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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 8h - Aulas Teóricas / 
Práticas + Projeto

investimento 100€

nota Lotação limitada

REQUISITOS

Experiência em UX e/ou Digital Product 
Design. Interesse nos temas design 
leadership e management.

PÚBLICO-ALVO
O Workshop está indicado para UX Designers, Digital Product 
Designers, Design Program Managers, Design Managers, Design 
Leaders, que pretendem tornar equipas de design mais eficientes 
e felizes.
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CONTEÚDO PROGRAMÁTICO

Framing DesignOps.1.

 › What is Design Operations?

 › Exploring the elements of Design Ops

 › Responsibilities of DesignOps roles

Building and growing UX 
teams.

2.

 › Team models and roles

 › Building the team

 › Fostering team growth (collaboration and 
feedback)

Workflows & Tools.3.

 › Discovering workflows

 › Selecting the tool stack

 › Cross-functional collaboration

Design Ops Canvas.4.

 › Introduction to the DesignOps Canvas

 › Using the DesignOps Canvas to evaluate your 
current operations

 › Using the DesignOps Canvas to imagine a new 
Design Operations practice
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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
Um computador (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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