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O QUE É?

Um Digital Interaction Designer colabora desde a concepção e 
desenvolvimento da ideia em conjunto com uma equipa criativa, 
ajudando a formar e a criar uma estratégia de design / comunicação 
digital, identificando as interações fundamentais do produto, a criar 
protótipos para testar conceitos e ficar atualizado sobre tecnologia 
e tendências. 

Tem de ter capacidade de acompanhar e perceber a evolução 
do processo criativo digital, e está frequentemente encarregue 
de supervisionar e colaborar com ilustradores, web developers, 
copywriters e motion designers.  É uma peça fundamental no processo 
criativo e intermédio, percebendo as necessidades e os pedidos do 
Cliente e apresentando soluções dentro do budget estipulado e do 
tempo de entrega de projeto.

duração total 216h

148h Curso Hands-on + Projeto 
de Curso

52h Projeto Digital 360º

16h Workshop

investimento 255€x8 (sem juros)
(pronto pagamento: 5% de 
desconto)

ADMISSÃO

Idade Mínima 18 anos 
-
Formação nas área de Design/
Comunicação ou Experiência 
profissional comprovada.
-
Marcação de uma SOPP gratuita 
com o Diretor Pedagógico.
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SOBRE O CURSO

PERFILOBJETIVOS

CONTEÚDO PROGRAMÁTICO

O programa do curso foi concebido por Diretores 
Criativos, Digital Art Directors, Web Designers 
Séniores e UX – User Experience Designers, com 
uma vasta experiência nacional e internacional. 

O input de profissionais a atuar no mercado é 
essencial ao desenvolvimento conceptual, criativo, 
teórico e prático nos programas da EDIT.. 

Concept & Ideation. Digital Art Direction.

Esta formação de Design Digital de interação 
avançado é composta por aulas teóricas, práticas, 
produção de projetos, workshops temáticos e 
“inside knowledge” de oradores convidados, 

Este Curso de Web Design / Design Digital de 
interação avançado é destinado a designers 
gráficos, designers de comunicação,web 
designers, profissionais de áreas de comunicação 
ou marketing ou recém-licenciados nas áreas de 
design, comunicação ou marketing. 

O objetivo deste curso visa dotar os alunos de 
capacidades de entendimento do processo criativo 
digital e de contextualização pessoal e profissional 
no universo do design de interação digital. 

No final do curso o aluno deverá ter competências 
de compreensão de como se dá o processo 
criativo; competência e ferramentas de direção de 
arte de uma campanha ou de uma peça criativa 
digital; adquirir competências e metodologias de 
experiência de utilizador e design de interface 
responsive e mobile; apreensão de técnicas criação 
de campanhas de media e suportes especifícos. 

1. 2.

 › Análise de Case Studies.

 › Processo Criativo - Do pensamento ao método 

 › Conceito - Ideia vs Conceito. 

 › Brainstorming - Técnicas e dicas de 
brainstorming. 

 › Copywriting - Escrita offline vs. online | Call to 
action | Brand voice.

 › Análise de Case Studies. 

 › Reference, Research & Mood Boards - Métodos 
de Pesquisa | Montagens. 

 › Key Visuals - Síntese visual | Comunicação visual 

 › Branding & Tipografia - Criação de identidade de 
campanha | Escolha tipográfica | Webfonts. 

 › Iconografia - Simbologia | Ícones | Semiótica.
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 › Análise de Case Studies. 

 › UX -Usabilidade e Acessibilidade - Usabilidade | 
Personas.

 › Arquitetura de Informação - Análise de 
conteúdos | Estruturação de Informação. 

 › Wireframing - Wireframing | Prototyping.

 › User interface Design - Sistemas interativos e 
comportamento humano | Formulários | Botões | 
Menus. 

 › Responsive Design - Break points | Estratégia de 
conteúdos.

 › Mobile & Tablet Design - Técnicas de design 
para touch e small screen.

 › Vídeo & Motion Graphics - Técnicas narrativas | 
Construção de Storyboards | Vídeo & Animações 
para  suportes digitais, web, mobile.

 › Análise de Case Studies.

 › Email MKT - Técnicas de criação de email mkt. 

 › Banners - Técnicas de campanhas de banners 
| Adaptação de formatos | Animação e 
interatividade. 

 › Social Media - Relação marca - pessoa | Promo-
ções/Passatempos | Viralidade.

 › Vídeo & Conteúdos Virais – Importância na 
comunicação de campanhas, produtos ou 
serviços; Adaptação de conteúdos TV para 
conteúdos de vídeo digital.

