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SOBRE O WORKSHOP

Muitos designers estão neste momento a migrar de um
background de comunicação para uma nova realidade em
produto digital. Parece um passo natural e lógico tendo em vista
que nunca houve tanta demanda para soluções digitais. Mas essa
mudança implica aprendizagem e adaptação a novos processos
e a novas exigências. Em produto, não basta apenas seguir
tendências, mas também planejar, executar, testar e medir.
Reconhecendo sempre que às vezes podemos acertar, às vezes
teremos que aprender com o que não deu certo. 

Entenderemos todas as fases de desenvolvimento de um projeto
digital, reforçando a importância de um processo com métodos
específicos para aplicar em cada uma dessas fases. 

O Workshop de Digital Product Design é dirigido a profissionais
que queiram aprender a aplicar boas práticas de planejamento,
desenvolvimento e testes na criação de produtos digitais úteis,
eficientes e com boas experiências de utilização.

É indicado para profissionais das áreas de Design, Marketing,
Desenvolvimento de Software, Analistas de Negócio e Gestores
de Produto.
 

REQUISITOS

Noções básicas de desenho
de interfaces e
conhecimento intermediário
de navegação web.
Conhecimentos básicos de
design gráfico podem ser
interessantes.



Planejando e descobrindo

CONTEÚDO PROGRAMÁTICO

Pesquisa

Projetando

Testando e validando

1.

2. 4.

3.

› Nenhum produto, apenas necessidades;
› Os problemas de pesquisas ruins;
› Quantitativo x qualitativo;
› Estudos longitudinais x transversais;
› Fazendo entrevistas (stakeholders, users);
› Plano de aprendizagem, guerilla user research,
journey maps e outros métodos de pesquisa.
 

› A importância de uma cultura de design,
também conhecida como trabalhar no lugar
certo;
› Porque você deve propagar a cultura do
design.
› Modelos de maturidade de design;
› Descoberta contínua (tarefas a serem
realizadas, UX enxuto, árvore de soluções de
oportunidades);
› Questionários, planos de projeto e métodos
de descoberta.

› Trabalhar sozinho e trabalhar em equipe;
› Princípios de design;
› Cenários;
› Fluxos de tarefas;
› Desenhar ideias;
› Wireframes e protótipos;
› UI patterns & design systems;
 

Testando e validando;
› Suposições e hipóteses;
› Decidindo o que testar;
› Tipos de MVPs;
› Sessões de cliente oculto;
› Teste de usabilidade;
› Teste dos 5 segundos.
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EQUIPAMENTO CERTIFICAÇÃO

NOTAS

Um computador conectado à internet
(preferencialmente através de cabo de rede),
webcam e microfone.
 

Após o término do workshop você receberá um
certificado digital, que inclui a carga horária total do
workshop, data, tema e assinatura da
coordenação.

Em caso de cancelamento do workshop por parte da EDIT., o valor pago pelo
estudante será reembolsado integralmente. Caso o cancelamento seja
efetuado pelo estudante em qualquer prazo, será devido uma multa de 10%
(dez por cento) do valor pago. Não será restituído o valor da inscrição após o
início do workshop.

A EDIT., livre de quaisquer ônus para com os estudantes, poderá utilizar a sua
imagem e voz para fins de divulgação do workshop e das suas atividades,
podendo, para tanto, reproduzi-los ou divulgá-los nos seus canais de
comunicação. A EDIT. reserva-se ao direito de alterar datas e horários ou
mesmo cancelar workshops de acordo com um número mínimo de
interessados. Nesse caso, todos os inscritos serão previamente avisados, até
24 horas antes do início do workshop.
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www.edit.com.pt

Horário de funcionamento
segunda a sexta 10h-23h

EDIT.
Lisboa

EDIT.
Porto

EDIT.
Madrid

Alameda D.
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7A 1900-178
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geral@edit.com.pt
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226 4000-057 Porto
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