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O QUE É?

A evolução dos digital media veio evidenciar o elemento que está 
no centro do design de produtos digitais: o utilizador.

UX – User Experience é o que o utilizador sente ao utilizar um 
produto ou serviço.   

E a experiência do utilizador de um produto ou serviço é 
determinante para o sucesso de um negócio, não sendo apenas 
um elemento diferenciador, mas sim o foco fundamental no 
desenvolvimento de novos projetos. 
Parte essencialmente da procura da essência do problema para se 
focar e desenvolver a solução.

Este curso foi concebido por profissionais 
da área com uma vasta experiência 
nacional e internacional.

duração total 45h 

45h Curso

investimento 220€ x 2 (sem juros)
(pronto pagamento: 5% de desconto)

nota Lotação limitada

ADMISSÃO

Idade Mínima 18 anos
-
Para frequentar este curso é necessário 
ter conhecimento intermédio de 
navegação web e noções básicas de 
sketch serão também uma mais-valia.

Remote
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OBJETIVOS

Os objetivos deste curso são dotar os formandos 

de conhecimentos sobre os fundamentos de UX, 

User Centered Design, Ideação, Arquitetura de 

Informação, Prototype e Usability Testing.

Este curso permitirá aos alunos estudar e analisar 

os diferentes e potenciais comportamentos dos 

utilizadores, ajudando a elaborar cenários e fluxos 

de tarefas, muito além de pesquisas, protótipos, 

wireframes e outros. Este pensamento e estas 

competências de análise, centradas no utilizador, 

possibilitarão assim a otimização do processo 

de desenvolvimento de um produto/serviço em 

qualquer organização.

Do briefing à experiência final, serão dadas a 

conhecer todas as etapas de um projeto de UX , 

desde a pesquisa até às fases de prototipagem 

e testes, abordando todo o processo de 

desenvolvimento de um website ou de uma app, 

centrado na experiência do utilizador.

PERFIL

Este curso é indicado para designers digitais, web 
designers, frontend developers ou até mesmo 
gestores de produto e projeto que queiram ter uma 
noção mais abrangente sobre o que é desenhar 
um produto digital centrado no utilizador.

É também dirigido a profissionais de outras 
áreas que queiram desenvolver metodologias de 

usabilidade e user experience nos seus projetos ou 
empresas.

Para frequentar este curso é necessário ter 
conhecimento intermédio de navegação web.
Noções básicas de Sketch serão também uma 
mais valia. 

REMOTE LEARNING

A formação em formato remote learning 
decorre num ambiente de sala de aula virtual e é 
estruturada por sessões em direto transmitidas 
a partir de estúdios em Lisboa, Porto, Madrid e 
São Paulo devidamente equipados tecnicamente 
com tecnologia broadcast ao nível de áudio, luz e 
imagem multicâmara.

O acesso às aulas, conteúdos e documentação 
de apoio é garantido através de uma plataforma 
de Learning Management System, aliada a uma 
plataforma de vídeo e áudio conferência online 
com interação bidirecional entre os tutores e 
formandos.
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CONTEÚDO PROGRAMÁTICO

UX Design Fundamentals.1.

 › UX: conceito, definição e importância

 › O processo UX e os seus benefícios

 › Elementos de UX

Discover.2.

 › Stakeholders Map

 › Identificação de Business Goals

 › Análise à concorrência/mercado

Empathise (User Centered 
Design).

3.

 › Entrevistas aos utilizadores

 › Personas / Empathy Map

 › User Journey Map

 › Exercícios: Research

Ideation.4.

 › Brainstorming

 › Técnicas de ideação

 › Sketching

Arquitetura de Informação.5.

 › Card Sorting

 › Site Map

 › User/Wireflows

Prototype.6.

 › Esboços e wireframes

 › Paper Prototyping

 › Ferramentas de wireframing

 › Responsive Design

 › Native Apps

 › Hybrid Apps

 › Visual Design

 › Design Patterns

 › Ferramentas de Visual Design

 › Ferramentas de Prototipagem

 › Prototyping

 › Build

Testing.7.

 › Affordances

 › Avaliação Heurística

 › Testes de Usabilidade

 › A/B Testing

Projeto Final.8.

 › Projeto de UX Design: desafio apresentado no 
início do curso e desenvolvido ao longo de todos 
os módulos.



user experience design foundations
remote learning

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).

EQUIPAMENTO
Um computador com ligação a internet 
(preferencialmente através de cabo de rede);
Webcam e microphone;
Documentação em formato digital.

A inscrição no curso User Experience Design 
Foundations inclui acesso a uma plataforma 
de learning management system na qual serão 
disponibilizadas as publicações e a documentação 
de suporte nas aulas, incluindo um conjunto de 
recursos bibliográficos.

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 da EDIT. no mercado de 
trabalho.

RECRUTAMENTO
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