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Bo@s-Vindas! A educação do século 21 é diferente! Cheia de novidades tecnológicas, aplicativos, plataformas e metodologias que 
requerem novas competências dos profissionais responsáveis por ministrar aulas, criar programas de treinamentos, gerir equipes e 
projetos de aprendizagem e elaborar materiais didáticos digitais. 

Este material contém a abordagem contextual do design educacional/instrucional em 6 pilares rodando os 360º que envolvem a análise, 
design, desenvolvimento, implementação e validação de cursos e treinamentos indiferentemente do formato que se apresenta. 

Cada pilar contém os eventos necessários a serem levados em consideração ao ingressar em qualquer tipo de consultoria educacional 
que você, por ventura, venha a se lançar.

Com este material você vai conseguir visualizar em 360º todas as ações necessárias para criar, gerir, implementar e validar, de maneira 
efetiva e ágil, qualquer ação formativa.

Vamos começar?

Introdução



Os 6 Pilares do Design da Educação

Todos os Direitos Reservados para Instituto de Desenho Instrucional®. Ao compartilhar citar a fonte.



No pilar do Design devemos reconhecer a importância dos 
seguintes aspectos:

DESIGN INSTRUCIONAL OU EDUCACIONAL
A metodologia que você vai escolher para desenvolver projetos 
e criar cursos e treinamentos para empresas e escolas.

METODOLOGIA S.A.M.
SAM (Modelo de Aproximação Sucessiva) é a metodologia que 
promove maior autonomia durante o desenvolvimento de ações 
de formação.

LEARNING EXPERIENCE DESIGN
São as técnicas que colocam as clientes, colaboradores e/ou 
alunos no centro da aprendizagem tornando-os ativas durante 
todo o processo didático.

DESIGN DE APRENDIZAGEM PERSUASIVA
Ideal para quem quer desenhar percursos didáticos 
persuasivos usando conceitos  da psicologia social.

DESIGN DE APRENDIZAGEM PERSONALIZADA
Ideal para quem quer personalizar percurso de alunos usando 
o Tableau, User Flows  e modelo ACTIONS.

1º PILAR:
DESIGN
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DESIGN DE MICROLEARNING
A maneira de transpor cursos extensos para micro-cápsulas de 
conhecimento acessíveis no mobile.. Uma tendência super em 
alta nos dias de hoje.

MOBILE LEARNING
São as técnicas para melhorar o fluxo de acesso aos cursos e 
treinamentos via b-learning, m-learning e u-learning.

Todos os Direitos Reservados para Instituto de Desenho Instrucional®. Ao compartilhar citar a fonte.



Quem diria que criar um curso seria algo tão complexo, 
certo? Complexo no sentido de haver muitos quesitos s 
serem levados em consideração antes de “jogar" 

conteúdos em ambientes virtuais de aprendizagem. Criar uma 
formação, uma instrução, um programa que visa promover 
conhecimento em outras pessoas devemos nos atentar à 
responsabilidade que isso trás. Promover conhecimento pode 
ser para qualquer um. Mas promover conhecimento que muda 
comportamento … isso é pra profissional. O designer 
instrucional pode facilitar um processo transformador exclusivo 
dentro da sua organização/escola/agencia. Você sabia que 
existem muitos ativos valiosos disponíveis para os profissionais 
de design instrucional e que devem ser utilizados por quem criar 
programas de treinamento/cursos? Existem técnicas avançadas 
de design instrucional:

1) Definição dos objetivos de aprendizado adequados, 

2) Decisão de quando e como dividir seu conteúdo 

3) Desenvolvimento da estratégia correta de design 
instrucional.

Essas etapas ajudam você a melhorar a eficiência do seu plano 
de aprendizagem e ditar regras quem mudam comportamentos 
de alunos/clientes e colaboradores.  Antes de criar um curso 
atente às 3 etapas pois elas formam a base para decidir o 
conteúdo, o método instrucional, a avaliação, a duração do 
curso e o custo. 

1. Objetivos de aprendizagem: Desempenho: o que o aluno 
deve ser capaz de fazer. Condição: situação ou ambiente em 
que o desempenho deve ocorrer. Critérios: descreve o nível 
de competência que deve ser alcançado ou superado.

2. Chunking de conteúdo (fragmentação de conteúdos): O 
chunking é um método de dividir o conteúdo em pequenos 
pedaços ou pedaços, o que garante uma leitura, 
compreensão e retenção mais fáceis. 

3. Estratégias de identificação: A abordagem de alto nível de 
como uma matéria / tópico será ensinado. São pré-requisitos 
a estratégia instrucional e a estratégia audiovisual. São 
guiados por vários elementos, como dispositivos de 
aprendizado, padrões de apresentação, avaliações, 
elementos de mídia, conformidade com os padrões e outras 
especificações funcionais.

1º PILAR: DESIGN
Design Instrucional
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O Modelo de Aproximação Sucessiva (SAM) foi 
desenvolvido como uma resposta à natureza linear mais 
lenta do processo ADDIE. O SAM serve como um 

modelo rápido de design e desenvolvimento que usa etapas 
ágeis reduzidas para criar projetos holísticos e flexíveis. Começa 
com a fase de análise, o SAM começa com o que é chamado de 
fase de preparação. Essa fase é empregada para coletar 
informações básicas sobre os alunos. Essa é uma fase rápida 
que geralmente consiste em examinar os pontos fortes e fracos 
dos alunos, aprender sobre o conhecimento prévio inerente e 
estabelecer os objetivos gerais do projeto. 

O início serve como uma oportunidade para todas as partes 
interessadas se reunirem e iniciarem um brainstorming sobre o 
design do treinamento e suas possíveis modalidades 
instrucionais. Trata-se de uma sessão em que a equipe alterna 
rapidamente as idéias de design. Reunidos a partir de várias 
idéias de design, são desenvolvidos protótipos não polidos e 
sem interatividade. Esses protótipos geralmente são esboços e 
storyboards grosseiros que servem como espinha dorsal para 
outras sessões de design após a conclusão desta primeira fase. 
Seja um dia ou uma semana, esta reunião deve consistir em 
brainstorming, prototipagem rápida, lavagem e repetição. Na 

conclusão, a equipe deve apresentar projetos em potencial para 
cada área de conteúdo. Na sequencia seguem 3 fases:

Fase de Projeto Iterativo: Essa fase consiste no planejamento 
do projeto e no design adicional. Definir cronogramas, 
orçamentos (tempo e dinheiro) e atribuir uma tarefa que precisa 
ser concluída e repetirá até que eles tenham uma prova de 
projeto acordada.

Fase de Desenvolvimento Iterativo: Com o design acordado, o 
projeto passa a um ciclo constante de desenvolvimento, 
implementação e avaliação. É importante nessa fase 
desenvolver blocos menores do projeto concluído para garantir 
que você sempre tenha algo útil para os usuários finais 
fornecerem feedback.

Liberação Alfa, Beta e Ouro: Todos os componentes do curso 
são utilizáveis do começo ao fim. Nenhuma falha importante no 
curso deve ser descoberta, mas ainda é comum que surjam 
pequenas oportunidades de edição. Na fase Beta encontra-se  a 
oportunidade final para revisar e corrigir o projeto com base nos 
comentários da fase alfa. Após as correções finais, o projeto 
passa para a versão gold e está pronto para a implantação 
completa.

1º PILAR: DESIGN
Metodologia S.A.M.
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Odesign da experiência no aprendizado é um problema 
que ninguém deseja discutir em ambientes de 
aprendizado. O treinamento corporativo tem muita 

sobrecarga de produção. São apresentações infinitas de 
PowerPoint, alunos desinteressados, webinars monótonas e por 
aí vai… Mas o Learning Experience Design (LXD) pode acabar 
com essa problemática. O processo de projetar experiências 
humanas desejáveis, independentemente do objetivo ou 
plataforma, está centrado em torno de alcançar o resultado 
desejado com o mínimo atrito e a maior alegria possível.

Qual é a diferença entre o User Experience Design (UXD) e o 
Learning Experience Design (LXD)? Acredito que o Learning 
Experience Design (LXD) compartilha muitos atributos com o 
User Experience Design (UXD) e difere em apenas um aspecto 
importante - o usuário ou, nesse caso, o aluno. O LXD é a 
aplicação dos princípios de design do UX de utilidade, 
usabilidade e conveniência para criar atividades de aprendizado 
envolventes. O LXD é sobre o design de uma interface do 
usuário que ofereça suporte e aprimore os resultados da 
aprendizagem. O LXD mantém os alunos no centro da 
experiência e todos os elementos cognitivos são projetados para 
aprimorar a retenção e a aplicação dos conceitos do aluno. 

Veja 7 Práticas de design de experiência de aprendizagem:

1. Faça um plano LXD que envolva: Interface de estratégia de 
design visual, usabilidade do projeto, teste para validar o 
Design

2. Entenda seus alunos: pessoas reais que desempenham 
funções específicas

3. Foco na motivação: a chave para o aluno aprender

4. Entenda as restrições: orçamento, tempo, compatibilidade e 
tecnologia. 

5. Wireframes de interface do usuário: interfaces de usuário de 
baixa fidelidade atendem ao objetivo de uma experiência do 
aluno sem colocar muito foco no aspecto do design visual.

6. Seja consistente: Experiências inconsistentes e incoerentes 
levam a sobrecarga cognitiva. Mantenha a interface do 
usuário e o design visual simples e consistentes.

7. Teste cedo: Mesmo com todos os elementos LXD certos, um 
curso pode falhar com um LXD indesejado. Teste a 
usabilidade com um grupo de alunos reais.

1º PILAR: DESIGN
Learning Experience
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Persuasão é uma estratégia de comunicação que consiste 
em utilizar recursos lógico-racionais ou simbólicos para 
induzir alguém a aceitar uma ideia, uma atitude, ou 

realizar uma ação. É o emprego de argumentos, legítimos ou 
não, com o propósito de conseguir que outro(s) indivíduo(s) 
adote(m) certa(s) linha(s) de conduta, teoria(s) ou crença(s).

O aprendizado persuasivo pode ser uma ferramenta poderosa. 
Pode atrair alunos distraídos e criar uma conexão emocional 
com seu público. No entanto, existe uma linha tênue entre os 
cursos de eLearning que convencem os alunos a interagir com o 
assunto e se tornarem participantes ativos e aqueles que os 
obrigam a concluir o módulo. 

