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Antes de começar a projetar seu próximo curso, faça uma 
pesquisa contínua sobre técnicas, estratégias e tendências gerais 
de identificação, bem como sobre as especificidades de seus 
alunos e do seu assunto. 

O mesmo acontece com conversar com outros designers. Mesmo 
se você desenha há anos, sempre há algo novo - ou pelo menos 
novo para você - e as necessidades e preferências dos alunos 
podem mudar com o tempo. A pesquisa é uma das melhores 
maneiras de garantir que seus projetos permaneçam atualizados e 
relevantes e que você não se canse de fazer a mesma coisa. Aqui 
estão algumas maneiras pelas quais nossos informantes ficam 
informados. 

Se você puder, assista regularmente a workshops e conferências 
sobre design instrucional e tecnologia instrucional. Isso o manterá 
informado sobre os mais novos desenvolvimentos no campo e são 
uma ótima maneira de interagir em rede.  

Não deixe de ir a eventos fora das sessões formais; esses são 
geralmente os melhores momentos para conhecer novas pessoas 
e conversar sobre as idéias discutidas durante as sessões formais.  

Além disso, tire proveito de conferências e workshops fora do seu 
campo ou área específica. (Por exemplo, se você é acadêmico, vá a 
uma conferência com foco na empresa.) 

Espero que essas dicas sejam úteis durante o seu processo de 
design de cursos.  

• Dicas são necessárias para melhorar o 
processo de design 

• Dicas são o “pulo do gato” que todo DI 
precisa.  

• Dicas ajudam o Designer Instrucional a 
desviar de “roubadas”. 

• Dicas são úteis para rever conceitos. 

USE!

QUAL A DICA?

MÃOS À OBRA!



1. Exponha-se. Para outras idéias, é isso. Se você não teve 
uma grande variedade de experiências de aprendizado, 
saia e encontre-as. Em vez de permitir que as ferramentas 
de autoria lhe digam como criar, aprenda com o que você 
gosta e não gosta. 

2. Continue construindo relacionamentos e fazendo 
perguntas para integrar-se aos negócios. Isso permitirá 
que você crie experiências de aprendizado integradas. 

3. Entenda seus alunos. Use grupos focais para fazer 
perguntas, reunir informações e definir as características 
do seu público-alvo. 

4. Fique de olho nos colegas do seu campus ou da 
organização que estão assumindo novos projetos e 
pedindo ajuda nas instruções deles. Se você puder 
trabalhar com sucesso com essa nova pessoa, ela 
espalhará a notícia para outras pessoas e você poderá 
criar seu portfólio, um estudo de caso de cada vez. 

5. Pergunte ao especialista no assunto quais os requisitos 
que o aluno precisa para executar a tarefa. Não há 
necessidade de ensinar algo a ser dominado se as 
pessoas sempre procurarem por este algo. Entender o 
conceito é fundamental para o aluno avançar na tarefa. 
Use o arquivo de prévia do aluno se necessário no futuro. 

6. Pare de pensar em cursos e comece a pensar em 
experiências de aprendizado integradas.



7. As personas de treinamento devem ser personagens totalmente 
detalhados, com figuras e histórias que identifiquem características 
do seu público-alvo, como nível de habilidade, experiência e cargo. 

8. Ofereça workshops para todas as novas idéias que você coletar. 
Se você é capaz de ensinar aos outros o que aprendeu, isso não 
apenas o ajudará a entender melhor o conteúdo, mas também 
mostrará às pessoas ao seu redor o que você pode fazer por elas. 

9. Explore a ideia de “degustar” as idéias ou procurar inspiração em 
pequenas coisas, como conversas cotidianas. Algumas das minhas 
melhores idéias para interações vieram de pequenos detalhes às 
quais eu adicionei. Depois que a idéia é desenvolvida, você pode 
descobrir quais ferramentas você precisa para que isso aconteça. 

