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Treinamento
imersivo de

UX Design
Sua carreira em UX começa com a Design Circuit.
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12 semanas • 100% online

Experiência do
usuário para a
sala de aula
A melhor maneira de aprender, a qualquer hora, em qualquer lugar.
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+90 horas aula • PROJETO FINAL

O passo a passo
para conquistar
uma vaga em UX
Você aprenderá a projetar produtos que as pessoas adoram.
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como se inscrever?

User Experience
imersivo e prático
Design Circuit é uma escola de UX e UI online, criada
por designers para designers, focamos em ensinar tudo
que é necessário e exigido pelas empresas, dessa forma
os nossos cursos te preparam para o mundo real.


Toda nossa plataforma é projetada para te ensinar do
básico incluindo toda teoria ao avançado com as
práticas de pesquisa e testes.

83%

4.9

para contexto, cursos de UX
online tipicamente tem uma
taxa de 12-25% de contratação

orgulhosamente tentamos
sempre atender todas as
expectativas de cada aluno(a)

+1.687

Vitalício

nossos alunos hoje ocupam
cargos nas melhores empresas
do Brasil e do mundo

diferente de todo o mercado,
nós não limitamos o seu acesso
ao conteúdo ou qualquer extra

taxa de contratação

alunos satisfeitos

avaliação no Hotmart

acesso ao curso e extras
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Sua carreira em
UX começa agora
Um aprendizado completo de todo o processo
end-to-end para se tornar um(a) UX Designer e trabalhar
com as melhores empresas do mundo.


Você não precisa de nenhum conhecimento prévio, o
curso começa com as informações mais básicas, te
ensinar a entender a profissão, e ir avançando até as
técnicas práticas. Com aulas sobre portfolio, casos de
estudos e carreira.

o que você vai aprender

O básico e a teoria do design

Começando um projeto

UX Research

Gerar Insights

Definir e priorizar recursos

Conceito e UI Design

Testar um produto

Apresentar seu projeto e carreira

Entregar para o desenvolvimento

Conteúdo bônus
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Módulos e aulas
01. introdução

O primeiro módulo é sobre você aluno(a) e sobre o seu
curso de UX, você vai ter acesso ao Slack exclusivo dos
alunos, ao Notion com milhares de informações incluindo
livros, links e templates, todos os detalhes sobre as
mentorias extras, e as descrições dos projetos finais.
Bem-vindo

Estrutura das aulas

Quem sou eu?

Dicas de como estudar

Grupo exclusivo do Slack

Notion DC

Mentorias - Como funcionam?

Ferramentas e materiais

Briefings para seu projeto final

Chegou a hora de começar
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02. o básico e a teoria

Aqui começa seu aprendizado, todas as aulas são focadas
em fazer você entender as diferenças entre UX e UI, como
é o dia a dia, dicas dos modelos de trabalho, as
explicações sobre hard skills e soft skills, e muito mais.
O que é UX e UI?

O mundo em relação a UX

Entendendo os cargos e diferenças entre designers

Como é o dia a dia real de um UX Designer?

Salários e carreira

Maturidade das empresa em UX

Freelancer, Agência ou Startup

A importância da usabilidade!

Quais as habilidades necessárias em UX e UI

Ferramentas e software

Lista de leitura
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03. COMEÇANDO UM PROJETO

Começar um projeto é a maior dificuldade para quem
nunca fez nada ainda relacionado a UX ou UI, esse
módulo vai te ensinar o passo a passo, incluindo
templates das perguntas a se fazer em sua primeira
reunião, o que são os processos de design, praticando o
UX canvas e o que fazer com toda informação inicial para
o seu projeto.
Primeiro projeto, como começar?

Projeto já existe, como continuar?

Metodologias de produto

Processos de design

Qual processo devo usar?

Você precisa de UX Research?

Modelo canvas de negócio

Primeira reunião com o cliente

O que fazer depois da reunião com o cliente?
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04. ux research

Um dos módulos mais importantes porque ensina tudo
sobre pesquisa, o que realmente é UX no seu dia a dia de
trabalho, com técnicas práticas que podem ser aplicadas
assim que você terminar de assistir a aula. Dica: a aula
“Quais os tipos de UX Research” vai ser uma definição na
sua carreira, saber escolher técnica de pesquisa com
objetivo adequado.
Preparando-se para a pesquisa

Quais os tipos de UX Research?

Metas do usuário X Metas de negócios

O que são ”insights”?

Análise de competidores

Surveys

Surveys - Prática

Pesquisa com usuários - Por quê?

