Curso: Fundamentos de UX/UI Design
Duração: 12h
Área formativa: UX & UI

Sobre o curso
User Experience (UX) é toda a experiência e relação que o utilizador desenvolve com um interface /
plataforma e é conotado como uma forma de “human-computer interaction” (HCI), enquanto que
User Interface (UI) é o meio pela qual o utilizador interage e controla esse aplicativo, dispositivo ou
software.
Este curso tem como objetivos:
Neste curso de fundamentos de UX/UI Design, o formando terá a oportunidade de descobrir as
diferenças entre estas duas áreas, identificando os processos decorrentes e característicos de cada
uma.
Ao concluíres com aproveitamento esta formação, receberás um badge digital para partilhares
com a tua rede profissional online.
Sabe mais sobre os badges digitais aqui.

Destinatários
O curso de fundamentos de UX/UI Design é direcionado a todos os interessados em iniciar ou
consolidar uma atividade profissional como UX/UI Designer e entender processos subjacentes a esta
atividade profissional.

Pré-requisitos
Gosto e apetência pela área do design digital, e noções básicas de UX Design & Design de Interação.

Metodologia
Formação Presencial ou Live Training (Formação Online Síncrona).
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Definição de user experience e user interface
Elementos da user experience
Princípios básicos de user experience
Factores de sucesso de uma experiência digital
Objetivos do utilizador vs. objetivo de negócio
Definição de usabilidade
Princípios do visual design
Elementos fundamentais do visual design (cor, tipografia, estilos de texto, iconografia, ilustração,
fotografia, etc.)
Grelhas
Design system
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