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O QUE É?

O interesse na metodologia de Design Thinking tem vindo a ser cada vez mais 

evidente nas comunidades das áreas de gestão e administração, uma vez que 

cada vez mais se deparam com a necessidade de ampliar a sua capacidade 

de enfrentar os desafios que enfrentam atualmente, nomeadamente a nível 

tecnológico e digital.

duração total 540h

148h Curso Hands-on + Projeto 

288h Projetos de Curso

investimento 400€x8 (sem juros)
(pronto pagamento: 5% de desconto)

ADMISSÃO

Idade Mínima 18 anos 
-
Formação nas área de Design & 
Comunicação, Marketing e Gestão ou 
Experiência profissional comprovada. 
-
Marcação de uma SOPP gratuita com o 
Student Admissions Manager.

Esta Pós-Graduação foi concebida envolvendo 
profissionais reconhecidos nas áreas de design, a 
desenvolver projetos nacionais e internacionais, 
bem como docentes do ensino superior, 
reconhecidos pela sua investigação nas áreas que 
lecionam.
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SOBRE O CURSO

O input de profissionais com uma vasta experiência 

é essencial ao desenvolvimento teórico e prático dos 

programas da EDIT.. Esta formação é composta por aulas 

teóricas, práticas, produção de projetos em laboratório 

e conta com o “inside knowledge” dos Tutores da EDIT. e 

de docentes do Instituto Politécnico de Setúbal. 

A admissão neste curso requer a marcação de uma SOPP 

(Sessão de Orientação Pedagógica & Profissional) com 

um Student Admissions Manager.

CONTEÚDO PROGRAMÁTICO

 › Financiamento da Inovação

 › Inovação e empreendedorismo

Conceito Geral. | 1ECTS1.

 › Design como metodologia para resolver problemas

 › As etapas do design thinking e como aplicá-las

 › O que é o design thinking

 › Design como ferramenta para a inovação

 › Design thinking na vida real - use cases

OBJETIVOS

No final desta Pós-Graduação os alunos deverão 

compreender o processo criativo e de inovação ligado à 

metodologia de Design Thinking, bem como a utilização 

desta metodologia como contributo para a inovação 

tecnológica de produtos e serviços. 

Com esta Pós-Graduação os alunos ficarão com 

o conhecimento necessário para levar a cabo um 

processo de inovação tecnológica, ao nível de serviços 

ou produtos, recorrendo à aplicação da metodologia de 

Design Thinking.

PERFIL

Destinado a profissionais das áreas de Design / 
Comunicação / Marketing e Gestão. Pessoas motivadas 
para novas técnicas de desenvolvimento de projetos 

que queiram dedicar-se à metodologia criativa e ao 
processo de inovação. 

Gestão da Inovação e 
Empreendedorismo. | 2 ECTS

 › Conceitos fundamentais de inovação

 › A inovação tecnológica

 › Redes de cooperação e inovação aberta

 › Ferramentas colaborativas

 › Competências de inovação e técnicas de criatividade

 › Processos de trabalho e Multidisciplinaridade

 › Primeira aplicação a um produto / serviço / processo

Iteração e Co-Criação. | 2 ECTS3.

2.



design thinking para a Iinovação tecnológica
pós-graduação

 › Introdução à User Research

 › Como obter user insights

 › Pesquisa quantitativa vs. pesquisa qualitativa

 › User research toolkit

 › Como traduzir a user research: Análise e entrega

User Research. | 2 ECTS 5.

Visual Thinking e 
Sketching. | 1 ECTS

 › Exploração Visual

 › Storyboarding

 › Concept Sketching

 › Pensamento Visual

 › Técnicas Básicas I - Geometria Básica e Perspetiva

 › Técnicas Básicas II - Corpo Humano | Movimento e 
Emoções | Interfaces

 › Aplicar esses ‘blocos de construção’ visuais para exibir 
informações complexas

 › Anotações visuais e apresentação

7.

