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SOBRE O WORKSHOP

Um workshop para discutir a função de um criativo dentro do 
universo digital.  O criativo busca soluções originais e impactantes 
pro negócio de um cliente. 

Tem de desenvolver um critério criativo  e acompanhar as 
tendências do mercado e da cultura pop (local e global) para 
chegar em ideias e conceitos disruptivos. 

Conduz o processo criativo e dentro das suas técnicas (art direction 
ou copywriting) desenvolve campanhas que podem diferenciar 
uma marca dentro de mercados sempre muito competitivos.

duração total 12h - Aulas Teóricas / 
Práticas

investimento 150€

nota Lotação limitada

REQUISITOS

Conhecimentos básicos da área de 
comunicação publicitária.
É uma mais-valia o conhecimento básico 
de softwares de edição gráfica, como 
Photoshop e Illustrator.

Remote
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PÚBLICO-ALVO

Este workshop é destinado a  aspirantes a 
marketeers, diretores de arte e copywriters que 
pretendam ingressar na área da comunicação 
publicitária.

Profissionais da área que procuram a atualização 
de referências e metodologias e de outras áreas 
interessados em compreender o mercado de 
criatividade publicitária.

CONTEÚDO PROGRAMÁTICO

O começo.1.

 › Introdução - Qual a importância da criatividade 
no portfólio de um criativo? 

 › O que é um insight? A diferença entre Insight, 
Conceito e Ideia. 

 ›  O que é o conceito? E por que ele é tão 
importante. 

 › Como chegar ao conceito?Análise de case 
studies e tendências atuais. 

 › Concept Proof - Metodologia para conferir se o 
seu conceito funciona. 

 › Por que estes conceitos são tão bons? Análise 
de case studies e tendências atuais. 

Do conceito à ideia.2.

 › Desenvolvimento de critério. A importância do 
critério na hora de executar suas campanhas. 

 › Referências, referências, referências - Roube 
como um artista. 

 › Isto é uma ideia? - Metodologia para testar suas 
ideias. 

 › Como chegar às ideias? - Análise de case 
studies e tendências atuais. 

 › Idea Proof - Metodologia para conferir se a sua 
ideia é original. 

 › Briefing - Um briefing real para experimentar na 
prática. 

Da ideia à campanha.4.

 › Depois da ideia - Tenho a ideia e sei o que sou. 
Como isto vira uma campanha? 

 › Execução é essencial - Craft, craft e craft. 

 › Como a execução pode transformar uma ideia. - 
Análise de case studies e tendências atuais. 

 › Revisão das peças dos alunos - Análise e 
afinamento dos boards. 

 › Creative Talk II - Um convidado do mercado 
vem analisar as ideias e dar inputs  sobre a 
importância da criatividade e do portfolio. 

 › Considerações finais 

Ideation.3.

 › Ideias com propósito - Tendências do mercado e 
processo criativo. 

 › Como chegar a estas ideias? Análise de case 
studies e tendências atuais. 

 › O que funciona e o que não funciona? - Análise 
das ideias dos alunos. 

 › Afinamento das ideias - Feedback para fechar o 
board das ideias enviadas. 

 › Identidade: AD x CW - Tenho a ideia e agora o 
que eu faço? 

 › Creative Talk I - Um convidado do mercado vem 
contar sobre o seu processo criativo. Traz 1 ideia 
de sucesso e uma 1 ideia sem sucesso. 
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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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