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SOBRE O WORKSHOP

A teoria e a prática do design inclusivo cresceram e, atualmente, 
graças à standartização da user-experience, tornou-se a norma. 
O workshop é focado na acessibilidade do ponto de vista da 
interação entre o utilizador e o user interface, nomeadamente nas 
estratégias e standards de design para o tratamento e utilização da 
tipografia, cor e elementos visuais que suportem a interação através 
do processo de visual design, wireframes de baixa e alta fidelidade 
e protótipos. 

Desta forma, pretende-se identificar as diferenças e constrangimentos 
físicos dos utilizadores, permitindo criar user interfaces acessíveis, 
nomeadamente padrões de desenho para a dislexia, o daltonismo e 
para outras dificuldades cognitivas.
Através de um exercício prático, teremos a oportunidade de aplicar 
as ideias e metodologias apresentadas ao longo do workshop.

Workshop concebido por profissionais de UX 
Design que atuam há vários anos no mercado 
nacional e internacional.

duração total 16h - Aulas Teóricas / 
Práticas + Projeto 

investimento 165€

nota Lotação limitada

REQUISITOS

Noções básicas de design e 
conhecimento intermédio de Design 
Digital, conhecimento satisfatório 
em softwares como Illustrator, 
Photoshop ou Sketch

PÚBLICO-ALVO
Para profissionais na área de design, ligados ao universo digital, que 
pretendam iniciar ou ampliar os seus conhecimentos e processos no 
design acessível.
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Prototyping.1.

 › Wireframes baixa e alta fidelidade

 › Testes com utilizadores

Creating an Acessible 
Design System.

2.

 › Cor e hierarquia visual

 › Tipografia e elementos visuais chave

 › Aplicação ao UI kit

Testing tools & 
Alternative Content.

3.

 › Ferramentas para testar sistemas de design

 › Alternativas e regras de aplicação ao 
conteúdo

Project.4.

 › Exercício prático de design para criação 
de um website através da aplicação das 
estratégias e normas apresentadas ao longo 
do workshop.

CONTEÚDO PROGRAMÁTICO
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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 CERTIFICAÇÃO

Um computador 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. 
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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