O objetivo principal do uso do aprendizado persuasivo é fazer 
com que os alunos realmente desejem concluir o curso 
eLearning e participar ativamente, sem manipulá-los. Você não 
precisa enganá-los para concluir cada módulo usando táticas e 
técnicas sorrateiras. Quando tudo estiver dito e feito, seus 
alunos devem estar dispostos a participar do curso eLearning, 
porque sabem que isso os beneficiará em suas vidas pessoais e 
profissionais e se sentem motivados a aprender.

É essencial criar uma conexão emocional com seus alunos 
antes de apelar para a lógica deles. Em outras palavras, você 
precisa convencer o coração deles antes de tentar convencer a 
cabeça deles. Embora seja importante enfatizar os benefícios do 
curso eLearning e como eles podem aplicar o conhecimento que 
aprenderão, primeiro é necessário conscientiza-los de como 
eles se sentirão quando concluirem o curso e-Learning ou o 
evento de treinamento on-line. O aprendizado persuasivo 
envolve histórias ou exemplos que os ajudam a imaginar como 
será finalizar os módulos e como será gratificante adquirir novos 
conhecimentos e conjuntos de habilidades. Quando as emoções 
estão presentes, tudo o mais se encaixa e é mais provável que 
dediquem toda a atenção ao conteúdo do eLearning.

Agora que você tem em mente os desafios que precisa 
enfrentar, vamos às dicas que o ajudarão.

1. Verifique se o seu equipamento está correto.
2. Conheça o seu público.
3. Inspire-se.
4. Inspire-os.
5. Assista sua linguagem corporal.

1º PILAR: DESIGN
Design Persuasivo
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O eLearning está se tornando uma parte onipresente da 
exper iênc ia corporat iva . As empresas estão 
aproveitando as tecnologias móveis e da internet para 

capacitar sua força de trabalho em uma infinidade de assuntos. 
Essa prática, claro, tem muitos benefícios: velocidade, 
mobilidade, padronização. Mas, um aspecto essencial da 
experiência de aprendizagem está faltando: personalização.

A personalização é o futuro do treinamento e desenvolvimento, 
revolucionará a área de pesquisa e desenvolvimento fornecendo 
experiências de aprendizado personalizadas para cada 
funcionário, com base nos desafios que enfrentam em seu 
papel, suas aspirações profissionais e suas preferências 
pessoais.

Personalização pode realmente ser realizada?

Alguns podem se perguntar: "O treinamento personalizado é 
realmente possível?" É claro que a personalização de um curso 
de eLearning exige mais tempo, recursos e dinheiro, mas os 
benefícios de tal esforço superam em muito o custo.

O E-Learning personalizado é a chave para o engajamento 
corporativo. Em um mundo onde a maior parte da mídia 

consumida pelos funcionários já é personalizada, é imperativo 
que as empresas migrem para produção de conteúdo 
personalizado para suas ações de formação. Os benefícios dos 
cursos personalizados incluem a oportunidade de coletar mais 
dados sobre usuários individuais. Os administradores, podem 
usar esses dados para entender necessidades específicas de 
aprendizagem de cada participante, analisar suas lacunas de 
hab i l idades e fo rnecer programas de t re inamento 
personalizados.

Como funciona a personalização?

Vamos considerar que a personalização seja uma instrução na 
qual o ritmo de aprendizado e a abordagem instrucional são 
otimizados para as necessidades de cada aprendiz. Embora 
existam muitas definições diferentes para o aprendizado 
personalizado, elas veem cinco semelhanças comuns entre 
essas definições:

>> O ritmo de aprendizagem é ajustado
>> Objetivos de aprendizagem, abordagens, conteúdo e 
ferramentas são adaptados e otimizados para cada aluno
>> A aprendizagem é impulsionada pelos interesses do aluno
>> Os alunos podem escolher o que, como, quando e onde 
aprendem

1º PILAR: DESIGN
Design Personalizado
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Um dos benefícios mais interessantes do microlearning 
para um profissional de T&D é o quão mais fácil a análise 
pode se tornar. Os relatórios se tornam muito mais 

informativos quando você trabalha com micro ativos. Quanto 
menores os blocos, mais granulares os seus relatórios podem 
ser e mais fácil é medir o envolvimento e monitorar o feedback 
do usuário. 

Talvez o mais importante seja o fato de o microlearning ser tão 
direcionado, e é uma maneira ideal de rastrear a eficácia de 
suas iniciativas de pesquisa e desenvolvimento. Os blocos de 
microlearning são projetados para abordar resultados 
específicos e restritos da aprendizagem, para que seja fácil 
avaliar se eles podem ou não ser considerados como tendo 
atingido seus objetivos. 

E, com fácil acesso aos dados do aluno produzidos pelas 
abordagens de microlearning, as equipes de T&D podem 
começar a aproveitar a análise de dados para adaptar a 
experiência de aprendizado, prever o desempenho do aluno e 
melhorar os resultados da avaliação do aluno. 

Por outro lado, com micro ativos, você pode responder 
prontamente às necessidades do aluno com o conteúdo Just-in-

Time que acompanha o ritmo da mudança. Você pode 
simplesmente arquivar o componente que precisa ser atualizado 
e substituí-lo pelas novas informações, sem precisar criar um 
curso totalmente novo. 

Como as unidades de microaprendizagem vêm em arquivos 
pequenos, elas também são facilmente distribuídas, o que 
significa que as equipes de T&D podem manter várias equipes 
atualizadas com as mesmas informações até em nível 
internacional. Para manter seus ativos de aprendizado 
atualizados e otimizados, você também precisará iterá-los e 
aprimorá-los constantemente, um processo muito mais fácil se 
você estiver trabalhando com micro ativos. 

As equipes de T&D podem criar ou comprar uma versão básica 
de um micro ativo de aprendizado e, em seguida, testar, iterar e 
melhorar esse elemento sozinho. Avaliar, atualizar e substituir 
um micro ativo é muito mais rápido do que otimizar um curso 
completo a partir de um pacote de aprendizagem. Implementado 
corretamente, o microlearning pode trazer muitos benefícios 
para o profissional e valioso para as organizações. O 
microlearning pode ser uma maneira mais ágil, flexível, 
acessível e gerenciável de apoiar o desenvolvimento dos 
funcionários. Use-o!

1º PILAR: DESIGN
Microlearning
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O aprendizado móvel não trata apenas de fornecer cursos 
em telas menores As academias online em todo o 
mundo estão se esforçando para se tornarem mais 

responsivas às mudanças dos hábitos digitais dos alunos. É por 
isso que entender o conceito de aprendizagem móvel está se 
tornando tão essencial.

Há uma razão pela qual os melhores acessos são advindos dos 
versos curtos e não de longas narrativas. O mesmo se aplica às 
plataformas de aprendizado móvel. Perceba que os dispositivos 
móveis estão enredados na vida pessoal do usuário, o que 
significa, que eles continuarão recebendo notificações de seus 
canais de mídia social, como Facebook, Instagram, Twitter, 
Netflix, etc. durante a duração da interação de aprendizado. 
Reduz o tempo de atenção deles. Portanto, se houver textos 
longos para serem lidos, naturalmente eles perderão o controle. 
Isso tornará o aprendizado menos eficaz.

É por este motivo que você deve se preocupar com o design de 
cursos respondidos para dispositivos móveis: as tarefas 
relacionadas ao curso online são muito importantes e a 
conclusão delas dá aos alunos uma sensação de realização. 
Como eles não estão encontrando fisicamente seus professores, 
é a única validação que eles recebem em um ambiente de 

aprendizado on-line. Também oferece ao docente a chance de 
acompanhar seus alunos de maneira muito mais ativa e efetiva.

No entanto, a avaliação e os testes devem ser baseados em 
ações. Respostas de múltipla escolha ou correspondência dos 
números corretos com as informações fornecidas seriam um 
método de avaliação mais adequado. Os alunos não têm tempo 
e escopo para digitar frases ou frases longas para seus cursos 
on-line em seus smartphones ou tablets. Pense no seu 
aplicativo móvel como mais um que está competindo com outros 
aplicativos. Dicas:

• Crie uma plataforma de que faça seus alunos permanecerem 
online pelo maior tempo possível. 

• Segmente seus cursos em pequenas seções factíveis. 

• Faça com que os seus alunos concluam mais cursos de uma 
só vez.

• Gamifique suas palestras on-line para que os alunos também 
se divirtam enquanto trabalham nelas. 

• Use Vídeos e jogos interativos como uma alternativa divertida 
para o aprendizado.

1º PILAR: DESIGN
Mobile Learning
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No pilar do Conteúdos e Atividades devemos reconhecer a 
importância dos seguintes aspectos:

CURADORIA DE CONTEÚDOS
As técnicas de coleta,  filtragem,  organização e apresentação 
de informações relevantes tanto em cursos como em percursos 
que o cliente, aluno ou colaborador venham a acessar para 
adquirir conhecimento.

PRODUÇÃO DE CONTEÚDOS
Os processo de chunking ou fragmentação de conteúdos, 
separação do material e referências bibliográficas. Aspectos 
dos direitos autorais. Além das técnicas de produção, 
diagramação e publicação de conteúdos digitais.

DIREITOS AUTORAIS PARA EAD
Ideal para quem precisa entender  a lei de direito autoral  e 
saber aplicá-la no desafio de produzir conteúdos digitais.

2º PILAR:
CONTEÚDOS E 
ATIVIDADES
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DESIGN DE STORYTELLING
Ao contar uma história convincente, você chama a atenção e 
faz com que o seu público/audiência/aluno se conecte a você.  
Usar  recursos audiovisuais juntamente com as palavras é um 
método eficaz  que promove o aprendizado, sem que haja a 
necessidade de fazer uma abordagem direta e impositiva 
da informação.

VISUAL THINKING
Ideal para quem precisa prototipar uma solução e montar 
apresentação visual do seu pensamento.
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A  compreensão de conteúdo de um treinamento online é 
um pré-requisito para os designers instrucionais e para 
os aprendizes on-line. Os conteudistas de devem ser 

capazes de compreender todos os aspectos do tópico antes que 
eles possam transmitir conhecimento aos outros, enquanto os 
aprendizes on-line precisam absorver totalmente as idéias para 
aplicá-las em um contexto prático. 

