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SOBRE O WORKSHOP

Fazer Digital Art Direction implica várias responsabilidades e 
diferentes skills. E ser Digital Art Director, é saber ser criativo, ouvir, 
saber gerir e tomar decisões.  

Este workshop explora o que significa fazer Digital Art Direction, 
e qual é o seu impacto nos vários projetos. Desde perceber as 
necessidades e pedidos do Cliente, à apresentação de soluções, 
é preciso saber como se passa do Insight para Mood Boards, Key 
Visuals, Ideias, Conceito Criativo, Mensagem, entre outros. 

Os participantes irão receber bases teóricas, case studies, desafios 
práticos e dicas para compreender os vários, para desenvolver o 
pensamento criativo e estratégico neste âmbito.

Workshop concebido por profissionais da 
área que atuam há vários anos no mercado 
nacional e internacional.

duração total 16h - Aulas Teóricas / 
Práticas + Projeto 

investimento 165€

nota Lotação limitada

REQUISITOS

Para frequentar este workshop é 
necessário ter noções de design 
(gráfico ou digital).

PÚBLICO-ALVO
O workshop de Digital Art Direction Fundamentals é indicado para 
recém-licenciados, profissionais que estejam a dar os primeiros 
passos na área do design (gráfico ou digital), ou profissionais 
de marketing e comunicação, interessados em desenvolver ou 
aprofundar competências para trabalhar com designers. 
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Define Digital 
Art Direction.

1.

 › Start Challenge 

 › Role Overview

 › Case Studies

Digital Art Direction 
in action.

2.

 › The essentials (brief, insight, problem)

 › Reference & Research

 › Mood Board

 › Key Visuals

 › Creative Concept 

 › Case Studies

Digital Art 
Direction skills.

3.

 › Some Inspiration 

 › Case Studies

 › Creative Tips 
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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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