
duração 
16 horas 
 
datas 
17 e 24 de outubro de 2020 
 
horário 
Sábados 
09h00 - 13h00 e  
14h00 - 18h00  
 
preço de inscrição 
175,00€ 
valores isentos de IVA 
 
este valor inclui: 
. documentação 
. certificado de formação 
 
a inscrição só fica completa 
após o pagamento 
 
 
descontos 
20% (140€) para inscrições 
pagas até 1 mês antes do 
inicio do curso . 
nota: os descontos não são 
acumuláveis 

 
 
local de realização 
instalações da UNAVE/UA  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
inscrições e informações 
josecmaximino@ua.pt 
www.unave.ua.pt 
tlf.: 234 370 833 

 

fundamentação 
Todos os dias nos deparamos com problemas/desafios, pessoais e profissionais, que 
damos resposta através da nossa intuição. O Design Thinking surge como uma 
metodologia de pensamento criativo, que nos oferece ferramentas desbloqueadoras 
e de suporte à ação perante um dado desafio. Em termos latos, esta metodologia de 
creative problem solving confere estrutura à forma como abordamos os desafios, bem 
como um mindset e conjunto de métodos que incrementam a criatividade e inovação 
das soluções desenvolvidas. Desde a fase de reconhecimento do problema, até à 
geração de soluções, o Design Thinking foca-se, essencialmente, na ação, execução 
e implementação de soluções. Com efeito, angariou adeptos como por exemplo: a 
IBM, SAP, Google, Microsoft, Lego, Nestlé e, a nível nacional, a Sonae. “Learn by 
Doing” será a abordagem pedagógica do presente curso. 
 
objetivos gerais  
Com este workshop pretende-se munir os participantes de um toolkit de ferramentas 
que poderão usar em diferentes contextos, mas especialmente, mudar a forma de 
pensar/agir perante um obstáculo/oportunidade.  
 
Destinatários 
Estudantes interessados em incrementar a sua performance; 
Profissionais das áreas de gestão de projetos e desenvolvimento de negócio, 
marketing, comunicação, inovação, novas tecnologias da informação e comunicação, 
produtos, serviços e pessoas;  
Criativos, curiosos, de um modo geral, todos os que têm de resolver problemas. 
 
conteúdos programáticos 
Sessão Teórica (4h) 
 
Módulo I: Fundamentos do Design Thinking 
Mindset e Pilares da Metodologia 
Modelo d.school @ Stanford 
 
Módulo II: O Processo de Design Thinking & Toolkit 
Processo e Fluxos de Informação 
Fases, Métodos e Ferramentas: 

Empatia 
Definição  
Ideação 
Prototipagem 
Teste e Pitch 

 
Sessão Prática (4h) 
Módulo III: Design Thinking Sprint 1 
Resposta a um Desafio através da Metodologia de Design Thinking 
Aplicação de algumas ferramentas básicas de Design Thinking 
Output: Protótipo de baixa fidelidade da solução e Pitch 
 
 
Sessão Teórica (1h) 
Módulo IV: Casos de Uso da Metodologia de Design Thinking 
Apresentação da Metodologia em Ação (Casos Reais) 
 
 

Workshop:  

“Design Thinking 4 Business Innovation 



Sessão Prática (7h ou 3+4h) 
Módulo V: Design Thinking Sprint 2 
Em grupo, descoberta e resolução de um Desafio (de nível superior de dificuldade)  
 

Aplicação de Ferramentas Fundamentais, como sejam: 
a) Imersão (Mapa de Empatia, Persona, Customer Journey, Experience Map…) 
b) Definição (SMART, Point of View & Problem Statement) 
c) Ideação (Brainstorming, Mind Mapping, Seleção, Business Model Canvas) 
d) Prototipagem (Storyboard, Prototipagem On e Offline) 
e) Teste e Iteração (Roadmap & Recursos, Recolha de Feedback) 
 
Output: Protótipo de Média Fidelidade de um novo produto e/ou serviço 

Belém Barbosa  

A coordenação científico-pedagógica é da responsabilidade da professora Be-
lém Barbosa, docente de Marketing Digital e afins no Instituto Superior de Con-
tabilidade e Administração da Universidade de Aveiro (ISCA-UA), diretora do 
mestrado em Marketing da UA e doutorada em Ciências Empresariais, com 
especialização em Marketing e Estratégia.  

 

Coordenação científico-pedagógica 

V2 2016.11.22 

Dina Oliveira 

Formada em Gestão de Marketing, com especialização em Design Thinking, 
pela EDIT Porto. Atualmente, aplica a metodologia Design Thinking à reso-
lução de desafios de negócios na Sonae MC.  

Concluiu o mestrado em Marketing, na Universidade de Aveiro, tendo sido 
uma das responsáveis pela reestruturação do Atualiza-te, Conferências de 

Marketing, em 2014, 2015 e 2016. . 

Formadora 