Além disso, existe a preocupação com o aspecto visual, direitos 
autorais, capacidade de transmitir a informação, etc… Aqui 
estão 3 dicas para criar conteúdos que façam diferença:

1. Reúna informações de diferentes fontes Você precisa ter 
uma compreensão robusta das idéias e conceitos antes de 
poder criar experiências de aprendizagem poderosas. Seu 
curso é uma fonte de conhecimento especializado. Você tem 
que confiar em artigos informativos, sites e outros recursos 
para reunir esse conhecimento. 

Você deve usar uma ampla gama de referências para garantir 
que o seu conteúdo seja preciso. Isso também permite que você 
veja o tópico de diferentes pontos de vista, como cada fonte 
apresenta os fatos e figuras em um formato único.

2. Avalie seus materiais de eLearning atuais: Você já pode ter 
materiais digitais impressos que exploram o assunto. Você 
pode usar esses recursos para aprimorar o tópico e 
aprofundar sua própria compreensão ou até mesmo reutilizá-
los para seu curso atual. 

Exemplo: conhecimento baseado em tarefas, você pode solicitar 
materiais de e-Learning de colegas colaboradores em sua rede. 
Peça aos seus grupos de mídia social para obter links úteis para 
adicionar à sua lista de recursos pessoais.

3. Analise suas compreensões pessoais para identificar falhas: 
Em alguns casos, você pode ter suposições ou crenças que 
estão no caminho da compreensão de conteúdo. Por 
exemplo, você aprendeu um pedaço de informação que era 
impreciso. Você cometeu essa idéia à memória, e agora está 
em conflito com uma idéia ou conceito que você está 
pesquisando atualmente. 

Este é um obstáculo que você só pode superar com a análise 
pessoal e auto-reflexão. Mais uma vez, é aconselhável usar 
vários recursos para que você obtenha uma perspectiva mais 
ampla.

2º PILAR: CONTEÚDOS E 
ATIVIDADES

Produção de Conteúdos
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C uradores são indivíduos que procuram recursos para 
adicionar a uma coleção de conteúdos. No caso da 
aprendizagem, os curadores estão sempre em busca de 

novas informações para adicionar aos seus cursos. Os 
curadores de conteúdo devem ler artigos educacionais, sites de 
mídia social e uma variedade de outros recursos on-line para 
obter dados essenciais aos seus projetos de aprendizagem. 

Os curadores de conteúdos também devem filtrar todas as 
informações para encontrar as principais idéias e conceitos e 
depois organizá-las para o consumo dos alunos. Aqui estão as 7 
principais dicas para selecionar conteúdos incríveis de para 
seus treinamentos:

1. Saiba o que seus alunos on-line precisam: Quais habilidades 
eles precisam desenvolver para serem mais produtivos? 
Quais informações eles precisam para resolver um problema 
ou desafio comum?

2. Concentre seus esforços de pesquisa de público-alvo: que 
habilidades eles precisam desenvolver? O que eles estão 
tentando comercializar e para quem? Quais técnicas de 
marketing eles acharão benéficas? Crie um esboço ou mapa 

mental que inclua todas as categorias que você deve 
pesquisar. 

3. Encontre fontes confiáveis: você tem uma lista de fontes 
confiáveis que pode usar? Afinal, você não pode acreditar 
em tudo que lê nas mídias sociais ou fóruns. Sites de 
notícias estabelecidos, sites e blogs oficiais e comunicados 
de imprensa são ótimas fontes de informação.

4. Identifique o método ideal para a curadoria do conteúdo: 5 
dos métodos mais comuns de curadoria de conteúdo que 
são: agregação, destilação, elevação, mesclagem e 
cronologia.

5. Crie grupos e categorias de dados: Os alunos on-line não 
têm muito tempo para pesquisar nas páginas de recursos on-
line. Eles precisam ser capazes de clicar rapidamente no link 
e obter informações oportunas. 

6. Crie um guia de conteúdo: Os alunos que desejam explorar 
mais assunto podem usar listas de leitura recomendada.

7. Verifique seus dados: descobrir que seus dados são 
imprecisos ou verdadeiros. Tudo depende deste início.

2º PILAR: CONTEÚDOS E 
ATIVIDADES

Curadoria de Conteúdo
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Existem mais de 1.74 bilhão de sites na Internet e mais de 
4 bilhões de usuários produzindo conteúdos, aumentando 
significativamente as possibilidades de compartilhamento 

de materiais através de diversos meios. Entender sobre Direitos 
Autorais é cada dia mais importante seja para usar materiais de 
terceiros ou para indicar curadoria de conteúdos.

Uma questão importante a ser observada nessa modalidade de 
educação é a dos d i re i tos autora is , que envo lve 
questionamentos relacionados à responsabilidade sobre o 
conteúdo produzido pelos professores e disponibilizado pelos 
estabelecimentos de ensino, compartilhamento do material com 
terceiros e violação de direitos autorais.

O Direito autoral encontra amparo na lei nº 9.610/98, que 
confere ao autor os direitos patrimoniais e morais da sua obra. O 
direito moral (artigo 24 da referida lei) é o direito vinculado à 
personalidade do autor e não pode ser cedido, transferido ou 
renunciado. Ele garante o direito do autor de reivindicar, a 
qualquer tempo, a autoria da obra e ter seu nome ou sinal 
vinculado sempre que a obra for utilizada. Já os direitos 
patrimoniais (artigo 28 da Lei nº 9.610/98)  referem-se ao uso 
econômico da obra e pode ser objeto de transferência, cessão, 
venda, distribuição etc. 

Não é incomum que os conteúdos de um curso sejam 
elaborados por diversos autores ou extraídos de materiais como 
livros, manuais, vídeos ou outros meios. E esse material 
utilizado para a construção do conhecimento está sujeito a 
atualizações e modificações frequentes, ao permitir a construção 
coletiva de conhecimentos. Essa participação é efetuada por 
meio de práticas colaborativas resultado de troca de 
experiências, discussões e debates intelectuais. Esses 
conteúdos são, conforme a autora, as informações básicas e 
complementares, e podem contar com textos, links, vídeos, 
animações para lustração de conceitos, quando for o caso, e, 
em algumas situações, simuladores e tutoriais para as 
simulações. No entanto, os profissionais envolvidos na autoria 
usualmente são professores universitários, especialistas em 
conteúdos, redatores e revisores. E estes, conforme o autor, 
precisam ser respeitados e, ao mesmo tempo, respeitar o marco 
legal atinente à questão autoral.

2º PILAR: CONTEÚDOS E 
ATIVIDADES

Direitos Autorais 
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Os seres humanos sempre foram fascinados por histórias. 
A razão simples por trás disso é o fato de amarmos a 
narrativa, e a científica, segundo os neurologistas, é que 

o disparo constante de nossos neurônios em resposta a 
estímulos ficcionais (ou seja, histórias) fortalece e refina os 
caminhos neurais que levam a uma melhor capacidade social e 
empática, bem como navegação hábil dos problemas da vida. 

As histórias também evocam emoções em nós, seres humanos, 
e é por isso que elas têm sido usadas nos negócios desde que 
existam negócios para falar. Os primeiros empresários sabiam 
que os fatos falam à mente, mas as histórias falam ao coração. 
Afinal, o que é marketing e publicidade, se não contar histórias? 
Você comercializa e anuncia um produto ou serviço ao lado de 
uma história, para que os clientes comprem o produto ou 
serviço. 

Mas os benefícios de contar histórias para uma organização 
comercial não se limitam ao marketing e publicidade. Veja como 
as organizações corporativas podem usar a narrativa para criar 
um aprendizado digital atraente:

1. Faça as pessoas se envolverem com a história: criar 
personagens com os quais eles podem se relacionar, que 

reflitam o aluno. Eles devem se ver no personagem, se 
preocupar com o que acontece com o personagem e ter um 
interesse em ajudar o personagem a vencer na história.

2. Verifique se a história tem partes memoráveis: alunos se 
lembram da parte memorável das informações e elas surgem 
naturalmente quando tentam se lembrar daquilo que escutaram.

3. Capacite através da história: Mantenha seu foco em fornecer 
habilidades e conhecimentos ao aluno, na forma de uma 
história.

4. Não use narrativa em todo o conteúdo: Todo o seu conteúdo 
não precisa ser uma história. Crie um conto individual em cada 
módulo ou parte da aprendizagem.

5. Mantenha a história interessante e imprevisível: Quando os 
alunos tentam prever o que acontecerá a seguir cria-se o 
aprendizado ativo pois eles estão prestando atenção. A história 
imprevisível mantém o aluno interessado para ver o que 
acontecerá a seguir.

2º PILAR: CONTEÚDOS E 
ATIVIDADES

Storytelling
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OVisual Thinking é uma metodologia que tem como base 
da SIMPLICIDADE e uso de uma simples folha de papel 
para ilustrar suas ideias. O livro “The back of the napkin 

(A volta do guardanapo)” ensina como usar um simples 
guardanapo para desenvolver ideias de forma visual. 

O pensamento visual (Visual Thinking) é como se chama o 
fenômeno comum de pensar através do processamento visual 
usando a parte do cérebro que é emocional e criativa para 
organizar as informações de uma forma intuitiva e simultânea. 
Enquanto algumas pessoas têm essa habilidade naturalmente, 
outras podem desenvolvê-la.

Em tempos de excesso, pensar visualmente se tornou algo 
imperativo. Sintetizar o conhecimento e projetos de forma visual 
pode ser um diferencial para sua carreira ou para o 
desenvolvimento do seu negócio próprio. 

O pensamento visual é um de uma série de outras formas 
reconhecidas de pensamento ‘não-verbal’, como pensamento 
cinestésico, musical e matemático, por exemplo. Estes vários 
estilos integram a metodologia de aprendizado de coaching e 
outras atividades criativas, como forma de driblar o pensamento 
cartesiano. 

Conceitos relacionados com o pensamento visual têm 
desempenhado um papel importante na arte e na educação, 
especialmente no Design, ao longo das últimas décadas.

Você já desenhou suas ideias num rascunho rapidamente 
enquanto tomava um café, ou já rabiscou no espelho para não 
esquecer? Todo mundo, em algum momento, já fez isso – 
mesmo que tenha sido apenas na infância. De uma forma 
intuitiva, o pensamento visual está presente no cotidiano de todo 
mundo, mas a ideia do Visual Thinking é trazer essa prática para 
o plano da consciência, facilitando a elaboração de associações 
e combinações de imagens que ajudam a deixar a imaginação 
fluir – e essa é uma área que vem ganhando espaço no mundo 
dos negócios, como ferramenta eficaz para melhorar o 
desempenho e ganhar competitividade no mercado.

