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SOBRE O WORKSHOP

O Design Sprint oferece um processo passo-a-passo para resolver 
problemas complexos e testar novas ideias. Fazendo mais, mais 
depressa. 

Neste workshop terá a possibilidade de percorrer todas as fases 
que constituem o Design Sprint e que correspondem aos 5 dias 
da semana.

Tudo de um modo estruturado e organizado, com exemplos e 
exercícios práticos, desde a definição de um Objetivo para o Sprint, 
passando pela ideação, seleção de uma Ideia, até à prototipagem 
e teste.

Seguiremos as fases de desenvolvimento do design sprint de 
acordo com a metodologia original proposta no livro “Sprint” de 
Jake Knapp, John Zeratsky e Braden Kowitz da Google Ventures.

Iremos também abordar a versão 2.0 com melhorias introduzidas 
ao sprint original pela AJ&Smart. Iremos ainda partilhar recursos 
e técnicas para Design Sprints em contexto remoto.

duração total 16h - Aulas Teóricas / 
Práticas

investimento 170€

nota Lotação limitada

REQUISITOS

Noções básicas de desenho de 
interfaces e conhecimento intermédio 
de navegação web. Conhecimentos 
básicos de design gráfico podem ser 
mais valia.

PÚBLICO-ALVO
Este workshop de Design Sprint é dirigido a profissionais que 
pretendam aprender esta metodologia rápida de planeamento e 
teste para ajudar a desenvolver melhores produtos digitais. 

É indicado para profissionais das áreas de Design, Marketing, 
Desenvolvimento de Software, Analistas de Negócio e Gestores 
de Produto.
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CONTEÚDO PROGRAMÁTICO

Monday “Alignment & 
Solution Sketching”.

2.

 › Kickoff & expert interviews 

 › Most important challenges  

 › Long term Goal & sprint questions 

 › Map and target

 › Lightning demos 

 › Concept sketching

Before the sprint.1.

 › What is a design sprint? 

 › History of the design sprint 

 › What problems we solve with a design sprint? 
Preparation & research (setting the stage)

Tuesday “Deciding and 
storyboarding”.

3.

 › Concept voting 

 › Solution presentation  

 › Straw poll and decider vote 

 › User test flow 

 › Storyboard

Thursday “Testing”.5.

 › Recruiting 

 › Scheduling  

 › Preparing the interviews 

 › Tools and setup 

 › Conducting the interviews 

After the sprint.6.

 › Summarizing results

 › Checking back 

 › The iteration sprint Remote design sprints 
Whiteboard Templates Facilitator guide 

 › Checklists

Wednesday “Prototyping”.4.

 › Prioritizing key screens 

 › Delegating and assigning tasks 

 › Tools and techniques 

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

Inclui: Carga horária total do workshop, 
temática, certificação DGERT, carimbado e 
assinado pela coordenação pedagógica da 
escola 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, 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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