10. Forneça créditos ou bônus informais aos alunos que oferecem 
informações substancialmente relevantes. Todas as organizações 
têm funcionários que, de tempos em tempos, têm ótimas idéias 
para melhorar a eficiência ou economizar custos. Crie um ambiente 
de trabalho no qual os funcionários possam compartilhar essas 
idéias com o departamento de treinamento. Ao usar essa ideia, dê 
crédito a esse funcionário ou um bônus por promover o 
compartilhamento de conhecimento. Para evitar mal-entendidos, 
verifique com clareza o que é "substancialmente relevante". 

11. Visualize os resultados da aprendizagem e determine as táticas 
e estratégias necessárias para produzir esses resultados com seus 
alunos. Nossos alunos compartilham algumas de suas melhores 
idéias para criar um aprendizado eficaz.  

12. Forneça créditos ou bônus informais aos alunos que oferecem 
informações substancialmente relevantes.treinamento e promova o 
compartilhamento de conhecimento.



13. Combine o nível de dificuldade para estar um pouco - mas 
apenas um pouco - fora do alcance da habilidade atual do 
aluno e combine-o com as oportunidades correspondentes 
de praticar e relaxar um pouco. Quando um desafio excede 
em muito a capacidade de um aluno, rapidamente se torna 
frustrante. E quando um desafio é fácil demais para um aluno, 
é chato. 

14. Não faça um pedido de treinamento; faça perguntas para 
determinar os processos, a cultura e a infraestrutura técnica e 
disponível. Construa conhecimento e mude comportamentos 
e / ou atitudes para melhorar o desempenho. 

15. Pergunte: "O que você deseja que seus alunos possam 
fazer no final do curso?" Em seguida, faça uma busca 
detalhada e pergunte: "Que coisas eles precisam saber para 
fazer isso?" 

16. Faça uma boa análise e design antes de começar a criar 
módulos de eLearning. Evite a tentação de mergulhar no 
desenvolvimento do eLearning até ter uma análise clara das 
tarefas que ajudará você, seus especialistas no assunto e seus 
clientes a entender claramente os resultados de aprendizado 
desejados.  

17. Comece sonhando com a experiência de aprendizado 
que você gostaria de criar depois reduza ao que seus 
recursos permitem para não perder seu tempo. 

18. Não deixe que o aprendizado informal assuste você. 
Adote o conceito e crie uma estrutura para alinhar o 
aprendizado aos objetivos organizacionais. 



19. Use personalidades de treinamento para garantir que seu 
conteúdo seja o tom e o nível certos para sua audiência. O design 
instrucional é vital, assim como o design da informação. Uma das 
primeiras etapas que você deve executar ao começar a projetar 
para diferentes modalidades de entrega é decidir sobre a interface 
e a experiência do usuário e começar com um estado final claro. É 
fundamental garantir uma estrutura de comunicação que não 
atrapalhe o aprendizado, esteja você usando uma ferramenta de 
mídia social, entrega móvel, computadores ou qualquer outra 
coisa.  

20. Esteja ciente de que a experiência do usuário pode mudar pela 
interação - do tablet ao celular, ao laptop e ao rosto. O design da 
informação precisa levar em consideração essas variáveis. Um bom 
exemplo dessa prática é a pré-digitação no Google, tem usado 
para projetar rapidamente a experiência do usuário, o design da 
informação e o design instrucional usando um método simples 
baseado em papel. 

21. Design com acessibilidade em mente. Durante a parte de 
análise do público-alvo do design do seu curso, você normalmente 
pode fazer perguntas sobre a diversidade do público, bem como 
quais tipos de ferramentas ou processos eles usam para concluir 
seus trabalhos. É aqui que você pode considerar as necessidades 
de seus alunos com deficiência.  