Veja alguns dos benefícios do Design de Visual Thinking:

1. Simplifica conceitos complexos.

2. Incentiva os alunos virtuais para organizar ideias-chave.

3. Aumenta a retenção de conhecimento.

2º PILAR: CONTEÚDOS E 
ATIVIDADES

Visual Thinking
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No pilar dos Recursos, Tecnologias e Ferramentas devemos 
reconhecer a importância dos seguintes aspectos:

DESIGN IMERSIVO 
O uso de realidade aumentada e virtual é uma realidade para 
treinamentos corporativos, potencializando o mundo real, 
criando cenários realísticos no mundo virtual e impactando de 
maneira positiva a performance dos treinandos.

DESIGN GAMES & GAMIFICAÇÃO 
Cursos gamificados motivam os alunos à tomada de decisões 
na vida real.  O aluno adquire competências comportamentais 
que podem ser utilizadas em ambientes externos e fora 
do contexto simulado, no seu dia-a-dia.

PRODUÇÃO DE VIDEOAULAS 
O uso de vídeos têm um grande apelo, atraem a atenção do 
usuário e são preferência entre os demais tipos de mídia. 
Reconhece a grande vantagem do uso de videoaulas em EAD, 
indicando como um método de aprendizado interativo  e uma 
tendência que não deve ser ignorada por quem produz cursos 
online.

3º PILAR:
FERRAMENTAS 
RECURSOS E 
TECNOLOGIA
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TECNOLOGIAS EDUCACIONAIS 
Entender quais TICS, os benefícios e principalmente seu papel 
no contexto de aprendizagem conectada, internet das coisas e 
life-long learning é imprescindível na educação do Séc. XXI

ARTICULATE STORYLINE 3' 
Essa ferramenta de autoria permite que você crie qualquer 
interação que você possa imaginar,  em minutos! É uma 
ferramenta de autoria do Articulate que promove, inclusive, a 
criação de conteúdos SCORM.  

ARTICULATE STUDIO 360 
Possui funcionalidades da ferramenta de autoria Articulate 
Studio 360, incluindo o Quizmaker para criar avaliações lúdicas 
e com feedback automático, o Engage para criar objetos 
interativos tela-a-tela, Replay para gravar videoaulas e tutorais 
narrados e também o Presenter para adicionar recursos 
avançados de e-learning, como menus, botões, glossários. 
Adicione os modelos e os caracteres da Biblioteca de 
Conteúdo diretamente no seu projeto, sem interromper seu 
fluxo de trabalho. 

ADOBE CAPTIVATE 9' 
A “queridinha"das ferramentas é a mais utilizada no meio 
corporativo para criar demonstrações ou simulações entre 
muitos outros atrativos. Para quem busca rapidez no 
desenvolvimento e alta qualidade na apresentação de um 
curso ou é um profissional que possui fluência digital básica e 
quer utilizar a ferramenta para criar cursos mais interativos e 
"bonitos" de um ponto de vista visual, essa é uma ferramenta 
indicada.

INTELIGÊNCIA ARTIFICIAL NA EDUCAÇÃO 
A partir de um estímulo do ambiente (mundo externo) há uma 
ação a ser realizada, baseada na análise de dados de 
interações anteriores. Tem grande potencial já explorado para 
educação em contextos cada vez mais personalizados com 
assistentes pessoais e uso de LXPs (Learning Experience 
Plataform)
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A  inteligência artificial (IA) na educação é um tópico 
popular ultimamente, mas o que realmente significa para 
a treinamento e desenvolvimento? Compreender os 

potências de uso da IA para treinamento e desenvolvimento é 
fundamental para ser um consumidor experiente. Não se trata 
da tecnologia em si, mas do potencial que ela tem para 
solucionar difíceis desafios organizacionais.

A inteligência artificial nos deu um novo tipo de interação entre 
humanos e máquinas que é distintamente diferente do que foi 
antes. E em um nível muito fundamental, esse novo tipo de 
interação é ideal para aplicações de aprendizado. Aqui está o 
porquê.

Os assistentes virtuais de IA, por exemplo, usam processamento 
em linguagem natural. Em outras palavras, eles "entendem" a 
maneira como falamos (não literalmente, é claro, mas no sentido 
estrito de que podem deduzir significado suficiente do que 
dizemos para dar uma resposta relevante). 

Existem vários níveis nos quais essa comunicação funciona, e 
algumas máquinas de IA são mais sofisticadas e "inteligentes" 
do que outras, mas a maneira básica de nossa interação é 
fazermos uma pergunta e esperarmos e recebermos uma 

resposta. Quando isso acontece, estamos tendo um diálogo. 
Pesquise em nosso blog:

-> O que a IA pode ajudá-lo a realizar ?

-> Explore uma tecnologia intimamente relacionada. 
aprendizado de máquina. 

-> O que é e o que não é IA?

-> O potencial dessa tecnologia em nosso campo por meio de 
vários estudos de caso.

Domine:

-> As definições de inteligência artificial e aprendizado de 
máquina.

-> Como as empresas estão aproveitando a IA para treinamento 
e desenvolvimento hoje.

-> Usos potenciais e emergentes da IA .

-> Como começar a usar a IA nas suas prát icas 
desenvolvimento de ações de formação.

3º PILAR: FERRAMENTAS, 
RECURSOS E TECNOLOGIA

I.A. na Educação
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S eus cursos ou treinamentos estão cumprindo as 
promessas de sua estratégia de T&D? As chances são de 
que você esteja mais focado em entregar no prazo do que 

na experiência do usuário. Se você deseja mais velocidade do 
que qualidade, você errará o alvo: o ambiente de treinamento 
on-line deve realmente possibilitar uma força de trabalho 
altamente qualificada. O seu curso deve reforçar as mensagens 
da marca, a qualificação do colaborador e aumentar o 
envolvimento dos funcionários. Como isso é possível? Através 
de design imersivo de curso.  O que é aprendizagem imersiva?

O Design Imersivo torna seus alunos on-line mais envolvidos 
com a experiência de aprendizagem. O mundo é incrivelmente 
distrativo e exigente da nossa atenção. Precisamos nos sentir 
imersos em algo para realmente nos concentrarmos, 
especialmente no que diz respeito à aprendizagem. Isso é 
especialmente verdadeiro se você estiver projetando o um curso 
responsivo, para ser concluído em qualquer lugar, a qualquer 
momento. 

Como você impede que seus alunos corporativos encontrem 
algo mais em seu dispositivo, mais urgente, mais interessante? 
Projete uma experiência imersiva de aprendizagem usando 

interação, bem como histórias e jogos. Isso tornará o 
treinamento online recompensador para alunos corporativos, 
líderes e alvos estratégicos de T&D. 

Abaixo estão as 7 características essenciais de um curso 
imersivo:

1. Conectividade Emocional: Use linguagem, recursos visuais e 
histórias para apelar às emoções do aluno.

2. Estudo Individual: cuide para não perder alunos por causa da 
falta de conhecimento existente.

3. Interatividade Social: participação ativa de discussões.

4. Multisensorial: uso de recursos visuais e sons do mundo real 
para dar vida ao curso.

5. Dirigido por narrativa e história (storytelling): conexão 
pessoal e ligação do aluno com a narrativa.

6. Motivação Intrínseca: alunos motivados para ter sucesso e 
alcançar seus objetivos.

7. Centrado no mundo real: centrado na realidade do usuário.

3º PILAR: FERRAMENTAS, 
RECURSOS E TECNOLOGIA

Design Imersivo
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O   vídeo é um recurso cada vez mais importante no kit de 
desenvolvimento de cursos online. Ao fazer escolhas 
boas e escalonáveis de equipamentos e software de 

edição e otimizar seus fluxos de trabalho de produção, você 
pode obter uma tríplice: economizar dinheiro, tempo e facilitar o 
aprendizado.

Vamos às 3 pilares para economizar dinheiro e ajustar seu fluxo 
de trabalho na produção das videoaulas:

1. Equipamento: Para criar vídeoaulas temos a opção entre 
um telefone celular, uma câmera digital DSLR (reflex de lente 
única) ou uma câmera de vídeo. Primeiro, qual você já 
possui, especialmente quando estamos pensando em 
restrições orçamentárias? A maioria das pessoas carrega um 
estúdio de produção de vídeo no bolso da frente e elas não 
percebem, e esse é o celular! Os telefones celulares de hoje 
são absolutamente incríveis quando se trata da qualidade 
das câmeras que estão neles. Foi apenas a demanda 
popular que impulsionou essa área do mercado. Dentro 
dessa restrição, eu diria que você tem um dispositivo perfeito 
para gravar vídeo. Se você tem um celular, ótimo, use-o. É 
melhor que nada.

2. Edição: Quais são os recursos importantes a serem 
procurados no software de edição de vídeo? O grande 
problema da edição de vídeo é a capacidade de gerenciar 
sua mídia, então você deve procurar um software que possa 
ingerir diferentes formas de mídia porque câmeras diferentes 
gravam em diferentes formatos. Busque algo que possa 
ingerir esses diferentes tipos de arquivos e que tenha um 
compartimento de mídia. Você vai importar vários videoclipes 
e precisa manter vários videoclipes. Então se acostume com 
a idéia de “costurá-los”.

3. Fluxo de Trabalho: Depois que tudo é gravado, repasse por 
essas gravações e organize-as. A câmera terá sua própria 
maneira de nomear esses arquivos. A primeira coisa a fazer 
é organizar em videoclipes e por nomenclatura. Faça cópias 
de segurança das gravações, mantenha uma cópia de 
backup e duplique essa mídia ou esses arquivos. Os vídeos 
devem ter o mesmo tamanho, mesma proporção. Crie uma 
montagem de mock-up, é neste momento que você poderá 
abusar da criatividade para “dirigir” esse vídeo como se fosse 
diretor de cinema. adote o uso de roteiro ou storyboard. Aqui 
é que reside o ponto crítico de qualquer vídeo. O Uso do 
storyboard poupa tempo!

