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PÚBLICO-ALVO

SOBRE O WORKSHOP

Neste workshop serão abordados os princípios básicos para 
a exploração e utilização do software Figma.
Você aprenderá a prototipar e testar, além de ter uma real
simulação do comportamento,  visualizando todo o design 
do seu produto.

Carga Horária: 2h

Destina-se profissionais das mais diferentes áreas que
contribuem para o desenvolvimento de produtos e serviços,
desde designers, desenvolvedores, gestores de produto,
publicitários, engenheiros, gestores de marca, responsáveis de
inovação e gestores de empresa. 

Destina-se também às pessoas interessadas que queiram
conhecer uma ferramenta de prototipagem e visualização que
permite compreender e trabalhar a experiência da pessoa
usuária.

Este Workshop foi criado por profissionais de
User Experience & User Interface que atuam
no mercado nacional e internacional.

REQUISITOS

Conhecimentos básicos 
de design e experiência 
de interface.
É importante no momento 
da prática ter acesso a algum
dispositivo como
computador para
compreender em sua
totalidade o desempenho 
e necessidades do processo
de desenvolvimento do
produto em fase de
protótipo.



Introdução e Apresentação do 
 Figma

CONTEÚDO PROGRAMÁTICO

Produtos para Sites e Apps

User Experience - Research

Design de Interface 

1.

2. 4.

3.

› Demonstração de vários formatos e contextos
em que podem ser aplicados.

 › Cases UX & UI

 › Apresentação do editor gráfico Figma

› Princípios básicos de pesquisa centrada na
pessoa usuária.

› Introdução a Métodos de Pesquisa 
(ex.: Entrevistas com as pessoas usuárias).

› Prática: Criando seu primeiro protótipo

› Tipografia, cores, ícones e imagens
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› Produtos Responsivos 

› Teste e Validação



EQUIPAMENTO CERTIFICAÇÃO

NOTAS

Um computador conectado à internet
(preferencialmente através de cabo de rede),
webcam e microfone.
Uso da versão Free do software para a parte
prática.

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

EDIT.
Lisboa
Alameda D.
Afonso Henriques,
7A 1900-178
Lisboa

(+ 351) 210 182

455
geral@edit.com.pt

Horário de funcionamento
segunda a sexta 10h-23h

EDIT.
Porto
Rua Alferes Malheiro,
226 4000-057 Porto

(+ 351) 224 960 345 
geral@edit.com.pt

EDIT.
Madrid
Calle Gran Vía, 4
28013 Madrid

(+ 34) 910 563

227 
info@edit.com.es

EDIT. 
São Paulo
Avenida Paulista, 1374 |

11º andar

Bela Vista - 01310-100 

edit-

brasil@weareedit.io 