22. Não esqueça: ao projetar com acessibilidade as eficiências 
podem incluir cegueira, deficiência visual ou daltonismo; surdez ou 
outros problemas auditivos; comprometimentos de fala; ou 
problemas com mobilidade, destreza, força ou capacidade de 
alcançar. 



23. Ver o design acessível como um mero detalhe é errado. Não pode 
ser incluído após o término do desenvolvimento do curso. Incorpore a 
acessibilidade ao design do treinamento desde os estágios iniciais de 
desenvolvimento.  

24. Pergunte-se: ao projetar um botão eu garanti que seja visível para 
os alunos que são daltônicos? O leitor de tela pode identificar esse 
botão e seu objetivo para um aluno com deficiência visual? O aluno 
que não consegue usar o mouse pode usar o teclado para tabular o 
botão ou usar um atalho de teclado para ativar o botão? Se o botão 
iniciar algum áudio narrativo, forneci legendas ocultas para esse áudio?  

25. Estimule seus alunos a compartilhar suas informações, confiar em 
seus conhecimentos. Ao criar cursos, deixe espaço para o aluno trocar 
idéias. Pode ser que tenham informações relevantes para compartilhar 
com suas experiências. Adicione uma seção "casos da vida real" para 
cada tópico de aprendizagem e pergunte aos alunos.  

26. O design instrucional deve ser um processo iterativo. Durante todo 
o processo, não deixe de voltar às metas, objetivos, direcionadores de 
negócios e medidas de sucesso. 

27. Dê muito apoio aos alunos no começo e depois retire 
gradualmente os apoios para levá-los à independência.   

28. Use a pesquisa do aluno para criar personas de treinamento que 
representam arquétipos do seu público-alvo.  

29. Avaliação nem sempre significa um teste. Como o aluno 
demonstrará domínio? Na maioria das vezes, é através de algo, sem 
saber algo. Saber permite fazer. 

PLANEJE
falhar. Uma das melhores maneiras de 
impedir que as ferramentas ditem seus 
projetos é ser um designer experiente, 
habilidoso e confiante. Isso requer 
prática, conhecimento e tempo; o 
fracasso pode ser um dos melhores 
professores. Verifique se os planos do seu 
projeto não são tão rígidos que você não 
pode tentar coisas novas e descartá-las 
ao longo do caminho. Atualmente, muitos 
designers instrucionais também atuam 
como gerentes de projeto. Se você é um 
desses projetistas, precisa ir além do 
design e desenvolvimento instrutivo para 
garantir que você e seus colegas tenham 
os recursos necessários para entregar 
dentro do prazo e do orçamento. E 
mesmo que você não gerencie o trabalho 
de outras pessoas, ainda precisará 
gerenciar seu próprio trabalho. Aqui 
estão algumas ótimas sugestões de 
gerenciamento de projetos de nossos 
informantes. 



30. Use uma combinação de metas imediatas, de curto, médio e 
longo prazos para que seus alunos realizem coisas com seu 
conteúdo. Portanto, em vez de ter um curso de vendas estruturado 
com um módulo sobre a determinação das necessidades do 
cliente, seguido por um módulo sobre recursos e benefícios do 
produto, seguido por um módulo sobre o processo de vendas com 
o cliente, os alunos têm uma série de objetivos e, se aprendem 
fracassam em qualquer objetivo, eles devem praticar e tentar 
novamente até conseguirem.  

31. Design para daltonismo: ao projetar o eLearning acessível, a 
maioria dos designers concentra-se nos deficientes visuais que 
estão usando leitores de tela ou outros dispositivos auxiliares. Mas 
e os alunos que sofrem de daltonismo? Nem todos os alunos veem 
as cores da mesma maneira. Por esse motivo, evite usar cores para 
enviar vídeos ou fotos diretamente do campo. Isso tem um duplo 
benefício: você obtém exemplos relevantes que pode usar em 
cursos futuros e os alunos se sentem respeitados em seu trabalho. 
para transmitir informações, como “clique no botão vermelho” ou 
“a resposta correta é destacada em amarelo”. Uma maneira de 
garantir a acessibilidade é fornecer contraste de cores suficiente. 
Basta digitar os valores hexadecimais das cores de primeiro e 
segundo plano em uma dessas ferramentas, e a ferramenta 
informará se há contraste suficiente.  

