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O QUE É?

O curso Experience Design Advanced tem como principal objetivo 
formar profissionais que queiram ver as suas aptidões relacionadas 
com interação, usabilidade e experiência de utilizador melhoradas. 

A relação do Homem com a Máquina é uma matéria multidisciplinar,
complexa que visa incrementar a satisfação e eficiência em cada 
clique, toque ou conversa com um produto digital. 

O objetivo fulcral do curso é conhecer melhor e compreender 
matérias profundas e voláteis que nos rodeiam nos diferentes 
domínios de negócio, do ser humano, da tecnologia e da psicologia.

duração total 116h

100h Curso Intensivo prático

16h Workshop

investimento 290€x4 (sem juros)
(pronto pagamento: 5% de desconto)

Idade Mínima 18 anos 
-
Formação em áreas de design e 
do universo das tecnologias da 
informação, ou experiência profissional 
comprovada.
-
Marcação de uma SOPP gratuita com 
um dos nossos Student Admissions 
Manager

ADMISSÃO

Este curso intensivo foi concebido por 
profissionais da área com uma vasta 
experiência nacional e internacional.
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CONTEÚDO PROGRAMÁTICO

PERFILOBJETIVOS

Este workshop é indicado para profissionais da 
área Digital. Requer conhecimentos prévios
inerentes aos fundamentos do Design e 
desenvolvimento de produtos digitais (websites,
software, aplicações mobile, produtos de interação 
homem-máquina).

Os objetivos deste curso são dotar os formandos 
de conhecimentos avançados sobre as diferentes 
técnicas utilizadas em User Experience Design.

 › História e marcos que mudaram o mundo da 

interação

 › Conhecer o passado para envisionar o futuro

 › Futuro, interfaces e desafios inerentes ao 

desenvolvimento (tAI)

 › Exercício prático de investigação

User Experience 
Introduction.

1.

 › Interface Design Principles

 › Processos de Design de Interação e 

metodologias

 › User Centred Design

 › Lean UX & Agile: Como integrar UX no mundo IT

 › Design Sprint: como preparar e realizar 

workshops Research

How to perform UX.2.

 › Memórias, modelo mental, conceptual e de 

interação

 › Psychology & Cognitive Bias

 › Model Human Processor

 › Erro: decisão, atenção e foco

 › Metáforas e Affordances

 › Emotions and Decisions & Problem solving

 › Exercício de exploração da carga depositada 

cognitiva no utilizador

The Users. 3.

 › User Research

 › User Goals vs Business Goals

 › Métodos quantitativos e qualitativos

 › User Research Findings

 › Simulacro de apresentação de briefing de projeto

User Research & the 
Business. 

4.
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 › Navegação e estrutura

 › Usabilidade aplicada aos componentes de 

interação

 › UX Writing, palavras na interface

 › Design System: Criação e Manutenção

 › Exercício prático aplicado à Interface

Design Patterns & Principles.5.

 › Objetivos e vantagens

 › Testes de usabilidade e documentação

 › Exercício prático: protótipo funcional e teste de 

usabilidade

Prototyping.6.

 › Comunicar com Stakeholders

 › Preparar reuniões

 › Ouvir e compreender

 › Negociar e planear

 › Exercício prático: Simulacro de reunião

Comunicate Design.7.
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SOPP
Para se inscreverem no curso intensivo User 
Experience Design Advanced, os alunos 
necessitam de agendar uma SOPP (Sessão de 
Orientação Pedagógica & Profissional) gratuita, 
com um dos nossos Student Admissions Manager.

Esta SOPP tem como objetivo dar a conhecer, 
em pormenor, a metodologia da escola, as 
instalações, enquadrar o perfil do candidato, 
analisar as expetativas em relação ao curso e 
esclarecer eventuais dúvidas sobre o mesmo.

CERTIFICAÇÃO
A certificação é entregue aos alunos em formato 
digital e inclui: carga horária (modular e total), 
nota final do curso, certificação DGERT, carimbo 

e assinatura (da coordenação pedagógica do 
programa ou administração da escola).

Um computador (1 por aluno);
Projetor HD;
Documentação em formato digital. 

No final do curso intensivo, os alunos da EDIT. 
têm acesso a um workshop gratuito. Este 
workshop é escolhido pelo aluno.

WORKSHOP EDIT. EQUIPAMENTO

A inscrição no Curso Intensivo User Experience 
Design Advanced inclui acesso a publicações e a 
documentação de suporte nas aulas, incluindo um 
conjunto de recursos bibliográficos e formações 
on-line de suporte às atividades de ensino, 
investigação e aprendizagem.

DOCUMENTAÇÃO DE APOIO ÀS 
AULAS Todos os nossos alunos beneficiam de uma 

colaboração exclusiva entre a Tronik- Digital 
Recruitment Agency e a EDIT..

O objetivo desta parceria é o enquadramento 
e inclusão dos alunos da EDIT. no mercado de 
trabalho.

RECRUTAMENTO
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