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SOBRE O WORKSHOP

Como conduzir uma Design Sprint? Como conciliar momentos 
de geração de ideias inovadoras e “fora da caixa”, resolução de 
desafios de negócio e validação de produtos com clientes?

Neste workshop serão abordadas ferramentas e técnicas de 
uma framework comprovada usada pela Google para desenhar, 
prototipar e validar produtos, recursos e serviços.

Dois dias de uma experiência rápida, prática, e imersiva que o 
levará de uma ideia inicial a um protótipo validado pelo cliente. 
Serão abordadas técnicas de ideação criativa e exercícios como 
Lightning Demos, Crazy 8’s, Prototipagem e Técnicas de User 
Interviews.

duração total 16h - Aulas Teóricas / 
Práticas + Projeto

investimento 190€

nota Lotação limitada

REQUISITOS

Conhecimentos básicos de concepção 
de produto e metodologias ágeis.

PÚBLICO-ALVO
O Workshop está indicado para, UX Designers, Project Managers, 
Product Owners.
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CONTEÚDO PROGRAMÁTICO

Introdução ao Design 
Thinking e Agile Manifest.

1.

 › A Sprint - Planeamento

 › A preparação

 › Constituição de equipa

 › Challenge Statement

 › Logística - Espaço, agendas e material

 › Research, Design Audit

As 6 fases da sprint.2.

 › Compreender

 › Quem são os utilizadores? Quais as 
necessidades de negócio?

 › Quais os constrangimentos técnicos?

 › Lightning Talks

 › Competitive Landscape

 › Field Visits

 › User Interviews

 › Definir

 › Estratégia e Foco

 › User Journeys

 › First Tweet

 › Divergir

 › Explorar o maior número de ideias

 › HMW

 › MindMap

 › Crazy 8’s

 › Solution Sketch

 › Decidir

 › Selecção das melhores ideias

 › Técnicas de votação e decisão

 › Zen voting

Case Studies.3.

 › Apresentação de alguns case studies relevantes

Projeto.4.

 › No arranque do workshop será lançado um 
desafio a resolver ao longo dos dois dias do 
workshop onde será explorada a metodologia da 
Design Sprint em contexto

 › Thinking hats

 › Prototipar

 › Fake it!

 › Mockups

 › Demos

 › Protótipos físicos

 › Validar

 › Testar com utilizadores e stakeholders

 › Testes com utilizadores

 › Validação com stakeholders e viabilidade 
técnica
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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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