32. Há uma diferença sobre avaliação e validação. A avaliação 
avalia o aluno, enquanto a validação avalia o aprendizado visando 
à melhoria e / ou resultados relacionados a plataforma. A avaliação 
formativa examina o aluno quanto ao desenvolvimento ou domínio 
à medida que o conceito está se formando; isso pode indicar a 
necessidade de mais trabalho, re-ensino, mais prática ou pode 
identificar domínio. 



32. Escreva objetivos de aprendizagem para sua persona de 
treinamento. Isso permite que você se concentre naquilo que 
os seus alunos precisam e omita objetivos redundantes. 

33. O conteúdo pode ser rei, mas o contexto é o reino. Não 
apenas ofereça informações; use simulações, estudos de 
caso, cenários e tudo o mais quanto puder para tornar o 
aprendizado relevante para a tarefa que seus alunos 
precisarão executar. Permita oportunidades imediatas para os 
alunos praticarem suas novas habilidades no trabalho com 
treinamento e feedback. ELearning sem treinamento 
geralmente não funciona. 

34. Crie uma matriz para alinhar todas as suas atividades e 
conteúdos de treinamento com os resultados esperados. Isso 
ajuda as PME a ver como o material "que parece bom ter" não 
está ajudando a promover o objetivo do curso. 

35. Crie espaços sociais em que os alunos possam iniciar, 
participar ou aumentar a discussão sobre o assunto. Criar 
cursos é importante para ajudar seus alunos a se manterem 
atualizados sobre o que precisam saber. É crucial que eles 
possam discutir as informações que você forneceu ou os 
tópicos que você pediu que seguissem. Quando os alunos 
discutem o que sabem ou compartilham suas observações 
sobre o assunto, eles refletem sobre o conteúdo. A reflexão é 
uma ação de aprendizado mais profunda que permite uma 
memorização mais longa e estimula os colegas a fazer o 
mesmo. 



36. Não construa uma nave espacial quando uma carroça resolve. O 
objetivo é levar os alunos de um lugar para outro. Entregar uma 
"carroça" ao aluno pode ser tudo o que ele precisa. Pense em ajudar o 
aluno com o trabalho.  

37. Gerencie a carga cognitiva de seus alunos. Por exemplo, não dê aos 
alunos algo para ler e ouvir ao mesmo tempo. A regra é simples: 
menos é mais. Sempre! 

38. O esboço é provavelmente o meio de desenho mais flexível, barato 
e altamente portátil. Se você é muito fluente em software de 
visualização ou mapeamento mental, isso também pode funcionar 
bem. Não comece a projetar diretamente em uma ferramenta de 
autoria. 

39. Quando seu design estiver pronto o suficiente, é hora de começar 
a reunir e desenvolver o conteúdo de aprendizado, usar as ferramentas 
e criar a estrutura necessária para executar e apoiar suas táticas e 
estratégias de aprendizado. 

40. Desenvolva conteúdo com contexto, histórias e personagens com 
base em uma perspectiva de treinamento. Criar uma experiência de 
treinamento baseada em cenário e baseada em narrativas é muito mais 
fácil quando você tem uma imagem clara do seu personagem 
principal.  

41. Certifique-se de avaliar os alunos em relação aos resultados 
pretendidos. Cada pergunta de avaliação deve mapear para um 
resultado. 

u m a m b i e n t e d e a p r e n d i z a d o 
onipresente para atender sua população 
(global) de aprendizado e a própria 
diversidade de dispositivos. À medida 
que os dispositivos de computação 
continuam diversificando, você precisa 
garantir que seus alunos possam acessar 
s e u a m b i e n t e d e a p r e n d i z a d o 
independentemente do dispositivo, além 
de tempo, local e contexto. Cada 
segundo perdido na busca pe lo 
dispositivo certo é uma perda de dinheiro 
e motivação.

