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SOBRE O WORKSHOP

O Workshop tem como objetivo tocar em todas etapas de um design 
sprint, percebendo que metodologias podem ser escolhidas em 
cada uma das fases. 

Quem devemos envolver para trazer valor ao nosso sprint e para 
mantermos a organização/cliente participativos e alinhados 
no objetivo do sprint até ao fim. O workshop pretende dar as 
ferramentas que permitam a qualquer indivíduo planear, executar e 
retirar conclusões valiosas de um design sprint.

Este workshop foi concebido por profissionais 
na área do Design, que atuam na indústria 
nacional e internacional.

duração total 12h - Aulas Teóricas / 
Práticas + Projeto

investimento 150€

nota Lotação limitada

REQUISITOS
Sem requisitos.
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PÚBLICO-ALVO OBJETIVO
Este workshop é dirigido a qualquer indivíduo que 
queira aprender como executar um design sprint, 
seja este da área de Design ou não. Sendo um 
workshop que aportará valor a qualquer Product 
Designer, UX/UI, Project Managers, Product 
Owners e Analistas.

Compreender o valor de um design sprint, perceber 
como planear e executar independentemente do 
cenário onde este é praticado.

CONTEÚDO PROGRAMÁTICO

Planeamento.

Understand.

2.

3.

Design Sprint.1.

 › O que é um design sprint

 › Porque pode ser valioso

 › Em que situações devemos ou não propor 

Define.4.

 › Definir contexto e outcomes desejados

 › Metodologias

 › Assumptions mapping, Business model canvas, 
Key user journey, Pick a target

 › Como medir o sucesso

Sketch.5.

 › Envolver o grupo

 › Metodologias

 › Comparable problem, Crazy 8’s, Sharing and 
voting, Solution sketch

 › Exercício

Decide.6.

 › Alinhamento do design sprint

 › Metodologias

 › Present solution sketches, Assumptions and 
questions, Dot vote, Heatmap vote, Decision 
matrix, Rumble or All-In-One

 › Storyboard

 › Exercício

 › Objectivos e questões 

 › Sprint 0 / research existente

 › Quem convidar

 › Espaço, material e regras

 › O que significa 

 › Metodologias

 › Interviews, HMW, Journey mapping, Abstraction 
laddering, Affinity clustering, Lightning talks, 
Competitor analysis
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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. 

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 
24horas 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.

EQUIPAMENTO

Será necessário ter computador com ligação a 
internet (preferencialmente através de cabo de 
rede);
Webcam e microphone;
Envio de documentação em formato digital.

Prototype.7.

 › Objectivo

 › Distribuição de tarefas

 › Ferramentas

Fechar o Sprint.9.

 › Conclusões e planeamento futuro

Design sprint no mundo 
real.

10.

 › Agencia vs equipa de produto

Validate.8.

 › Porque devemos dizer test e não validate

 › Metodologias

 › Usability testing, Cognitive walkthroughs, 
Stakeholder and technical reviews

 › Planeamento e execução
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EDIT. 
Lisboa

Alameda D. Afonso 
Henriques, 7A 
1900-178 Lisboa

(+ 351) 210 182 455
geral@edit.com.pt

EDIT. 
Porto

Rua Gonçalo Cristovão
nº 347, 3º piso, sala 309/302
4000-270 Porto

(+ 351) 224 960 345 
geral@edit.com.pt

Horário de funcionamento
segunda a sexta 10h-23h

EDIT. 
Madrid

Calle de la Colegiata
9,Utopics_us
28012 Madrid

(+ 34) 910 563 227 
info@edit.com.es

Avenida Paulista, 1374  
11° Andar
01310-100 São Paulo

+55 11 96927 0137
edit-brasil@weareedit.io

EDIT. 
São Paulo