Pesquisa com usuários - Entrevistas

Pesquisa com usuários - Prática

Focus group

Field study

Analitycs

Heatmaps

Personas

Ferramentas de pesquisa

Ferramentas de pesquisa - Prática

Como apresentar os resultados da pesquisa?
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05. gerando insights

Depois de realizar sua pesquisa, com quaisquer que
sejam as técnicas você precisa sintetizar toda informação,
agrupar e questionar se tudo que foi coletado é suficiente.
Sintetizando a pesquisa e os insights

Affinity Mapping - Prática

How Might We

Customer journey

06. definindo e priorizando

Pesquisou, agrupou e entendeu os insights, agora chega a
hora de priorizar, de tomar decisões sobre o que vai ser
feito, começar a testar o que já existe ou as suposições
sobre o produto.
Priorização de recursos

Arquitetura de informação

Card sorting + Prática

Tree testing + Prática

First click e 5-second test

MVP - Minimum Product Viable
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07. concept e ui

Design, sim, você vai aprender UI no curso. O mercado de
produto para UX designers exige que você entenda como
as coisas são desenhadas e construídas. Esse módulo vai
te ensinar tudo sobre os padrões visuais, princípios de
design, as diferenças nos tamanhos das telas, e alguns
exercícios práticos que você pode utilizar com o seu time.
Definições e a teoria

Sete atributos para um bom design

Princípios de design

Heurísticas de Nielsen

Design patterns

Acessibilidade

Responsivo VS Adaptativo VS Fluido

Grids

Moodboard

Crazy 8's

Wireframe

Ferramentas de design

Figma Class ft Lucas @luctalks

Prototipando o seu design

Lucas Salgado
@luctalks
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Figma Class
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08. testando o produto

Design feito, como saber se o usuário vai conseguir utilizar
o produto? Como saber se o que pesquisamos e
projetamos está solucionando os problemas dos usuários?
Quais os
 testes de usabilidade possíveis?
Ferramentas de teste

Ferramentas de teste - Prática

Teste de usabilidade - moderado

Teste de usabilidade - não-moderado

Convertendo dados qualitativos em quantitativos

Teste de preferência

Critique Session

Documentando os seus testes
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09. Apresentando seu projeto e carreira

Apresentar um projeto é uma habilidade que muitos
designers não dominam, nesse módulo vamos falar sobre
técnicas de apresentação e dicas de carreira.
Apresentando aos Stakeholders

Comportamento pessoal

Portfólio

Linkedin, CV e Recruiters

Dicas para sua entrevista

10. entregando para o desenvolvimento

Uma dúvida comum é: como entregar o design para o
time de desenvolvimento? E por que os desenvolvedores
reclamam dos meus designs? Você vai aprender aqui
como se comunicar melhor e resolver esses problemas.
O que os desenvolvedores precisam?

Designer precisa saber código?

Ferramentas de entrega

Styleguide

Design System - Por quê?
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11. case studies

Esse conteúdo extra com casos de estudo são exemplos
reais de como projetos são feitos com clientes, quais são
os problemas comuns que encontramos e como resolver
esses problemas.
British Petroleum

Rolls Royce

Hero e Whatsapp

Cazoo

12. bônus

O conteúdo bônus vai elevar e adicionar
 um
conhecimento que nem todo curso tem ou fala sobre.
Aqui você vai aprender sobre cliente e carreira.
Como conseguir o primeiro cliente?

Mapeando a sua carreira

Toolbox

Desafio do Whiteboard

Quanto custa seu trabalho?
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Apparício Junior
mais conhecido como aj

Designer com +8 anos de experiência no mercado
 digital,
morando na Europa, em Londres. Trabalhou com diversas
marcas globais FTSE100 e Forbes como: Rolls-Royce, Symrise,
JTI, ArcelorMittal, Adidas, Nike, Burberry entre outras.


Palestrou em Londres para um público total de 430 designers,
em diversas mini talks e meetups. Certificado pelo grupo NN/g
(Nielsen Norman Group), um dos mais prestigiados
certificados em UX Design do mundo.


Ensinar UX/UI para iniciantes é uma meta de vida, pois,
existem hoje milhares de vagas disponíveis e pouquíssimos
profissionais que realmente entendem o trabalho que precisa
ser feito. Sem reclamar e sem conversa fiada, a idéia do
instrutor é te ensinar o que o mercado precisa.
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O que os alunos
dizem sobre o curso
Curso de respeito! Os conhecimentos apresentados, os
exemplos como assim também a experiência do
apparicio compartilhando seu dia a dia como designer,
fazem que o curso seja EXCELENTE!!!. Recomendo 100%

Mauro Andrés Vilosio

Foi um dos melhores que eu ja tive a oportunidade de
fazer. O Design Circuit é uma experiência, densa,
completa e incrível. Aproveitem cada segundo por que o
conhecimento é crescente!

Johnson Carvalho

O curso não poupa informação e detalhes, além dos
diversos links tem muita orientação de como lidar com
situações no ambiente profissional, ao contrário de
outros cursos que apenas passam conteúdo de livros.

Caio Luiz Ferreira Silva
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Alunos DC são
contratados nas
melhores empresas

NO BRASIL E NO MUNDO

PRESENTE EM 23 Países
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Garanta sua vaga
e comece um

novo passo na

sua carreira
Você consegue adquirir nosso curso em nosso website.

designcircuit.co
Aguardo você na turma!
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