
Enquadramento 
Pensar criativamente é pensar em variedade e futuras possibilidades.  
É pensar contra estereótipos e modelos conhecidos. É correr o risco de 
fracassar.
A criatividade é considerada um motor da inovação e um fator decisivo no 
desenvolvimento de competências pessoais, profissionais, sociais e empresariais. 
Na última década o termo Design Thinking, ganhou popularidade nas 
organizações, transformando-se numa referência para a consciencialização de 
que muitos profissionais podem beneficiar com a forma de pensar e trabalhar 
dos designers. O Design Thinking é hoje um dos principais tópicos na Gestão, na 
Inovação, na Engenharia e na Educação. A forma como o designer perceciona e 
interpreta objetos e situações, criando novas abordagens e soluções, abre novos 
caminhos para a inovação empresarial. Por esta razão, a metodologia do Design 
Thinking está a ser adotada por grandes empresas como mais uma ferramenta 
para o executivo. 

 
É neste contexto nacional e internacional que a Mindshake arranca a 
1ª edição do Curso de Intensivo 
9 ½ Dias de Design Thinking
Um curso intensivo em que os participantes vão aprender na prática técnicas e 
ferramentas do Design Thinking, um método que serve para encontrar soluções 
inovadoras para um problema/oportunidade, e ao mesmo tempo, para o 
desenvolvimento do pensamento criativo individual e coletivo.

No intuito de encaminhar um melhor entendimento da criatividade empresarial, 
e incentivar a sua aplicação no dia-a-dia do trabalho, neste curso serão 
introduzidos e aplicados os princípios e técnicas que encaminham um mindset 
criativo e colaborativo.
Com a parceria estratégica da União de Freguesias Aldoar, Foz e Nevogilde, irão 
trabalhar sobre uma problemática local.

O curso tem a Coordenação Pedagógica de Katja Tschimmel.

9 ½ Dias de Design Tinking 
- Curso Intensivo



OBJETIVOS 
9 ½ Dias de Design Thinking é uma formação intensiva, que visa dotar os 
participantes de conhecimentos e competências no âmbito dos processos de 
criação e da inovação nas organizações.
No final da formação, os participantes deverão ter desenvolvido as seguintes 
capacidades:

• Identificar os fundamentos teóricos do Design Thinking;
• Compreender a importância do Design Thinking para processos de inovação 

nas empresas;
• Traduzir as diferentes fases do processo do Design Thinking no projeto real a 

desenvolver;
• Conhecer e aplicar o modelo Evolution 62 e algumas técnicas do Design 

Thinking no desenvolvimento de um projeto real em equipa;
• Idear. Ginasticar a mente. Divertir-se!

METODOLOGIA

 “learning by doing” 
Será aplicada uma metodologia pedagógica participativa para facilitar a aquisição 
do conhecimento e a geração de novas ideias em grupo. 
Será apresentado um modelo de processo criativo, o modelo de Design Thinking 
EVOLUTION 62 (Emergência, Empatia, Experimentação, Elaboração, Exposição, 
Extensão)  desenvolvido por Katja Tschimmel, licenciado por Creative Commons. 
(http://mindshake.pt/design_thinking)

O Evolution 62 será aplicado num caso real em parceria estratégica com a União 
de Freguesias  Aldoar, Foz e Nevogilde.
No final todos os participantes terão um Certificado de Participação.



DESTINATÁRIOS 
9 ½ Dias de Design Thinking destina-se a estudantes universitários, licenciados 
ou profissionais de todas as áreas de conhecimento, com experiência 
profissional, e que pretendam especializar-se em processos e métodos para a 
inovação empresarial.

Os candidatos deverão possuir um bom conhecimento e experiência prática de 
uma área profissional específica e uma boa cultura geral, apresentando ainda 
interesse pela criatividade, design, inovação e empreendedorismo.

São bem-vindos participantes das mais variadas áreas de formação com o intuito 
de criar um grupo multidisciplinar que compreenda a engenharia, a arquitetura, 
a gestão, o marketing, os recursos humanos, a sociologia, a política, a educação, 
etc..

CONDIÇÕES E FUNCIONAMENTO 
De 16 a 25 de Julho de 2016, o Curso de Intensivo 9 ½ Dias de Design Thinking 
funcionará em regime intensivo. 
Terá a duração de 9 ½ dias.
De sábado a 2ª feira (c/ 1 manhã livre). 
Das 10h00 às 18h00 (1 h para almoço)
10 vagas (O curso funcionará com um número mínimo de 7 participantes)

As inscrições estão abertas até 11 de julho de 2016.