 › As várias faces da criatividade

 › Brainstorming

 › O papel do processo criativo na inovação

 › Métodos de exploração criativa

 › Mood Boards

 › Mind Mapping

 › Mash-up

 › Morphological Matrix

Ideação: Ferramentas e 
ambientes que estimulam a 
criatividade | 3 ECTS.

8.

 › Inovação e fabrico: produtos, processos e ferramentas

 › Tecnologias digitais na inovação industrial

 › Desenho em 3D e prototipagem rápida

 › Mecatrónica e Robótica

 › Ferramentas digitais e tecnologias de informação

 › Inteligência Artificial e Machine Learning

Tecnologias Digitais nos 
Processos de Produção. | 3 

ECTS

4.

 › Foundations

 › As camadas da Customer Experience

 › Construção da Customer Experience

 › Ferramentas de construção de mapas

 › Definição dos próximos passos

Customer Experience. | 2 

ECTS 

6.

 › O que é um protótipo

 › Porque precisamos de prototipar

 › Como a prototipagem funciona

 › Tipos de prototipagem

 › Ferramentas de prototipagem

 › Guidelines para a prototipagem

 › Como escolher a abordagem correta

 › Co-criação

 › Elaboração de um protótipo

 › Testes de usabilidade

Prototipagem e Teste | 2 

ECTS.

9.

 › Análise de Mercado

 › Estratégia e desempenho organizacional

 › Marketing e Comunicação

 › Sistemas de gestão da inovação

 › Gestão de parcerias e rentabilidade

Implementação e 
Viabilidade Empresarial. | 2 

ECTS 

10.
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PROJETO FINAL

A componente prática das formações EDIT. é uma das 
suas caraterísticas diferenciadoras. Neste sentido, também 
nesta Pós-Graduação será desenvolvido um projeto final, 
envolvendo uma empresa real que apresentará um desafio 
aos alunos.

Ao nível da metodologia de trabalho, a metodologia utilizada 
será Problem Based Learning. A empresa selecionada 
apresentará um briefinga os alunos, após esta apresentação 
os alunos são organizados em equipas. Com a supervisão 
dos tutores da EDIT. e dos Professores do Instituto Politécnico 

de Setúbal, os alunos desenvolvem o projeto direcionado 
para os objetivos apresentados.

O processo de aprendizagem culmina com a apresentação 
de um pitch aos responsáveis da marca convidada.

SOPP
Para se inscreverem na Pós-Graduação, os alunos 
necessitam de agendar uma SOPP (Sessão de 
Orientação Pedagógica & Profissional) gratuita, com 
um dos Student Admissions Managers da EDIT..

Esta SOPP tem como objetivo dar a conhecer, em 

pormenor, a metodologia da escola, as instalações, 
enquadrar o perfil do candidato, analisar as expetativas 
em relação ao curso e esclarecer eventuais dúvidas 
sobre o mesmo.

CERTIFICAÇÃO
A certificação é entregue aos alunos em formato digital e 
inclui: carga horária, modular e total, do curso temáticas, 
notas finais de cada módulo e média final do curso, 

certificação DGERT, carimbo e assinatura (da coordenação 
pedagógica do programa ou administração da escola).

EQUIPAMENTOWORKSHOP EDIT.

Laptop (1 por aluno); 
Projetor HD;
Documentação em formato digital.

No final da Pós-Graduação, os alunos têm acesso a 
um workshop gratuito, à escolha do aluno (exceto The 
Agency Workshop Series e International Workshop).

A inscrição na Pós-Graduação inclui acesso a publicações 
e a documentação de suporte nas aulas, incluindo 
um conjunto de recursos bibliográficos de suporte às 
atividades de ensino, investigação e aprendizagem.

DOCUMENTAÇÃO DE APOIO
Todos os nossos alunos beneficiam de uma colaboração 
exclusiva entre a Tronik- Digital Recruitment Agency e a 
EDIT..
O objetivo desta parceria é o enquadramento e inclusão 
dos alunos no mercado de trabalho.

RECRUTAMENTO



www.edit.com.pt

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


