
duração 
12 horas 
 
datas 
7, 9, 14 e 16 de abril de 2021 
 
horário 
19h30 às 22h30  
 
preço de inscrição 
165,00€ 
valores isentos de IVA 
 
este valor inclui: 
. documentação 
. certificado de formação 
 
a inscrição só fica completa 
após o pagamento 
 
 
descontos 
20% (132€) para inscrições 
pagas até 1 mês antes do 
inicio do curso . 
nota: os descontos não são 
acumuláveis 

 
 
local de realização 
Videoconferência (Zoom)  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
inscrições e informações 
josecmaximino@ua.pt 
www.unave.ua.pt 
tlf.: 234 370 833 

 

fundamentação 
Os tempos de crise são sempre oportunidades de superação e aprendizagem. 
Estamos a viver desafios nunca vividos e apenas com perseverança, resiliência e 
muita criatividade conseguiremos prosperar. Neste contexto, o mindset e a 
metodologia de Design Thinking fazem ainda mais sentido. Uma vez que as suas 
ferramentas são aplicadas em ambiente off e online, o Design Thinking emerge como 
metodologia adaptada a todos aqueles que pretendem abrir um novo negócio, 
ampliar a sua oferta de produtos/serviços e/ou gerir equipas de forma mais dinâmica, 
criativa e eficiente. O formato e-learning desta edição do curso permite levar mais 
longe esta arte/tendência de atuação das maiores empresas do século XXI (Google, 
Facebook, IBM, SAP). 
 
objetivos gerais  
Introduzir a metodologia de Design Thinking na forma de trabalhar das empresas 
portuguesas e munir os profissionais de ferramentas criativas de resolução de 
problemas. 
 
objetivos específicos 
No final, os participantes deverão ser capazes de: 

 Identificar as principais fases do processo de Design Thinking 
 Reconhecer e aplicar as principais ferramentas de Design Thinking 
 Perceber a metodologia, aplicada a casos reais. 

 
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, e, de um modo geral, todos os que têm de resolver 
problemas. 
 
conteúdos programáticos 

Módulo I: Fundamentos do Design Thinking (1h) 
Enquadramento da metodologia 
Mindset e pilares da metodologia 
Modelo d.school @ Stanford. 
 
Módulo II: Processo, Fases e Ferramentas (10h): 
Empatia 
Definição 
Ideação 
Prototipagem (off e online) 
Teste  
Exercícios Práticos. 
 
Módulo III: Metodologia de DT em Ação (1h) 
Apresentação da metodologia em ação (casos reais) 
 

 

e-Workshop:  
“Design Thinking 4 Business Innovation” 

Live Training 



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 
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Dina Oliveira 

Gestora de Marketing na Wook (Porto Editora). Com mestrado em Marke-
ting, pelo ISCAA Universidade de Aveiro, especializada em Design Thin-
king pela EDIT Porto, e com pós-graduação em Gestão e Direção Comerci-
al pelo ISCAP Universidade do Porto, conta, ainda, com quatro anos de 
experiência na Sonae, como gestora de inovação e de produto, e com cin-
co anos de experiência na área de comunicação e marketing. Como aluna 

da Universidade de Aveiro, foi, também, responsável pela gestão do evento Atualiza-te – 
Conferências de Marketing, nos anos 2014, 2015 e 2016. Percurso e artigos sobre Design 
Thinking em: https://www.partilhasvitaminadas.com/ 

Formadora 