3º PILAR: FERRAMENTAS, 
RECURSOS E TECNOLOGIA

Produção de Videoaulas

Todos os Direitos Reservados para Instituto de Desenho Instrucional®. Ao compartilhar citar a fonte.

https://www.desenhoinstrucional.com/producao-de-videoaulas-para-ead
https://www.desenhoinstrucional.com/producao-de-videoaulas-para-ead
https://www.desenhoinstrucional.com/producao-de-videoaulas-para-ead
https://www.desenhoinstrucional.com/producao-de-videoaulas-para-ead
https://www.desenhoinstrucional.com/producao-de-videoaulas-para-ead
https://www.desenhoinstrucional.com/producao-de-videoaulas-para-ead
https://www.desenhoinstrucional.com/producao-de-videoaulas-para-ead
https://www.desenhoinstrucional.com/producao-de-videoaulas-para-ead
https://www.desenhoinstrucional.com/design-instrucional
https://www.desenhoinstrucional.com/producao-de-videoaulas-para-ead
https://www.desenhoinstrucional.com/design-instrucional
https://www.desenhoinstrucional.com/producao-de-videoaulas-para-ead
https://www.desenhoinstrucional.com/producao-de-videoaulas-para-ead
https://www.desenhoinstrucional.com/producao-de-videoaulas-para-ead
https://www.desenhoinstrucional.com/producao-de-videoaulas-para-ead
https://www.desenhoinstrucional.com/producao-de-videoaulas-para-ead
https://www.desenhoinstrucional.com/producao-de-videoaulas-para-ead
https://www.desenhoinstrucional.com/producao-de-videoaulas-para-ead
https://www.desenhoinstrucional.com/producao-de-videoaulas-para-ead
https://www.desenhoinstrucional.com/design-instrucional
https://www.desenhoinstrucional.com/producao-de-videoaulas-para-ead
https://www.desenhoinstrucional.com/design-instrucional


G  amification tem sido a palavra da moda na indústria da 
aprendizagem há algum tempo e evoluiu para 
possivelmente se tornar a próxima tendência disruptiva 

no e-learning. Nada atrai mais que um jogo. Os cursos 
Gamificados utilizam natureza imersiva e envolvente de jogos 
para maximizar o resultado da aprendizagem. O que é 
gamificação? Como o nome sugere, gamification é basicamente 
uma conversão de algo em um jogo, neste caso, ações de 
formação. A gamificação refere-se basicamente à utilização de 
vários elementos de um jogo, especialmente videogames, na 
criação do conteúdo de aprendizado e do caminho de 
aprendizado. Em essência, ele está usando mecânica de jogo e 
elementos para tornar o eLearning mais emocionante e atraente.  
Elementos comuns da gamificação:

1) Mecanismo de pontuação/emblemas/prêmios: 
Recompense os alunos por certos comportamentos.

2) Níveis: Pode ser usado para apresentar a aprendizagem de 
forma escalonada, baseando-se em conceitos previamente 
apresentados.

3) Placares/Quests: Permitir que os alunos escolham seu 
próprio caminho e ritmo ao longo do aprendizado

Dicas para gamificar um curso:

- Use o mecanismo de pontuação contínua para motivar os 
alunos a estudar o conteúdo com atenção.

- Use recompensas para dar feedback instantâneo e manter o 
aluno ansioso para aprender mais.

- Use linhas de vida para dar aos alunos a liberdade de correr o 
risco sem medo de perder.

- Use os níveis para dar uma sensação de realização aos 
alunos.

- Use crachás para reconhecer e motivar os outros a ter um 
melhor desempenho.

- Use timers para incutir um senso de urgência e pensamento 
estratégico.

- Use cenários de ramificação para dar liberdade aos alunos 
para experimentar várias opções e aprender com o erro.

- Use os elementos divertidos para manter a mente do aluno 
atualizada.

3º PILAR: FERRAMENTAS, 
RECURSOS E TECNOLOGIA

Games & Gamificação
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O setor educacional está passando por mudanças 
drásticas por causa de diversos fatores, como a 
inovação tecnológica emergente, a mobilidade estudantil 

e as regulamentações federais e governamentais. Mesmo sendo 
parte indispensável de qualquer sociedade moderna, hoje, são 
as edTechs que podem realizar muitos sonhos dos institutos de 
educação, educação e administração. 

Fornecedores de soluções para esta indústria da EaD 
(principalmente) estão enfrentando uma forte pressão por causa 
do alto custo de livros impressos, o uso de cursos interativos de 
baixo custo e promoção do aumento no uso de dispositivos 
pessoais. Existem inúmeras razões pelas quais a tecnologia é 
um dos principais aspectos da aprendizagem nas escolas. 

Para os estudantes sobreviverem na dura competição de hoje, 
eles precisam entender a tecnologia. Estas são as razões pelas 
quais a tecnologia é muito importante na educação.

Os estudantes exigem isso pois estão constantemente 
envolvidos com a tecnologia fora da sala de aula. As crianças 
gostam de ser interativas e o aprendizado baseado em 
tecnologia tornou-se seu estilo de vida.

Novos professores exigem isso: A tecnologia foi implementada 
no ensino pós-secundário e em outras áreas profissionais. Para 
os novos professores, a tecnologia é considerada uma 
necessidade para o aprendizado.

As crianças podem aprender no seu próprio ritmo e às vezes as 
salas de aula tradicionais dificultam isso. Com a integração da 
tecnologia, as crianças podem desacelerar e retomar conceitos 
e lições, e crianças mais avançadas podem ir em frente. A 
tecnologia permite que os professores ajudem as crianças em 
um nível mais pessoal.

As crianças são nativas digitais e conhecem a tecnologia melhor 
que a maioria dos adultos. É a maneira mais fácil de aprender, já 
que é parte integrante da vida deles. O engajamento de 
tecnologia na sala de aula ajuda as crianças a aprender e 
adquirir habilidades multi-tarefas.

Os professores podem criar maneiras criativas de ensinar seus 
alunos, que os mantêm envolvidos. Não há limitação.

A tecnologia mudou o espaço de aprendizado, então aprender 
agora é mais prático. Conhecer novo aplicativos, ferramentas, 
recursos, ambientes virtuais é mais que necessário!

3º PILAR: FERRAMENTAS, 
RECURSOS E TECNOLOGIA

TIC’s
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S abemos que as ferramentas de autoria são recursos mais 
usados em meio corporativo para agilizar o processo de 
design e desenvolvimento de cursos e treinamentos. Mas 

quais são os mais recentes comentários e pesquisas de 
usuários das ferramentas atualmente dispostas no mercado?
Alguns destaques:

• No geral, as pessoas estão satisfeitas com as ferramentas 
que estão usando. Apenas 19% dos entrevistados desejam 
adicionar ferramentas adicionais, e menos ainda estão 
pensando em abandonar uma ferramenta existente em favor 
de outra.

• Os comentários dos usuários revelaram temas relacionados a 
preocupações, gostos, desgostos e o futuro da criação do 
eLearning.

• Os fornecedores estão preocupados que os usuários 
existentes não estejam aproveitando toda a energia que suas 
ferramentas podem pagar.

• Para os leitores que compram sua primeira ferramenta de 
autoria ou aqueles que procuram alternativas, os fornecedores 
oferecem idéias para melhores perguntas que os clientes em 

potencial podem fazer. Os entrevistados foram convidados a 
escolher até três ferramentas que estão usando no momento. 
A maioria cita aquelas que geram arquivos SCORM para 
upload direto para um LMS.

• Com relação à gravação: Incluíram produtos que não fazem 
isso, como o PowerPoint. Supõe-se que outro produto seja 
usado para converter o PowerPoint em HTML5, ou 
possivelmente até o Flash. Outros mencionaram produtos 
independentes como o Vyond e PowToon, que geram um 
arquivo de vídeo. Revelou-se ainda o uso de muitas outras 
ferramentas que contém uma programação prática com HTML 
e HTML5, e um a plataforma de desenvolvimento de jogos 
Unity.

• Número de Ferramentas Utilizadas: 42% indicaram que usam 
três ferramentas (e algumas mais que isso, se escolherem 
várias no campo "outra" entrada de texto). Alguns observaram 
que desenvolvedores e designers usam cinco ou mais. 58% - 
usa menos de três ferramentas. 28% trabalhando em um 
ambiente de ferramenta única.  

• As “queridinhas”e mais citadas são: Adobe Captivate, 
Articulate Storyline e Articulate Studio 360.

3º PILAR: FERRAMENTAS, 
RECURSOS E TECNOLOGIA

Ferramentas de Autoria
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No pilar da Experiência do Usuário devemos reconhecer a 
importância dos seguintes aspectos:

ADAPTIVE LEARNING 
Ambientes virtuais concebidos, desenvolvidos e editados para  
todos os alunos/usuários com diferentes necessidades e 
acesso à informação. 

UX DESIGN 
A arquitetura da informação e usabilidade, o alinhamento do 
negócio (filosofia da instituição) e o design de interface 
visualmente atraente certamente promove um aprendizado 
efetivo aos seus alunos.

COPYWRITING 
O copywriting é uma ferramenta de marketing digital de baixo 
custo que permite a você estabelecer essa conexão com seus 
clientes a fim de alcançar os seus objetivos, de forma prática e 
assertiva. 

DESIGN DE INTERAÇÃO 
Informações sobre como os usuários pensam, tomam decisões 
e o que os motivam ajudam a projetar curso que proporcione 
experiências engajadoras.

UX WRITING 
Técnicas de escrita e produção de texto ou conteúdos para 
serviços digitais.

4º PILAR:
EXPERIÊNCIA DO 
USUÁRIO

Todos os Direitos Reservados para Instituto de Desenho Instrucional®. Ao compartilhar citar a fonte.



O  mundo é um lugar muito complicado. Por que 
queremos criar interfaces de usuário que as pessoas 
precisam pensar em usar? Temos que investir no Design 

da experiência do usuário, conhecido como design UX. O 
mesmo vale para o que criamos para o aprendizado. Ficaram no 
passado os cursos compostos por “pilhas” de slides. Agora 
temos módulos interativos, portais de aprendizado e aplicativos 
móveis. 

Os designers instrucionais aplicam técnicas e estratégias de 
"design de experiência de aprendizagem". É por isso que é 
importante entender alguns dos princípios básicos do bom 
design de UX. Resumi os mais comuns aqui e os coloquei no 
contexto da criação de experiências de aprendizado. 

