Ementa - Visual Lab
Aula 1 - Entender
Ponte para pretxs - ONG que trabalha com a
profissionlização de profissionais pretas e pretos.
Briefing/entrevista - O que podemos perguntar pro cliente
para obter mais dados sobre o problema?
Desk Research
Existem dados, artigos, informações importantes sobre a
leitura de documentos e sobre digitalização da economia?

Aula 2 - Definir
Jornada do usuário
Por que? Entender o caminho que o usuário percorre, o que
sente, o que fala e os pontos de contato com a empresa
O que? Diagrama que mostra:
cada etapa de contato com a empresa
sentimento/ação do usuário
oportunidades de melhoria
Como? Pode ser criado por um fluxograma, atrelado ou não
a outros elementos visuais.
Matriz CSD
Por que? Entender quais as percepções sobre o desafio
O que? Diferenciar o grau de certeza sobre as percepções
sobre o desafio, de maneira a começar a enxergar melhor o
problema.
Como? POST IT! Colocar na coluna respectiva.

Ementa - Visual Lab
Aula 3 - Rascunhar
We Might
Crazy 8
Solution Sketch
Matriz de Eisenhower
MosCow

Aula 4 - Prototipar
Cores que devem ser utilizadas, paletas de cores e
o conjunto de que devem ser utilizados e
ferramentas.
Fontes, tipografia e a tecnologia que deve ser
utilizada;.
Princípios de design: Hierarquia como poderosa
ferramenta visual. Elementos visuais, inspirações e
Wire

Aula 5 - Word e Google Doc
WireFrame
Introdução ao Figma
Guia de Estilo
Introdução ao Word

Ementa - Visual Lab
Aula 6 - Canva e Figma
Ux Writing
Plain Writing Act – 2010
Resolução 347/2020 CNJ, Provimento 45/2021 TJES,
Instrução Normativa 55/21, DREI e precedentes.

Aula 7 - Testar
Chomsky - teoria da recursividade
Heider e Siemel
Arco Narrativo - @crisluckner
Dicionário controlado de Tom de Voz (na escrita)

Aula 8 - Refinar/Testar
Atributos de Design
Utilidade
Fácil aprendizado
Memorável
Eficaz
Eficiência
Desejável e prazeroso
Ferramentas: Hotjar, HelpRange, VisualEyes, Copy
Doc Kit e Analytics
Refinar

