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Objetivos
- Planear, documentar e gerir um projecto de um aplicação móvel
- Utilizar nomenclatura de padrões de design específicos de uma plataforma móvel, e suas características, de modo
a colaborar efectivamente com programadores
- Aplicar padrões de design específicos a uma plataforma móvel
- Integrar design visual sobre padrões de design
- Desenvolver protótipos interactivos das soluções estáticas desenvolvidas
- Testar a usabilidade e melhorar a experiência de utilizador
- Apresentar e argumentar os seus projectos

Resultados da Aprendizagem
- Metodologia projectual aplicada à area de Design para Dispositivos Móveis
- Capacidade de definir uma estratégia móvel para um produto
- Conhecimento das particularidades técnicas e de experiência de utilizador de desenhar para um dispositivos
móvel
- Domínio de ferramentas de esquematização, desenho e prototipagem
- Noção da importância de iteração, de como o design digital permite avaliar ideias e melhorá-las
- Competências a nível de apresentação e argumentação das escolhas de design de um projecto
Conteúdos Programáticos
- Introdução à área de dispositivos móveis, características e interação
- Documentação e ideação de projecto
- Design visual e utilização de padrões de design
- Experiência de utilizador e usabilidade
- Prototipagem interactiva
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Métodos de Ensino e de Aprendizagem
Os conteúdos programáticos estão desenvolvidos para que o estudante possa assimilar os conceitos essenciais
para desenvolvimento prático de soluções de design para plataformas móveis. Para desenvolver soluções de
design para dispositivos móveis é necessário ter competências em áreas distintas de design - desde usabilidade,
experiência de utilizador a design visual - e também conhecimento das características técnicas, para saber o que é
possível criar. Através de aulas expositivas os alunos tomam conhecimento com casos de estudo de produtos nesta
área, bem como processos, e tem um componente de projecto que lhes permite aplicar os conhecimentos.
Métodos de Avaliação
A avaliação é contínua e individual, sendo fornecido feedback formativo ao estudante relativo ao seu desempenho,
nos vários aspectos sobre o qual é avaliado.
A avaliação classificativa é constituída por: exercícios em aula (25%), design de uma app para iOS e Android (40%),
protótipo interactivo (20%), relatório e apresentação final (10%), assiduidade, pontualidade, trabalho em equipa,
participação e empenho (5%).

