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SOBRE O WORKSHOP

Com o rápido desenvolvimento tecnológico as empresas 
possuem ecossistemas cada vez mais complexos, focados nas 
pessoas e nos seus padrões. Para conseguirmos assegurar a 
escalabilidade dos produtos é necessário criar uma framework 
onde sistematizamos toda a informação relevante ao longo 
do processo de desenvolvimento dos produtos digitais. Essa 
sistematização irá permitir gerir os desafios envolvidos na criação 
de experiências digitais coesas e coerentes. 

Como em quase todas as metodologias de Design não existe 
uma abordagem única aplicável a todos os produtos. É necessário 
adaptar ao contexto do produto e da organização.

duração total 16h - Aulas Teóricas / 
Práticas + Projeto

investimento 190€

nota Lotação limitada

REQUISITOS

Maior que 18 anos; Possuir noções 
básicas de desenho de interfaces e 
conhecimento básicos de ferramentas 
de prototipagem e ferramentas digitais.

PÚBLICO-ALVO
Este workshop é indicado para UI/UX Designers, Digital Product 
Designers e Front-end Developers.

OBJETIVOS
Aprender a criar e manter um design system que auxilie a 
criatividade, sirva as equipas responsáveis pelo produto e que 
contribua para uma cultura baseada no Design. 
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CONTEÚDO PROGRAMÁTICO

Design System Principles.1.

> A importância da documentação

> Design em escala

> Definição

Design System 
Foundations.

2.

> Estratégias

> Estrutura

> Exemplos

> Boas práticas

Design System Tools & 
Process.

3.

> Design Tokens

> Atomic Design

> Componentes

> Design Patterns

Design Challenge.4.

> Desafio para resolver ao longo do workshop 
baseado na criação/manutenção de um Design 
System
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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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