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SOBRE O WORKSHOP
iOS & Swift - First Steps é um workshop dirigido a programadores 
com conhecimentos em outras plataformas e que desejem aprender 
como desenvolver aplicações para iPhone, Apple Watch ou iPad.
Durante o workshop, os participantes irão desenvolver uma aplicação 
de raiz utilizando Swift, a nova linguagem de programação criada 
pela Apple.

Com mais de 16 milhões de developers registrados em todo o 
mundo a Apple App Store é uma das maiores e mais competitivas 
App Stores no mundo. Depois do workshop qualquer participante 
terá o conhecimento necessário para começar a criar aplicações que 
podem ser submetidas para a Store.

Workshop concebido por profissionais que 
atuam há vários anos no mercado nacional e 
internacional.

duração total 16h - Aulas Teóricas / 
Práticas + Projeto 

investimento 165€

nota Lotação limitada

REQUISITOS

Para frequentar este workshop é 
necessário ter conhecimentos de 
programação orientada a objectos. 
Noções básicas de mobile UI e UX.

PÚBLICO-ALVO
Qualquer programador que tenha interesse pelo mundo de 
desenvolvimento de aplicações móveis.
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Introduction.1.

 › Introduction to Cocoa Touch, Swift and 
Popular Apple Frameworks

 › Roadmap Day 1

 › Roadmap Day 2

 › Initial Q&A

Basic Swift.2.

 › Let and var

 › Optionals

 › Struct, enum and class

 › Playgrounds

Animations.8.

 › Animating Movement

 › Transforming a View

 › Demo App: Enhancing the UX With 
Animations

CONTEÚDO PROGRAMÁTICO

Table Views & Cells.7.

 › Sections and Cells

 › Data Sources & Delegates

 › Reusing Cells

 › Custom Cells

 › Demo App: Adding a Table View

How to Use Interface 
Builder.

5.

 › Storyboards and XIBs

 › Navigation Controllers

 › Segues

 › Demo App: Creating the Initial Flow

Basic iOS UX.3.

 › Model-View-Controller

 › UIKit

 › Demo App Interaction Flow

 › Demo App Components

Xcode - How to Run and 
Debug Your Application.

4.

 › How to use Xcode

 › How to Structure an Application

 › Run an Application on the Simulator

 › Errors and Debug

 › Code-Sign

 › Documentation

Auto Layout.6.

 › How Auto Layout Works

 › Ambiguous and Unsatisfiable Layouts

 › Using Auto Layout in Interface Builder

 › Demo App: Layout
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NOTAS

Em caso de cancelamento do workshop por parte da EDIT., o valor 
pago pelo(a) participante antecipadamente será reembolsado na sua 
íntegra. Caso o cancelamento seja efetuado pelo(a) aluno(a) será 
devido uma multa (cláusula penal) de 10% (dez por cento) do valor 
pago. Não será restituído o valor da inscrição após a realização do 
workshop. 

A EDIT., livre de quaisquer ônus para com o(a) aluno(a), poderá utilizar 
a sua imagem e som de voz para fins de divulgação do workshop e das 
suas atividades, podendo, para tanto, reproduzi-lo ou divulgá-lo nos 
seus canais de comunicação. 

A EDIT. reserva-se o direito de alterar datas, horários, locais ou 
mesmo cancelar workshops de acordo com um número minímo de 
interessados. 
Nesse caso, todos os inscritos serão previamente avisados, até 
24horas antes do ínicio do workshop. 

Ficarão ao critério da EDIT. os cancelamentos dos Workshops por 
outros motivos que aqui não foram informados. 

Demais valores gastos pelo(a) aluno(a) não serão reembolsáveis, 
como valores gastos com alojamento, hotel, passagem de qualquer 
tipo e deslocações.

EQUIPAMENTO CERTIFICAÇÃO

Um computador por aluno; Projetor HD; 
Documentação em formato digital.

Inclui: Carga horária total do workshop, 
temática, certificação DGERT, carimbado e 
assinado pela coordenação pedagógica em 
formato digital. 

Notification.9.

 › How iOS Handles Permissions

 › Local Notifications

 › Push Notifications

 › Demo App: Adding Local Notifications

Third Party Libraries.10.

 › How and When to Use a Third Party Library

 › Finding the Right Library

 › Carthage: How to Use and Common Pitfalls

 › Demo App: Including and Using a Third Party 
Library

Next Steps.

 › Apple Developer

 › Books

 › Relevant Blogs and Websites

11.
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