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SOBRE O WORKSHOP

Criar um projeto digital de raiz que seja capaz de conjugar a criatividade 
do designer e a necessidade do cliente é sempre desafiante. Existem 
várias condicionantes que se deve ter em conta para que o projeto 
seja conduzido para o melhor resultado possível. É um processo 
que deve ser orquestrado entre a equipa de designers e developers, 
respeitando sempre o budget e as necessidades do cliente. 

Ao mesmo tempo, é importante criar plataformas digitais que sejam 
capazes criar tracção. Infelizmente não basta ter uma base criativa 
e de design e que depois não seja capaz de ser implementada. 
Tudo deve ser consistente e coerente com a linguagem gráfica que 
estamos a desenvolver mas também, deve ser capaz de ser visto em 
todos os browsers e em todos os dispositivos. 

Assim, com este Workshop pretende-se que os alunos sejam capazes 
de pensar nos fundamentos do Interactive Design, desenvolvendo 
as suas capacidades criativas e gráficas, com um pensamento 
responsive de maneira a poder ser implementado e desenvolvido. 
Para isso, serão apresentadas várias formas e técnicas de o fazer 
e como é que se pode otimizar o bom trabalho de equipa, entre 
designers e developers.

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

duração total 16h - Aulas Teóricas / 
Práticas + Projeto 

investimento 150€

nota Lotação limitada

REQUISITOS

Para frequentar este workshop 
é necessário ter noções básicas 
de desenho de interfaces e 
conhecimento intermédio de 
navegação web. Conhecimento 
intermédio de softwares, como o 
Photoshop, Illustrator ou Sketch, é 
uma mais-valia. 

PÚBLICO-ALVO

Este Workshop é indicado para Digital Designers 
e Creative Developers que pretendam aprofundar 
conhecimentos nos seus métodos. Saber qual 
é o papel do designer e do Developer e como 
é que se podem articular entre si de forma a 
contribuírem e assumirem um papel determinante 

no sucesso do produto criado. É igualmente 
indicado para estudantes de design gráfico / 
comunicação ou programação e que queiram ter 
noção dos passos a ter em consideração para 
criar um produto digital e com uma boa base 
estrutural. 
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Introdução.

Concept & Ideation.

Digital Art Direction.

Interaction Design.

Projeto.

1.

2.

3.

4.

5.

 › Análise de case studies;

 › User Experience e User Interface. O que são 
e o que os distinguem?;  

 › O que é Responsive Design?;

 › A importância do Interaction Design; 

 › Ideia vs. Conceito;  

 › Call to Action; 

 › Storytelling; 

 › Objetivos; 

 › Branding & Tipografia; 

 › Brand voice; 

 › Research; 

 › Moodboards;

 › Tecnologias a optar: video, audio ou 
WebGL. 

 › Personas;

 › Arquitetura de Informação: estruturação de 
informação;  

 › Wireframing;

 › User Experience: prototipagem e user 
testing; 

 › User Interface Design: técnicas para 
desenhar um projeto consistente;

 ›  Responsive Design: breakpoints (media 
queries);

 ›  Mobile Design: técnicas de design para 
touch screens; 

 › Elaboração de uma proposta final com a 
apresentação do projeto.
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EQUIPAMENTO CERTIFICAÇÃO
iMac 21”i5 (1 por aluno); Projetor HD; 
Documentação em formato digital.

Inclui: Carga horária total do workshop, 
temática, certificação DGERT, carimbado e 
assinado pela coordenação pedagógica 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.
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