar todo o sucesso que pretendemos com este programa precisa de
100% de empenho.

9. Qual é a diferença entre uma Licenciatura de 3 anos e o programa RE_Start?
São mundos diferentes. Existe o mundo académico (instituições de ensino superior) e o
mundo empresarial. Ambos se complementam e nenhum é substituto do outro. Como
entidade de formação profissional e empresa tecnológica, na PRIMAVERA Academy,
pretendemos contribuir para a valorização das competências do canal e ajudar a
combater a escassez de recursos, através da profissionalização ou especialização nas
tecnologias utilizadas no ecossistema PRIMAVERA.

10. Qual é a diferença entre um Curso de Técnico Superior Profissional (CTESP) e o
programa RE_Start?
Os CTESP não são comparáveis ao nosso programa RE_Start, são ofertas distintas.
Assim como não podemos comparar, por exemplo, o 12º ano a uma Licenciatura. O
posicionamento da PRIMAVERA Academy não visa disponibilizar uma oferta semelhante
à existente no mundo académico. O mundo académico e o empresarial são
complementares e têm ritmos distintos.
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O RE_Start é um programa exigente, quer pelo ritmo de aprendizagem que é imposto,
quer pelos temas abordados.

11. O projeto é obrigatório? E vamos ter tempo para concluir o projeto? E se não conseguir
ter uma avaliação positiva existe alguma forma de recuperar?
Sim. O projeto é para todos os participantes. Cada projeto contempla 7 horas para a sua
realização, em sala. Existe ainda uma semana de pausa entre os módulos/áreas
(DataBase, OOP, WEB). Essa semana poderá ser usada para ajudar, os participantes
que necessitarem, na finalização do seu projeto.
Os projetos serão orientados e avaliados pelo Formador responsável de cada área. A
avaliação do projeto contempla uma data para entrega e uma data adicional para
melhorar (recuperação) o projeto.

12. Qual é o nº máximo de faltas permitido?
Cada participante tem de frequentar, pelo menos, 80% da carga horária para obter
o Certificado de Frequência. A assiduidade é mesmo muito importante para conseguir
acompanhar o ritmo deste programa com sucesso. Mas, sabemos que podem surgir
sempre situações inesperadas.

13. Como garanto a minha vaga?
Depois de recebermos o pedido de inscrição os participantes/interessados serão
contactados para uma conversa informal de admissão e gestão de expectativas. Após
esta entrevista, para garantir a vaga, deverão efetuar o pagamento da taxa de inscrição.
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