Digital Interaction 
Design.

Digital Media Design. 3. 4.

PROJETO DIGITAL 360º

O contacto dos nossos alunos com empresas / 
marcas é essencial no método de ensino da EDIT. 
e assim sendo no âmbito do projeto final de cada 
programa - Digital Campaign 360º - os alunos 
desenvolvem campanhas digitais integradas, 
multiplataforma para marcas de referência e que 
validam o processo de aprendizagem de trabalhar 
para o Mercado e indústria digital. 

Ao nível da metodologia de trabalho, após o briefing 
apresentado pela marca, os alunos serão organiza-

dos em equipas multidisciplinares compostas 
por Digital Designers, Mobile Developers, Digital 
Marketeers & Strategists, User Interface / UX 
Designers & Frontend Developers. No desenrolar 
da Digital Campaign 360º terão a supervisão 
dos tutores da EDIT. e de Diretores Criativos das 
agências parceiras, culminando o processo de 
aprendizagem com a apresentação de um pitch aos 
responsáveis de marketing das respetivas marcas 
com todas as componentes estratégicas, criativas 
e de desenvolvimento.
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SOPP

CERTIFICAÇÃO

Para se candidatar a uma vaga no curso de Digital 
Interaction Design é necessário a marcação de 
uma SOPP (Sessão de Orientação Pedagógica/
Profissional) gratuita, com um dos nossos 
Diretores Pedagógicos.

A SOPP tem como objetivo dar a conhecer em 
pormenor a metodologia e a filosofia da escola, 
as instalações da escola, enquadrar o perfil do 
candidato, analisar as expectativas em relação 
ao curso, esclarecer eventuais dúvidas sobre o 
conteúdo programático entre outros assuntos.

Inclui: carga horária modular e total do curso, 
temáticas, notas finais de cada módulo mais média 
final, certificação DGERT, carimbado e assinado 

pela coordenação pedagógica do programa ou 
administração da escola em formato digital.

APOIO E-LEARNING RECRUTAMENTO

EQUIPAMENTOWORKSHOP EDIT.

A inscrição no curso Digital Interaction Design 
inclui acesso ilimitado na fase de aprendizagem 
na plataforma online de apoio ao ensino – 
General Assembly.

Todos os nossos alunos beneficiam de uma 
colaboração exclusiva entre a Tronik- Digital 
Recruitment Agency e a EDIT. num enquadramento 
do seu perfil profissional no mercado de trabalho.

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

Oferta de um workshop da EDIT. à escolha 
do aluno após o término do curso (exceto The 
Agency Workshop Series).
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ANA SOFIA CASTANHO
CREATIVE COPYWRITER

VICTOR AFONSO
CREATIVE UX & DIGITAL BRANDING

JOÃO PLANCHE
HEAD OF DESIGN

Fox Internaciona Channels

Independent

Deloitte DigitalDiamond By Bold

Accenture Interactive
Sonic Frame

Bycom Living Brands

FRANCISCO LEITE
LEAD UI / UX DESIGNER

RICARDO SILVA
DESIGN & UX LEAD

DANIEL SARDO
DIGITAL ART DIRECTION / MOTION 

DESIGNER 

LUIS OLIVEIRA E SILVA
CREATIVE DIRECTOR

TUTORES

DANIEL PALMA
CREATIVE DESIGN DIRECTOR

JWT Lisboa

SARA COUTO
COPYWRITER

Independent

JOANA DUARTE
HEAD OF DIGITAL STRATEGY

Arc / Leo Burnett

Tutora Concept & Ideation Tutor Digital Interaction Design Tutor Digital Art Direction e 

Projeto Final 360º

Tutor Digital Interaction Design Tutor Digital Media Design
Tutor Digital Art Direction

Tutor Digital Interaction Design

Tutora Digital Media Design

Tutor Digital Art Direction Tutora Concept & Ideation

JOÃO VITÓRIA
CHIEF GROWTH OFFICER

comOn Group

RICARDO MELO
TEAM LEADER & FRONT-END 

DEVELOPER

GrandUnion Portugal Tutor Projeto Final 360º 

Tutor Projeto Final 360º 

MIGUEL COUTINHO
STRATEGIST

Wingman

GREG PALMIERI
ART DIRECTOR

Hi Interactive
Gestor Projeto Final 360º Gestor Projeto Final 360º



www.edit.com.pt

EDIT. 
Lisboa

Travessa das Pedras Negras 
nº 1 - R/C + 1º Andar 
1100-404 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


