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O QUE É?

O design está em todo o lado nas nossas vidas. E hoje, vemos 
várias disciplinas de design que cobrem todas as dimensões 
do nosso dia-a-dia: do branding ao design de serviços, o que 
todas têm em comum é a capacidade de resolver problemas 
reais e um grande foco nas pessoas e nas suas necessidades. 

Service Design consiste em unir interações humanas, digitais 
e físicas entre uma empresa e os seus clientes para criar 
uma experiência verdadeiramente diferenciadora, que traz 
oportunidades de diferenciação e criação de valor ao negócio.
 
Durante este bootcamp teremos oportunidade de desenvolver 
um projeto para um cliente real, usando a metodologia de Design 
Thinking para entender as necessidades das pessoas, olhar 
holisticamente para as interações com o cliente e chegar a um 
conjunto de ideias que poderão ser prototipadas e planeadas em 
contexto real.

Este bootcamp foi concebido por 
profissionais da área com uma vasta 
experiência nacional e internacional.

duração total 80h

80h Bootcamp prático

data 26 de Abril a 23 de Junho

investimento 240€x4 (sem juros)
(pronto pagamento: 5% de desconto)

inclui Workshop de oferta de 16h

horário Pós-laboral: Terças, Quintas e 

Sextas das 19h às 23h 

ADMISSÃO
Idade Mínima 18 anos 
-
Formação nas áreas de gestão, 
marketing, design, arquitetura, 
engenharia, finanças, educação, social, 
ou outra área de gestão de produto ou 
serviço.
-
Marcação de uma SOPP gratuita com 
um dos nossos Student Admissions 
Manager
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CONTEÚDO PROGRAMÁTICO

 › Branding

 › Space Design

 › Service Design

 › Product Design

 › User Experience Design

 › User Interaction Design

 › Employee Experience Design

As várias dimensões 
do design.

1.

 › O que é Service Design e para que serve?

 › O que define um bom serviço?

 › Como desenhar momentos que fiquem na 

memória das pessoas?

 › As pessoas envolvidas no processo de Service 

Design

 › 3P’s - People, Processes, Props 

Introdução ao 
Service Design.

2.

PERFILOBJETIVOS

Este bootcamp é indicado para Todos os que 
ambicionam adquirir as ferramentas, métodos 
e mindset para entender verdadeiramente a 
importância do Service Design na criação de valor 
para a experiência dos seus clientes.

Este curso desenvolve a criatividade e a 
capacidade de resolução de problemas, usando 
uma abordagem centrada no ser humano. Ajudará a 
pensar de forma mais visual, metódica e interativa, 
de forma a preparar para o desenvolvimento de 
projetos nas mais diversas áreas, adquirindo um 
conjunto de competências.

 › Design Thinking: o que é?

 › Objetivos das diferentes partes envolvidas num 

serviço

 › Metodologia Double Diamond:

 › 1.Preparação

 › 2.Análise

 › 3.Síntese

 › 4.Ideação

Metodologia de Design 
Thinking em Service 
Design. 

3.

 › Card Sorting

 › Site Map

 › Organização das equipas

Briefing do projeto. 4.
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 › Recolha de insights relevantes

 › Clusters de informação 

 › Definição do problema a trabalhar

 › Desenvolvimento de hipóteses

 › HMW question: método “How might we”

Síntese e definição de 
problema.

6.

 › Geração de ideias

 › Visual thinking: diagramas, gráficos, mind maps

Ideação.7.

 › Seleção da ideia a desenvolver

 › Prototipagem de produto:

 › Físico vs. Digital

 › UX Design

 › Arquitetura de informação

 › UI Design

 › Prototipagem de experiência

 › Processos

 › Pessoas envolvidas

 › Espaço e tempo

Definição e Prototipagem.8.

Storytelling: comunicar a 
ideia.

9.

 › Conhecer a audiência

 › Meio de apresentação

 › Contar a história: como cativar a audiência

 › Plano de projeto: ações, resources, equipa, 

materiais, fornecedores, viagens

 › Desenhar uma apresentação

 › Comunicar a ideia: falar em público

Trazer para casa.10.

 › Aplicar o Service Design na profissão atual ou 

futura

 › Análise de Mercado

 › Análise do Negócio – perspetiva interna e externa

 › Processo de entrevistas

 › Processo de observação

 › Focus groups

 › Empathy Map

 › Experience Map

Research.5.
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SOPP
Para se inscreverem no bootcamp User Experience 
Foundations, 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);
Documentação em formato digital. 

No final do bootcamp, os alunos da EDIT. têm 
acesso a um workshop gratuito. Este workshop 
é escolhido pelo aluno (exceto The Agency 
Workshop Series, Workshops Internacionais e 
Lego® Serious Play®).

WORKSHOP EDIT.

EQUIPAMENTO

A inscrição no bootcamp Service Design 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
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