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SOBRE O WORKSHOP

O Design Thinking é uma metodologia criativa de resolução de 
problemas que permite identificar e solucionar desafios através de 
um processo human-centered. 

Implementada em grandes empresas inovadoras como a Google, 
Apple, GE, IBM ou P&G, esta forma colaborativa de pensar e 
solucionar problemas pode ser aplicada quer tanto no contexto 
profissional como pessoal.

Ser capaz de desenvolver um processo de empatia e identificar 
problemas, reconhecer pain points e oportunidades de inovação, 
criar e testar novas soluções são competências essenciais para 
quem procura inovar e criar valor. 

Durante este workshop iremos abordar as várias etapas do Design 
Thinking, e conhecer e explorar as principais ferramentas desta 
metodologia através de um desafio prático e de uma abordagem 
learn-by-doing.§

Este workshop tem como objetivo dotar os 
participantes das principais ferramentas da 
metodologia Design Thinking através de uma 
abordagem learn-by-doing.

duração total 16h - Aulas Teóricas / 
Práticas + Projeto 

investimento 190€

nota Lotação limitada

REQUISITOS

Pré-disposição para explorar novos 
pontos de vista, compreender, 
questionar e solucionar um problema 
através de um modelo colaborativo 
human-centered.

PÚBLICO-ALVO

Profissionais que procuram inovar e criar valor através do 
desenvolvimento de novas soluções/serviços para os seus clientes 
ou utilizadores finais.
Estudantes da área de Comunicação, Ciências, Design, Marketing, 
Gestão e Saúde. 
Curiosos, empreendedores e espíritos livres!
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Design Thinking - Cases.3. Conclusões.5.

Introdução ao Design 
Thinking.

1.

 › O que é o Design thinking

 › Uma metodologia - Várias abordagens 

 › O modelo D.School @Standford

Processos, ferramentas e 
exercícios nas fases de:

2.

 › Empatia

 › Definição

 › Ideação

 › Prototipagem

 › Testes

Um Desafio em 8 horas:4.

 › Partilha de um desafio: criação do briefing em 
equipa.

 › Criação de um guião de entrevista e exercício em 
campo.

 › Resolução do desafio através das ferramentas da 
metodologia:

 › Stakeholder Map

 › Customer Journey Map

 › Personas

 › Mapa de Empatia

 › Brainstorming

 › Mind Map

 › Prototipagem

 › Interação e Feedback

CONTEÚDO PROGRAMÁTICO

CERTIFICAÇÃO

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

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



design thinking: process and tools for 
problem solving

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 24 
horas 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.
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