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SOBRE O WORKSHOP

O que faz com que um produto se torne diferenciador? Boa 
usabilidade? Ter um design atrativo? Ser credível? Criar valor 
acrescentado? Todos estes fatores são requisitos importantes, mas 
a forma como eles fazem as pessoas se sentirem é determinante 
para o seu sucesso. 

Quando interagimos com um produto as nossas respostas 
emocionais não diferem das que experienciamos quando estamos 
a interagir com as pessoas. Como tal, as emoções devem ser 
consideradas no processo de design para o desenvolvimento de 
produtos melhores, de encontro às necessidades e expetativas 
das pessoas.

Durante este workshop iremos compreender como é que o design 
evoca respostas emocionais e abordar técnicas e ferramentas 
para incluir a emoção no processo de design.

duração total 16h - Aulas Teóricas / 
Práticas + Projeto

investimento 190€

nota Lotação limitada

REQUISITOS

Maior que 18 anos; Predisposição para 
explorar novas ideias, questionar e 
solucionar problemas em equipa;
Conhecimentos básicos de ferramentas 
digitais.

PÚBLICO-ALVO
Designers, marketeers, gestores de projeto, empreendedores, 
entre outros profissionais envolvidos em processos de design/
inovação e desenvolvimento de produto/serviço.

OBJETIVOS
Com este workshop os participantes vão compreender a relação 
entre o Design e a emoção e como explorá-la para criar experiências 
enriquecedoras.
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CONTEÚDO PROGRAMÁTICO

Introdução.1.

> Porque devemos considerar as emoções no 
processo de design?

> Emoções, User Experience e User Engagement

> Inclusão do Design Emocional nas empresas

Frameworks para desenhar 
para a emoção.

2.

> Fundamentos teóricos e práticos

> Leis da Psicologia

> O poder da investigação com as pessoas

> Análise de estudos de caso

Medir emoções.3.

> Instrumentos de autorrelato

> Medidas fisiológicas

> Soluções tecnológicas

Da teoria à prática.4.

> Briefing

> Desenvolvimento de uma proposta de aplicação 
do Design Emocional na concepção/melhoria de 
um produto ou serviço

> Apresentação e discussão de resultados



design and emotion

CERTIFICAÇÃO

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

EQUIPAMENTO
iMac 21”i5 (1 por aluno); Projetor HD; 
Documentação em formato digital.

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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