CRIE



42. Use apenas ferramentas de mídia social cujos recursos 
atendam às suas metas de aprendizado / ensino. Incorporá-las 
não garantirá bons resultados de aprendizado. Para usar essas 
ferramentas em todo o seu potencial, você, enquanto 
designer instrucional deve entender as vantagens e 
desvantagens em relação à aprendizagem aprofundada. Você 
deve se afinizar para criar decisões estratégicas e impactantes 
de aprendizado de mídia social em seu projeto. 

43. Use o painel de acessibilidade: O Adobe Captivate, por 
exemplo, fornece um painel de acessibilidade para ajudar os 
desenvolvedores a criar produtos de aprendizado acessíveis. 
Este painel permite que você forneça um nome e uma 
descrição de todo o seu projeto, de cada clipe de filme e de 
cada objeto da tela. Você não pode usar o painel com 
símbolos gráficos ou texto estático; portanto, converta cada 
símbolo em um clipe de filme e use texto dinâmico. 

44. Use feedback prescritivo o tempo todo. As pessoas não 
aprendem muito apenas lendo. O momento de aprendizado 
em qualquer curso de eLearning ocorre quando o aluno 
comete um erro em uma simulação, exercício ou quando 
responde a uma pergunta. Quando eles cometem o erro, 
você tem a atenção deles. Use o feedback para explicar por 
que sua escolha ou resposta específica está incorreta e como 
descobrir a abordagem correta. Não dê a eles a resposta 
correta. 



45. Teste um protótipo com uma amostra de alunos e solicite seus 
conselhos sobre o design. Ninguém melhor do que seus alunos para 
saberem o que precisam de recursos para aprender. Peça a quatro ou  
seis alunos comentários acerca de um módulo de protótipo que 
incorpore a maior parte de sua estratégia instrucional. Em duas a três 
horas, eles podem determinar se sua estratégia instrucional será bem-
sucedida ou não. Se não estiver funcionando, eles provavelmente 
podem lhe dizer o que fazer para corrigi-lo. 

46. Use o espaçamento entre intervalos do conteúdo associado ao 
Kirkpatrick Nível 3 (mudanças comportamentais ao longo do tempo) 
como uma solução. A revisão de informações em intervalos espaçados, 
com base no aluno e no conteúdo, pode ajudar na transição do 
material da memória de trabalho para a memória de longo prazo e, 
assim, crie um aprendizado mais eficaz. Vincular isso a um método 
espaçado de avaliação da eficácia do treinamento com o Nível 3 de 
Kirkpatrick faz sentido, não apenas para reforçar o aprendizado, mas 
também para mostrar o valor do aprendizado se você acessar o 
desempenho real de alguém com base no que eles aprenderam. 
semana, um mês atrás. Isso mostrará não apenas uma aprendizagem 
profunda e eficaz, mas também demonstrará a prática em prática. 

47. Não aplique acessibilidade a tudo: os leitores de tela lerão tudo o 
que tiver um nome ou descrição. Isso inclui desde filme até cada 
objeto da tela. Toda essa leitura será demais. Em muitos casos, o nome 
e a descrição que você atribui a um clipe de filme atendem aos 
requisitos de acessibilidade. Use o painel de acessibilidade para 
fornecer um nome e uma descrição, mas certifique-se de desmarcar a 
opção de tornar todos os objetos filhos desse clipe acessíveis. Dessa 
forma, os alunos que usam leitores de tela não ouvem uma descrição 
do clipe e de cada objeto. 