Seguir esses princípios pode melhorar a experiência de 
aprendizagem do aluno, assim poupa tempo, torna o 
aprendizado mais rápido, melhor direciona os alunos e garante a 
retenção do conhecimento a longo prazo. 

1. Escolha termos universais: Ao criar conteúdo, não use 
terminologia específica para o campo de aprendizado. Use 
termos que as pessoas encontram todos os dias em seus 
aplicativos de e-mail e mídia social. 

2. Proporcione uma navegação consistente: Os alunos 
precisam conseguir acessar seu conteúdo o mais rápido e 
eficientemente possível. Não torne a navegação complicada. 

3. Facilite o acesso ao conteúdo: Os alunos realmente querem 
aprender, mas se eles tiverem que descobrir primeiro como 
usar seu design, poderão facilmente ficar frustrados. Se você 
precisar explicar como usar a interface, seu design é 
péssimo.

4. Exclua informações irrelevantes: Mantenha seu design 
simples. É possível fazer com que pareça bom e simples ao 
mesmo tempo. Use barras laterais ou pop-ups para obter 
informações adicionais. 

5. Programe feedbacks: Toda vez que um aluno pressiona um 
botão, ele deve receber algum tipo de confirmação de que a 
ação esperada foi tomada.

6. Foque no conteúdo mais importante: É fácil estragar a 
usabilidade com muito clicks desnecessários.

7. Converse com os alunos: Não aceite apenas a sabedoria 
convencional sobre o que os alunos querem. Vá perguntar a 
eles.

4º PILAR: EXPERIÊNCIA DO 
USUÁRIO

UX Design

Todos os Direitos Reservados para Instituto de Desenho Instrucional®. Ao compartilhar citar a fonte.

https://www.desenhoinstrucional.com/pos-graduacao-ux-design-e-learning
https://www.desenhoinstrucional.com/pos-graduacao-ux-design-e-learning
https://www.desenhoinstrucional.com/pos-graduacao-ux-design-e-learning
https://www.desenhoinstrucional.com/pos-graduacao-ux-design-e-learning
https://www.desenhoinstrucional.com/pos-graduacao-ux-design-e-learning
https://www.desenhoinstrucional.com/pos-graduacao-ux-design-e-learning
https://www.desenhoinstrucional.com/pos-graduacao-ux-design-e-learning
https://www.desenhoinstrucional.com/pos-graduacao-ux-design-e-learning
https://www.desenhoinstrucional.com/ux-writing
https://www.desenhoinstrucional.com/pos-ciencias-cognitivas-e-ux
https://www.desenhoinstrucional.com/pos-graduacao-ux-design-e-learning
https://www.desenhoinstrucional.com/producao-de-conteudos
https://www.desenhoinstrucional.com/design-de-atividades-e-avaliacao
https://www.desenhoinstrucional.com/design-instrucional
https://www.desenhoinstrucional.com/learning-analytics
https://www.desenhoinstrucional.com/pos-graduacao-ux-design-e-learning
https://www.desenhoinstrucional.com/pos-graduacao-ux-design-e-learning
https://www.desenhoinstrucional.com/pos-graduacao-ux-design-e-learning
https://www.desenhoinstrucional.com/pos-graduacao-ux-design-e-learning
https://www.desenhoinstrucional.com/pos-graduacao-ux-design-e-learning
https://www.desenhoinstrucional.com/pos-graduacao-ux-design-e-learning
https://www.desenhoinstrucional.com/pos-graduacao-ux-design-e-learning
https://www.desenhoinstrucional.com/pos-graduacao-ux-design-e-learning
https://www.desenhoinstrucional.com/ux-writing
https://www.desenhoinstrucional.com/pos-ciencias-cognitivas-e-ux
https://www.desenhoinstrucional.com/pos-graduacao-ux-design-e-learning
https://www.desenhoinstrucional.com/producao-de-conteudos
https://www.desenhoinstrucional.com/design-de-atividades-e-avaliacao
https://www.desenhoinstrucional.com/design-instrucional
https://www.desenhoinstrucional.com/learning-analytics


Os fatores que afetam a persuasão na aprendizagem 
estão atreladas às estratégias da psicologia social 
utilizada no copywriting. O termo é relativamente novo, e 

o seu real significado é bem diferente de apenas “redação 
publicitária”. Copywriting, ou, na tradução do português, 
“redação publicitária”, trata-se da técnica de “redação de 
marketing”, ou seja, a produção de textos especializados em 
fechamentos de conversão. 

Antes de projetar seu conteúdo considere estes fatores que 
demonstraram influenciar a atitude, o valor ou a mudança de 
comportamento:

- Características do aprendiz: conhecimento prévio e crenças 
relevantes influenciam a persuasão.

- Capacidade de processar uma mensagem: habilidades de 
compreensão mais fortes resultam em processamento mais 
profundo da mensagem, o que a torna mais convincente.

- Capacidade de recuperar crenças relevantes: isso torna 
mais provável que a pessoa processe a mensagem e seja 
persuadida.

- Características da mensagem: a força da comunicação e o 
próprio conteúdo afetam a persuasão. Em geral, apresentar 
ambos os lados de um argumento e refutá-lo é uma 
abordagem eficaz. Além disso, gerar uma reação emocional 
pode melhorar a eficácia de uma mensagem.

- Interesse no tópico: à medida que o interesse de uma 
pessoa por um tópico aumenta, é mais provável que suas 
crenças sejam modificadas (provavelmente porque a pessoa 
será mais reflexiva). Você pode aumentar o interesse 
fornecendo conteúdo relacionado antes de um evento e 
também tornando o tópico relevante para o mundo do aluno.

- -Mensagens contínuas: Leva tempo para persuadir, por isso 
deve ocorrer em várias etapas. Semelhante à aquisição de 
conhecimentos e habilidades, uma única mensagem não será 
suficiente. Você precisará ajudar o público a apreciar o valor 
ou o comportamento que deseja instilar.

- Componente emocional: As decisões racionais são pelo 
menos parcialmente baseadas em emoções. Apelo aos 
aspectos cognitivos e afetivos do público.

4º PILAR: EXPERIÊNCIA DO 
USUÁRIO

Copywriting
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A s interações estão no centro do eLearning. Eles levam o 
público para além das apresentações de powerpoint. As 
interações fornecem aos alunos uma maneira de 

solucionar problemas e praticar em um ambiente simulado, 
melhorando a transferência de aprendizado. Aqui estão algumas 
dicas para projetar interações.

1. Esboço Primeiro: O ato de criar essas representações 
simples nos ajuda a idealizar.

2. Torne-o centrado no usuário: Quem são e o que eles 
precisam aprender e que desafios de trabalho enfrentam 
diariamente. 

3. Fique de olho no objetivo: Inclua as interações baseadas em 
tarefas no contexto de metas maiores que sejam 
significativas para o público.

4. Forneça um mapa ou caminho da interação: Esta visão geral 
irá ajudá-los a construir um modelo conceitual da interação, 
para que eles possam ter sucesso. 

5. Construa uma hierarquia visual:  são instruções breves que 
envolvam exploração e descoberta da interface e dos 
conteúdos. Use layout limpo, tamanho dos elementos 

coerentes, cores brilhantes ou simplesmente rotule com um 
"Comece Aqui”.

6. Considere a estética: crie um ambiente envolvente e 
responsivo, tornando as interações esteticamente 
agradáveis.Torne a experiência interativa agradável aos 
sentidos.

7. Acomodar a Memória de Trabalho: as pessoas podem 
armazenar em torno de 4 ou 5 informações na memória de 
trabalho ao mesmo tempo. Ao projetar interações, limite o 
número de elementos, instruções para não sobrecarregar a 
cognição.

8. Use Modelos Mentais que são comuns ao seu público: Esta 
é uma maneira importante de promover facilidade de uso. 
Por exemplo, modelos comuns podem ser como operar um 
reprodutor de DVD ou usar uma máquina do banco 24horas.

9. As pessoas preferem feedback imediato quando tomam uma 
ação, mas isso não significa que o feedback precisa estar em 
lugares-comuns, como “Bom trabalho!”. Para simulações e 
cenários de solução de problemas, permita que o feedback 
ocorra naturalmente, como parte do processo.

4º PILAR: EXPERIÊNCIA DO 
USUÁRIO

Design de Interação
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M  uitas vezes o resultado é um curso geral que não leva 
em consideração o conhecimento passado do aluno, 
seus interesses nem seus objetivos pessoais e 

profissionais. Não é de admirar que tais cursos não envolvam 
seus alunos e, portanto, não ajudem no desenvolvimento das 
habilidades necessárias a eles. O que a aprendizagem 
corporativa exige é um sistema de aprendizado que se adapte 
em tempo real às necessidades de cada funcionário/aluno. 
Aprendizagem adaptativa é exatamente isso, e é por isso que é 
a necessidade da hora. Atente:

1. A aprendizagem adaptativa concentra-se apenas na 
aprendizagem relevante: muitos assuntos já são do 
conhecimento do aluno. Agregue valor. 

2. Aprendizagem adaptativa atinge cada aluno individualmente: 
Determina o que cada aluno precisa partindo do assunto que 
ele já conhece e aprofundando conhecimento.

3. Aprendizagem adaptativa é aprendizagem ativa: baseada em 
resultados, e modelada após a avaliação formativa, que é a 
única maneira pela qual os indivíduos aprendem.

4. Aprendizagem adaptativa é rápida: fornece informações 
realmente requeridas pelos alunos para aprender outras 
habilidades. É 50% mais rápida do que outras metodologias 
de aprendizagem.

5. “Incompetência Inconsciente”: Quando perguntado se alunos 
sabem determinado assunto, eles vão marcar "sim", mesmo 
sabendo pouco sobre isso. Eles nem sabem que não sabem! 
Isso é algo conhecido como incompetência inconsciente. Um 
sistema adaptativo não é tão facilmente enganado e verifica 
se o aluno realmente conhece um tópico em detalhes, e 
garante que eles aprendam o que precisam.

6. A aprendizagem adaptativa visa a retenção a longo prazo: A 
aprendizagem não acontece sem repetição. Alunos 
aprendem repetidamente em intervalos que se prolongam 
com o tempo. O aprendizado adaptativo expõe seus alunos 
ao mesmo conteúdo de aprendizado várias vezes. Não só 
isso, mas como um sistema adaptativo entende o que foi 
difícil para o aluno e o que foi fácil, ele se concentra mais nas 
áreas de necessidade, ajudando os alunos a reter o que 
aprenderam a longo prazo.

