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SOBRE O WORKSHOP

O objetivo deste workshop é oferecer aos estudantes
conhecimentos básicos sobre as diferentes técnicas utilizadas
em User Research, Arquitetura da Informação e Interaction
Design. Do briefing à experiência final, neste workshop serão
abordadas todas as fases de desenvolvimento de um website ou
de um app, centrado na experiência do usuário. 

O Workshop UX Foundations foi criado por profissionais na área
de UX Design, que atuam no mercado nacional e internacional.

Este workshop é indicado para designers digitais, web designers,
desenvolvedores ou até mesmo gestores de produto que
queiram ter uma noção mais abrangente do que é desenhar um
produto digital centrado nas pessoas usuárias

É também indicado para profissionais de outras áreas que
queiram desenvolver metodologias de usabilidade e user
experience nos seus projetos ou empresas.

Este Workshop foi criado por profissionais
das áreas de User Experience Design que
atuam no mercado nacional e internacional.

REQUISITOS

Para além de curiosidade e
empenho em conhecer
metodologias de User
Research, os participantes
deverão compreender a
importância do foco nas
pessoas e da necessidade de
as envolver no processo de
desenvolvimento de novos
produtos e serviços



Introdução ao User Experience.

CONTEÚDO PROGRAMÁTICO

Introdução ao UX Research.

Criação de produto.

Definição de soluções.

1.

2. 4.

3.

 › Qualitativo x quantitativo; 
› Planejamento; 
› Online/Offline; 
› Comunicação de insights.

› O que é User Experience; 
› Porque User Experience;
› UX e UI; 
› Projeto do workshop.

› Objetivo de um produto; 
› Pesquisa inicial; 
› Planejamento.

› Necessidades da jornada das pessoas usuárias;
› Princípios de Design; 
› Design de exploração.

UX
Foundations

remote learning | workshop

Desenvolvimento de soluções. User Experience Research5. 6.

› Protótipos; 
› Validação de design; 
› Hierarquia da informação (cardsorting,
sitemaps).

› Princípios básicos de pesquisa centrada nas
pessoas usuárias;
› Introdução a Métodos de Pesquisa 
(ex.: Entrevistas as pessoas usuárias);
› Trabalho de análise (e possível pesquisa)
sobre informação qualitativa sobre a
experiência do usuário.



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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