s e u a m b i e n t e d e a p r e n d i z a d o 
especializado em "nuvem" para troca 
imediata de conhecimento. Com essa 
rápida evolução, qualquer conhecimento 
tem uma rotatividade rápida; portanto, 
mesmo os especialistas precisam manter 
os olhos e os ouvidos abertos para novas 
evoluções e insights. Se você reunir seus 
especialistas internacionais em um 
ambiente de aprendizado localizado em 
“nuvem” e facilitar a participação ativa 
dos alunos, você precisará apenas de 
uma arquitetura mínima do curso e 
obterá uma troca ideal de idéias. A partir 
desse ponto de partida, você pode criar 
iterações de conhecimento em que seus 
especialistas fornecem suas idéias e 
novos conhecimentos aos gerentes de 
treinamento e, posteriormente, aos 
profissionais designers instrucionais que 
criaram e desenvolveram o ambiente de 
aprendizado. Uma organização que possa 
manter seus principais profissionais do 
conhecimento em comunicação imediata 
com o departamento de treinamento 
poderá acompanhar as mais recentes 
idéias e evoluções, o que gerará um 
sentimento geral de especialização em 
toda a organização.


CRIE



48. Use personalidades de treinamento se concentrarndo nos 
mesmos alunos. Ao direcionar cada curso para uma persona 
específica, você designer poderá abordar as necessidades 
específicas do público, criando consistência para os alunos. 

49. Comece com uma conclusão clara. Tenha uma visão clara de 
como é o estado final de sucesso do design do projeto e no design 
instrucional. Isso ajudará a garantir resultados consistentes para os 
principais indicadores de desempenho e expectativas das partes 
interessadas. Crie um caminho claro para a avaliação de Kirkpatrick 
Nível 4 da eficácia da aprendizagem em nível estratégico. 

50 Como novo designer instrucional, você pode começar com 
projetos pequenos, gerenciáveis e mensuráveis. Escolha projetos 
que tenham um prazo realista e metas atingíveis, depois passe para 
projetos maiores. Fragmente projetos maiores em pedaços 
menores e crie linhas de tempo. Agende um horário no seu 
calendário para trabalhar nesses projetos e garanta que os colegas 
não possam reivindicar esse horário para as reuniões. 

51. Use personas de treinamento para criar caminhos de 
aprendizado, materiais de marketing e mensagens claras em torno 
de quem é seu treinamento e o que as pessoas aprenderão. 

52. Faça anotações em todas as reuniões de design instrucional. 
Possibilita acompanhar o que foi discutido na reunião, e serve 
como lembrete eficaz para futuras reuniões, ajuda a minimizar as 
suposições e ajuda a manter todos alinhados. 



53. Sobre o uso de áudio e podcasts para fornecer materiais 
instrucionais: embora todos tenhamos ouvido falar da teoria 
da carga cognitiva (7 ± 2 itens é o que o cérebro humano 
pode conter ao mesmo tempo), quando se trata de conteúdo 
de áudio, pode ser melhor usar uma regra polegar de 5 ± 2. 
Quando alguém ouve informações, cinco e sete itens podem 
ser o limite lógico do agrupamento de informações. Lembre-
se disso, especialmente ao fornecer conteúdo de áudio em 
dispositivos móveis. Materiais mais curtos de informações 
podem ser mais apropriados. 

54. A legenda oculta não serve apenas para deficientes 
auditivos: embora muitos desenvolvedores garantam que 
seus cursos funcionem com tecnologia assistiva, não esqueça 
os alunos com deficiência auditiva. Esses alunos geralmente 
não usam tecnologia assistida, mas dependem dos 
desenvolvedores do curso para incluir legendas. O Adobe 
fornece componentes para gerar legendas e suporta a 
sincronização de áudio com texto. Mas essas ferramentas 
também podem ajudar os alunos que não têm deficiência 
auditiva. Aqui está um exemplo: um funcionário que trabalha 
no turno da noite em uma enfermaria de um hospital está 
cumprindo os requisitos do curso eLearning. Como ela não 
deseja acordar nenhum paciente que dorme, ela reduz o 
volume do computador para níveis quase inaudíveis. Dar a ela 
a capacidade de pressionar um botão “CC” no Flash player 
permite que ela conclua o treinamento sem incomodar seus 
pacientes. 