DOCUMENTOS
Inscrição via info@mindshake.pt (formulário de inscrição)
Fotocópia do Cartão de Cidadão ou BI + Cartão de Contribuinte
Currículo resumido

PAGAMENTO

Inscrição – 980 € até 11 de julho
Inclui: Seguro, Almoços, Material, Jantar final

FUNCIONAMENTO
De 16 a 25 de julho de 2016
Local:
MINDSHAKE House
info@mindshake.pt
www.mindshake.pt

Rua das Motas nº 102
4150-521- Porto
Portugal

+351 224 101 552



FORMADORES
Katja Tschimmel 
É a fundadora da Mindshake e a cabeça científica e conceptual da equipa.
Licenciada em Design de Produto, tem um PhD em Design e um Master em 
Criatividade Aplicada. É consultora e formadora em Processos Criativos há 
15 anos. Investiga, publica e dá keynote speeches na área da Criatividade e do 
Design. É professora convidada em várias Instituições do Ensino Superior. 

Alex Pereira
É consultor criativo em projetos nacionais e internacionais.
Tem uma experiência profissional multidisciplinar de mais de 25 anos.
Com uma formação transdisciplinar em áreas como o branding, a comunicação, o 
design e a gastronomia. Elabora os Creative Food Moments na Mindshake. 
Desde 2015 desempenha as funções de Head of Branding na ONG Internacional 
Gaia Education, focalizada na educação do Design para a Sustentabilidade.

João Amaral Cruz 
Formado em arquitetura, gosta de arranjar coisas e solucionar problemas.  
É professor na ESAD Matosinhos e contribui, em parceria e individualmente, em 
obras de Arquitetura, Design de Interiores, Design Expositivo, desenvolvimento 
de Produto e Workshops. Projetou o interior da Mindshake House.

Mariana Mattos
É designer, ponto.
Licenciada em Design de Comunicação, Pós-Graduada em Design Thinking, em 
Gestão da Formação e em Design e Produção Multimédia.  
É consultora e facilitadora em Design Thinking.

Mariana Valença
Com background em Design, Marketing e Gestão Estratégica, dedica-se à 
Inovação, Estratégia, Design Thinking e Service Design.
Empreendedora nata, em 2009 criou a sua empresa de consultoria, onde geriu 
projetos de Inovação de empresas e instituições públicas, como o Laboratório de 
Inovação Urbana de Óbidos. Desde 2011 é professora convidada e investigadora 
de várias Instituições de Ensino Superior (ESAD de Matosinhos e Laurea 
University na Finlândia). Fundadora do Service Design Drinks Porto.

Virgílio Varela
Mestre em Educação pelo King’s College, University of London, diplomado 
em Gestão de Projectos pelo Institute of Leadership and Management e em 
Empreendedorismo Social pelo Insead. Tem uma vasta experiência como 
formador/consultor a nível nacional e internacional em temas como criatividade, 
inovação, sistemas de capacitação organizacional e desenvolvimento pessoal. É 
formador de Dragon Dreaming, treinado por John Croft, criador da metodologia 
Dragon Dreaming pela Gaia Foundation na Austrália.
 



CALENDARIZAÇÃO

Dia 16 (sábado)
• Apresentação
• Introdução ao Design Thinking 
Workshop 
• Creative Confidence
Evolution 62

• Fase 1  - Emergência 
• Apresentação do caso real com o 

cliente

Dia 17 (domingo)
• Fase 1 - Emergência
• Fase 2 - Empatia
• Fase 2 - Empatia no terreno

Dia 18 (2ª feira)
• Fase 2 - Empatia

Dia 19 (3ª feira)
• Fase 3 - Experimentação

Dia 20 (4ª feira)• 
Workshop 
• Food Design Thinking

Dia 21 (5ª feira)
• Fase 4 – Elaboração

Dia 22 (6ª feira)
• Fase 5 – Exposição

Dia 23 (sábado)
Manhã livre
• Exposição Pública

Dia 24 (domingo)
• Fase 6  - Extensão
• Implementação no local

Dia 25 (2ª feira)
• Fase 6 - Extensão, reflexão
• Celebração e fecho
• Jantar 