4º PILAR: EXPERIÊNCIA DO 
USUÁRIO

Adaptive Learning
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Aplicar o UX writing significa redigir textos e microtextos 
que passem mensagens claras e diretas aos usuários. O 
foco é na otimização da experiência (tanto nas empresas 

quanto no treinamento), está deixando a tentativa de conversão 
em segundo plano. 

Assim, é fundamental entender sua persona e desenvolver um 
guia de estilo adequado. Já não é novidade que a experiência 
do usuário é um dos pontos mais importantes para a atração, 
conversão e manutenção de clientes. Fatores como a agilidade 
de navegação, a escaneabilidade de um texto e até as cores 
escolhidas para integrar o design impactam diretamente as 
decisões tomadas pelo usuário em uma plataforma digital. 

Por essa razão, as empresas buscam um movimento de 
contínua otimização dos canais de contato com a persona. Isso 
passa pela eficiência do atendimento, mas também depende da 
clareza e objetividade dos textos utilizados para esse tipo 
comunicação. E é aí que entra o UX writing. 

Todos conhecemos uma boa experiência do usuário quando a 
vemos, mas como você a cria? Em um mundo em que todos os 
usuários alunos têm expectativas cada vez mais altas em 

relação ao digital, seu e-Learning não terá mais chance se não 
suportar os princípios de UX. Tópicos a pensar:

Psicologia e Design: Como aplicar o que sabemos sobre o 
comportamento humano e a tomada de decisões nos projetos 
de design.

Games e Aprendizado: Explore o desejo inato de enfrentar 
desafios e aprender através do fracasso e da realização.

A exibição visual de informações: Use espaço e codificações 
visuais para ajudar na cognição e compreensão.

Estratégia de Produto e Liderança de Design: Alinhe a 
organização em torno da experiência do cliente/colaborador/
usuário/aluno.

Inovação: Quais são os hábitos das pessoas altamente 
inovadoras e como você ajuda outras pessoas a desenvolver 
esses hábitos?

Tecnologia Emergente: Esteja pronto para responder a pergunta: 
De bits tangíveis à computação difundida, privacidade de dados 
e direitos humanos, que tipo de futuro estamos construindo?

4º PILAR: EXPERIÊNCIA DO 
USUÁRIO

UX Writing
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No pilar da Tutoria, Docência e Mediação devemos reconhecer 
a importância dos seguintes aspectos:

METODOLOGIAS ATIVAS 
Flipped Classroom ou sala de aula invertida! A maior tendência 
registrada desde o evento da escolarização formal, as 
metodologias ativa são  uma concepção que coloca o  aluno 
como principal agente de seu aprendizado.

MOODLE PARA PROFESSORES 
O  Moodle,  Moodle  Cloud e Conteúdos em H5P além de  
possuir o  código aberto e ser gratuito facilita o trabalho do 
professor ao criar módulos, atividades, avaliações e preparar 
sala de aula de maneira muito fácil

EDUCOMUNICAÇÃO
A comunicação social pode desenvolver habilidades como 
raciocínio lógico, coesão e até empatia. São fundamentais para 
que o aluno tenho sucesso acadêmico, profissional e social. 
Trabalhe esse tema em sala de aula transdisciplinarmente.

LEARNING ANALYTICS 
Ë uma ferramenta que coleta, mede, analisa e divulga dados 
de como os alunos  se comportam nos ambientes virtuais de 
aprendizagem – AVAs, de forma que possamos  re-orientar 
novos caminhos de aprendizagem de todos os envolvidos 
na experiência de curso, de maneira individualizada.

5º PILAR:
TUTORIA, DOCÊNCIA E 
MEDIAÇÃO
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APRENDIZAGEM POR COMPETÊNCIAS 
É uma abordagem de aprendizagem em que os alunos passam 
de um nível de aprendizado para um nível mais alto, com base 
na demonstração de conhecimento e não na carga horária de 
determinado curso. Essa abordagem garante que os alunos 
aprendam no seu próprio ritmo e se concentrem mais no 
domínio do conhecimento e de habilidades. Não se trata de 
despejar e forçar o conhecimento dos alunos mas que eles 
mantenham o conhecimento e obtenham um grau específico 
de domínio de um determinado assunto antes de passar para 
um próximo nível de aprendizado.

DESIGN DE AVALIACÃO 
No contexto do design instrucional colaborativo e interativo, as 
atividades avaliativas devem ser planejadas dentro da 
sequência de atividades como uma tarefa integrada. O aluno 
não pode dissociar a atividade avaliativa do contexto de seu 
processo de aprendizagem. O aluno deve ser induzido a 
compreender a atividade avaliativa como parte de seu 
processo de seu aprendizado.

DOCÊNCIA VIRTUAL 
A competência do professor do futuro está atrelada a ministrar 
aulas no formato online transpondo-as para a modalidade 
presencial. Criar aulas  e ensinar via online os alunos que já 
são fluentes digitais é um desafio. Tutoriar cursos e avaliar os 
alunos em tempos de educação do século XXI? Com mediar 
aulas usando metodologias ativas?

NEURO LEARNING 
Compreender as bases neurais do aprendizado e  ajudar e-
alunos com  deficiências cognitivas é uma necessidade de 
quem cria cursos. O Neurolearning utiliza o conhecimento que 
temos sobre o funcionamento do cérebro e a aplicação de 
novas técnicas de aprendizagem que afetam o cérebro.

Todos os Direitos Reservados para Instituto de Desenho Instrucional®. Ao compartilhar citar a fonte.



Dicas de Neurociência para aplicar no design de cursos! O 
cérebro é o órgão mais complexo do nosso corpo. É 
responsável por absolutamente tudo o que você percebe, 

imagina, pensa, recorda, aprende. 

O cérebro controla sua capacidade de pensar, falar, sentir, ver, 
lembrar, andar e muitas outras coisas… Se queremos entender 
as maneiras mais eficazes de ensinar e aprender, precisamos 
começar entendendo a neurociência da aprendizagem ou 
Neurolearning.

Os dois objetivos de qualquer programa de treinamento são 
ensinar aos funcionários novas informações e depois permitir 
que eles transfiram seus novos conhecimentos para o local de 
trabalho. 

Porém, a transferência de aprendizado é um processo 
complexo, e a maioria dos treinadores não entende as etapas 
simples que podem ser seguidas para garantir que o 
conhecimento seja transferido do computador onde é aprendido 
para o local de trabalho onde é necessário. 

Para melhorar a retenção e a transferência, você precisa 
reforçar sistematicamente o treinamento.

Aprenda: 

-> As técnicas para superar a curva do esquecimento e criar 
uma mudança de comportamento sustentável. 

-> Desenvolver reforços positivos do conteúdo, que incluem 
questionários de reforço, elaboração social, treinamento 
estratégico e profundidade de processamento.

 Domine:

-> Como implantar um programa sistemático após o treinamento 
para aumentar a retenção e a transferência

-> Como o treinamento pode ser personalizado para aumentar a 
transferência de aprendizado

-> Os mitos que interferem na transferência bem-sucedida de 
aprendizado

-> Estratégias para incentivar a adesão a programas que 
promovem a transferência de aprendizado

Clique aqui e baixe o e-book "Neurolearning: Dicas de 
Neurociência para aplicar no design de cursos".

5º PILAR: TUTORIA, DOCÊNCIA 
E MEDIAÇÃO
Neurolearning
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Com o crescimento do número de alunos adeptos à cursos 
via modalidade de Educação a distância, podemos 
observar um crescimento gigante na demanda de 

professores para atuarem em ambiente virtual com docência/
tutoria on-line. As competências de mediação em ambientes 
virtuais de aprendizagem estão respaldadas em estratégias 
diferentes daquelas que usamos na educação presencial, então 
veja dicas de como ser docente/tutor online. Acesse o vídeo. 

Você conhece os principais componentes de um ambiente de 
aprendizagem excepcional? O que o tutor/treinador deve ter 
em mente ao planejar uma experiência de treinamento? Em 
ambos os casos você deve nutrir e tirar a melhor experiência 
dos ambientes virtuais de aprendizagem. Pesquisadores 
entenderam que, ao criarmos um ambiente virtual no qual as 
pessoas podem aprender nós não ensinamos muito. O tutor ou 
treinador confia que esses AVA's podem suprir parte do seu 
trabalho de análise e personalização do evento didático dos 
alunos. Em outras palavras: acomodaram-se ao usar os 
ambientes. Mas isso não pode ficar assim. Vamos falar de 
alguns componentes disponíveis no ambiente de curso 
(recursos , pessoas, treinamento e educação, práticas de 
desenvolvimento, aprendizagem experiencial e motivação do 

aluno) e como podemos usar esse local para ir além das nossas 
capacidades e superar a expectativa dos alunos.

1. Recursos: exposição demasiada de recursos compromete a 
carga cognitiva e desmotivar o aluno.

2. Pessoas: Trabalhos em grupos, coaching, redes sociais e 
comunidades de prática formam o componente relacionado a 
pessoas. 

3. Educação ou Treinamento: Incluem treinamento no trabalho, 
material didático e seminários, programas de certificação ou 
licenciamento e exercícios de acompanhamento para o 
evento educacional. 

4. Práticas de Desenvolvimento: Gerenciamento de atribuição 
de extensão, práticas de revisão pós-ação, suporte e 
feedback de supervisor e coaching de carreira são facetas 
das práticas de desenvolvimento.

5. Aprendizagem Experiencial: Colaborar, criar anotações 
pessoais e auxiliares de trabalho, engajar-se em reflexões 
críticas e aprender fazendo se enquadram nesse 
componente. Disponibilizar ferramentas de autoavaliação e 
reflexão aos alunos.

5º PILAR: TUTORIA, DOCÊNCIA 
E MEDIAÇÃO
Docência Virtual
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T odos sabemos a importância das ações de capacitação 
para os colaboradores, é um processo muito 
enriquecedor e impacta de maneira direta os resultados 

do negócio. Mas como avaliar alunos em ambientes virtuais? 
Partir de qual pressuposto? Quais atividades oferecer? Como 
fica a avaliação quantitativa? A avaliação é feita por 
competências?