55. Nas reuniões de design instrucional, pergunte-se "O que estamos 
tentando realizar durante esta reunião?" Você pode perguntar à pessoa 
com quem está trabalhando "quais são as duas principais áreas em 
que você gostaria de trabalhar hoje?" É sempre útil se concentrar no 
que está à mão e trabalhar na tarefa. 

56. Crie suítes de aplicativos para o Mobile Learning. Como criamos 
uma série de soluções de aprendizado para dispositivos móveis nos 
últimos anos, descobrimos que não há um aplicativo que possa fazer 
tudo isso. Em vez de tentar confiar em um aplicativo, realize uma 
análise adequada das tarefas ou tarefas cognitivas para determinar as 
necessidades de uma função específica.  

57. Mapeie essas necessidades para recursos em vários aplicativos 
para aprendizado e desempenho humano. Por exemplo, quando 
viajam para um país estrangeiro, os alunos podem precisar de um 
aplicativo que tenha informações sobre o país, outro aplicativo que 
tenha mapas como o Google Maps, outro aplicativo que tenha 
informações sobre o idioma e outro aplicativo que tenha informações 
especializadas sobre seu papel naquele país ou sua atividade 
comercial enquanto estiver lá.  

58. Forneça a um conjunto de aplicativos cuidadosamente organizados 
uma lista de verificação ou auxílio no trabalho para fornecer níveis 
mentais para os quais o aplicativo usar para tarefa principal dentro da 
tarefa ou missão geral.  

59. Se você não tem conteúdo atraente não há necessidade de mídia 
atraente. Ë o mesmo que colocar um revestimento de caramelo em 
uma maçã podre. Não importa o quão sedutor seja o exterior, ou como 
possa atrair, ainda não será uma boa experiência. Parece bom, tem um 
gosto ruim e ninguém volta. 

o desenvolvimento de aplicativos da Web 
(sites para celular). As versões móveis do 
Twitter.com e Linkedin.com parecem e 
agem exatamente como os aplicativos 
nativos, e os aplicativos da Web oferecem 
melhor flexibilidade na distribuição, maior 
uniformidade nas diferentes plataformas e 
custos mais baixos. 

MONITORE



Existem muitas outras dicas que estão disponíveis em 
nosso site www.desenhoinstrucional.com/blog. 

Aqui apresentamos dicas básicas sobre os cuidados que 
todo Designer Instrucional deve ter ao projetar seus 
cursos e treinamentos.  

Atente a essas dicas sempre que for iniciar seus trabalhos. 
Considero esse material o “pulo do gato” para quem tem 
interesse em projetar as melhores soluções. 

Cuidado nunca é demais. Para quem trabalha na área do 
Design Instrucional sabe muito bem o custo elevado de 
tornar decisões equivocadas acerca dos recursos, mídias, 
conteúdos, ferramentas utilizados de maneira incorreta 
nos cursos - tanto em temos mentais (para os alunos que 
receberão esse curso) quanto pessoal (sua reputação em 
jogo). 

Espero que tenha gostado do material. Acompanhe-nos 
em nossas redes para que tenha acesso exclusivo aos 
materiais mais inovadores da nossa área. 

Mãos-a-obra!

http://www.desenhoinstrucional.com/blog
http://www.desenhoinstrucional.com/blog


Administradora e Designer Instrucional. Fundadora do Instituto de 
Desenho Instrucional e idealizadora do CONADI - Conferência 
Nacional de Design Instrucional 

@desenhoinstrucional  

(041) 99128.8010 

contato@desenhoinstrucional.com 
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