Para um treinamento ser completo é indispensável que seus 
resultados sejam medidos através de processos de avaliação, 
que basicamente reúnem dados e feedbacks que orientam para 
o aperfeiçoamento constante. 

Preparamos dois e-books que ajudarão você a desenhar as 
avaliações e medir os resultados.

Queremos criar cursos mais empolgantes e envolventes para o 
nosso público, mas não é incomum que nós, do T&D, sejamos 
solicitados a trabalhar um tipo de "mágica criativa" com pouco 
ou nenhum orçamento.

Felizmente, existem algumas ferramentas e recursos fantásticos 
(e gratuitos) por aí que podem ajudá-lo a criar conteúdo top sem 
prejudicar os resultados financeiros do seu departamento. 

Como especialistas em informar e formar designers instrucionais 
sobre os recursos acessíveis de pesquisa e desenvolvimento 
queremos (mais uma vez) compartilhar ferramentas e recursos 
baratos e gratuitos! Então aproveite para montar sua "caixa de 
ferramentas" afinal nunca um monte de aplicativos gratuitos ou 
baratinhos foram tão úteis.

Ferramentas de prototipagem, desenvolvimento e teste:

Existem aplicativos que lidam com tudo isso, é claro. Mas antes 
utilize o bom lápis e papel = prototipagem de papel. 

Somente depois disso, o PowerPoint [ou] Keynote ”, 
recomendamos. Tanto o PowerPoint quanto o Keynote 
receberam muitos elogios. 

Crie um hiperlink para o seu wireframe ou use o PowerPoint 
como uma ferramenta de protótipo para criar storyboard e refletir 
se é a melhor opção.

Ferramenta de Prototipagem - Validação (Testes): Adobe Comp • 
Bugzilla • Draw.io • Evoluir • Excel • Explica tudo • H5P • InVision 
• Keynotopia • Papel • Proto.io • SketchUp • Storyboard That • 
Twine

5º PILAR: TUTORIA, DOCÊNCIA 
E MEDIAÇÃO
Design de Avaliação
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O aprendizado ativo é sobre envolver os alunos em fazer 
as coisas e pensar no que estão fazendo. Ao usar o 
aprendizado ativo, os alunos participam de mais 

atividades do que apenas ouvir. Eles estão envolvidos no 
diálogo, debate, redação e resolução de problemas, bem como 
no pensamento de ordem superior, por exemplo, análise, 
síntese, avaliação. Em outras palavras, o aprendizado ativo 
descreve um processo de aprendizado ideal, pois o 
envolvimento profundo com o material de treinamento é de 
longe a maneira mais eficaz de aprimorar a retenção de 
conhecimento . Veja 4 benefícios do aprendizado ativo: 

1) Atende a diferentes necessidades de aprendizado: Um 
design instrucional que promove a aprendizagem ativa 
envolve os alunos desde o primeiro módulo, pois todas as 
atividades são projetadas para promover a interação com o 
conteúdo. A aprendizagem ativa oferece aos alunos a 
oportunidade de explorar por si mesmos, "experimentando" o 
conteúdo, o que aprimora a retenção de conhecimento.

2) Reforça habilidades importantes, como pensamento 
crítico e tomada de decisão: Um bom desenho instrucional, 
baseado no aprendizado ativo, oferece aos alunos a 

oportunidade de visualizar imediatamente as conseqüências 
de suas ações. Cenários interativos de ramificação e 
aprendizado baseado em problemas são ideais para 
aprimorar o pensamento crítico e as habilidades de tomada 
de decisão no aprendizado.

3) Aumenta a motivação e o desempenho do aluno. Sem 
dúvida, o fato de os alunos terem a opção de prosseguir com 
o conteúdo aumenta sua motivação intrínseca, pois são 
livres para selecionar o caminho de aprendizado que 
preferem, o que também é mais próximo de seus interesses 
pessoais. Isso também tem um impacto positivo no 
desempenho deles, pois eles recebem feedback imediato de 
suas ações.

4) Cria um forte senso de comunidade por meio da 
interação: A auto-exploração do conteúdo não significa 
necessariamente que os alunos não interagem com seus 
colegas. Pelo contrário, as atividades de aprendizagem 
social baseadas em discussões on-line ajudam os alunos a 
compartilhar experiências e boas práticas sobre o tópico em 
estudo e tirar suas conclusões pessoais sobre o curso de 
ação ideal.

5º PILAR: TUTORIA, DOCÊNCIA 
E MEDIAÇÃO
Metodologias Ativas

Todos os Direitos Reservados para Instituto de Desenho Instrucional®. Ao compartilhar citar a fonte.

https://www.desenhoinstrucional.com/pos-graduacao-metodologias-ativas
https://www.desenhoinstrucional.com/pos-graduacao-metodologias-ativas
https://www.desenhoinstrucional.com/design-instrucional
https://www.desenhoinstrucional.com/game-based-learning
https://www.desenhoinstrucional.com/docencia-e-tutoria
https://www.desenhoinstrucional.com/pos-graduacao-metodologias-ativas
https://www.desenhoinstrucional.com/pos-graduacao-metodologias-ativas
https://www.desenhoinstrucional.com/design-instrucional
https://www.desenhoinstrucional.com/game-based-learning
https://www.desenhoinstrucional.com/docencia-e-tutoria


Embora os modelos tradicionais ofereçam aprendizado 
baseado em competências há muito tempo, o setor de 
eLearning acaba de começar a ver todo o seu potencial. 

O que é a aprendizagem baseada em competências? 

Embora essa abordagem de aprendizado tenha muitos 
benefícios, apenas alguns instrutores e designers podem 
implementar adequadamente o conceito em seus treinamentos 
on-line. 

Por esse motivo, apresentamos este artigo para mostrar os 
pr incipais concei tos de aprendizagem baseada em 
competências (CBL). 

Para começar, o que é competência? Competência é a 
capacidade de uma pessoa praticar o conhecimento adquirido 
ao longo do tempo. A competência é mensurável, pois você 
pode comparar as habilidades e o conhecimento de dois ou 
mais indivíduos com base no desempenho em um trabalho 
específico. 

Ser competente significa que você não apenas possui o 
conhecimento necessário para executar uma tarefa, mas 
também possui as habilidades necessárias para fornecer 
soluções importantes para os problemas da vida real. 

Benefícios práticos da implementação da CBL em seu 
treinamento online 

Concentre-se no domínio: Os alunos não podem passar para 
o próximo nível de treinamento, a menos que demonstrem 
domínio de algumas habilidades específicas. Assegure-se de 
fornecer feedback de qualidade quando necessário para ajudá-
los a progredir e adquirir o conhecimento certo.

Desenvolvimento Integrado: Se concentra no desenvolvimento 
holístico dos alunos. Os alunos podem adquirir conhecimentos e 
habilidades e aplicá-los a problemas da vida real. Também os 
ajuda a desenvolver a atitude de querer aprender mais e 
desenvolver suas habilidades.

Relevância para o mundo real: Sem dúvida, a aprendizagem 
baseada em competências ajuda os alunos a se tornarem 
relevantes no mundo real. Isso porque se concentra mais na 
aplicação prática do conhecimento adquirido. Para permitir que 
seus funcionários se tornem relevantes com seu aprendizado 
baseado em competências, assegure-se de criar módulos 
instrucionais eficazes. No entanto, garanta que os módulos não 
exponham fatos, mas também utilizem estudos de caso e 
cenários que acionem a aplicação prática do conhecimento.

5º PILAR: TUTORIA, DOCÊNCIA 
E MEDIAÇÃO
Aprendizagem Baseada 
por Competências
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Ao implementar uma ação de formação nas modalidades 
EaD e educação híbrida é necessário encontrar o 
Sistema de Gerenciamento de Aprendizagem certo, com 

os recursos mais robustos e as melhores opções para 
compartilhamento dos conteúdos. É fundamental determinar se 
o seu projeto demanda um Ambiente Virtual de Aprendizagem 
(AVA) ou uma Learning Experience Plataform (LXP). Mas, você 
sabe a diferença entre os dois?

Um Ambiente Virtual de Aprendizagem (AVA) é um sistema que 
permite a construção de salas de aula virtuais, proporciona não 
apenas o compartilhamento dos conteúdos, mas também a 
interação entre cursistas, treinadores, professores. É possível 
gerar relatórios, aplicar testes e acompanhar o progresso dos 
alunos. 

É um ambiente com uma hierarquia de conteúdos bem 
estruturada, com trilhas predeterminadas e com poucas opções 
de personalização da aprendizagem para o aluno. Já uma 
Learning Experience Plataform (LXP), oferece estratégias 
embasadas fortemente em social learning e design 
personalizado, através de conteúdos abertos, de curadoria, 
classificados e disponibilizados para que os alunos acessem de 

acordo com a demanda. Não há salas de aula, conteúdos 
obrigatórios ou tarefas com data fixada. Além disso o aluno pode 
gerar e compartilhar conteúdo autoral e fruto de curadoria. 
Existem recursos comuns à Ambiente Virtual de Aprendizagem 
(AVA) e Learning Experience Plataform (LXP), desenhamos 
este quadro comparativo para ajudar você a conhecer as 
principais características e escolher de maneira mais assertiva. 

Você pode criar suas aulas na maior plataforma gratuita do 
mundo! Se você quer criar cursos, disciplinas, avaliações e 
tarefas em e precisa organizá-los em ambientes virtuais agora 
você pode dominar por completo a plataforma mais utilizada no 
mundo: o  Moodle,  Moodle  Cloud e Conteúdos em H5P.  Ao 
investir na oferta de cursos a distância, híbridos ou até mesmo 
presenciais você certamente  deve contar com um ambiente 
virtual  de apoio. Existem várias opções, porém o Moodle tem 
o código aberto e é gratuito.  Com as técnicas passadas neste 
curso você aprenderá a organizar seu AVA instantaneamente. 
Use nosso ambiente teste para testar as suas habilidades nesta 
formação.  Ao tirar o máximo proveito do Moodle você vai 
aprender a como estruturar e administrar de forma plena todos 
os recursos oferecidos neste AVA.  Também existem outras 
plataformas podem ser utilizadas para oferta de cursos online.

5º PILAR: TUTORIA, DOCÊNCIA 
E MEDIAÇÃO
Ambientes Virtuais

Todos os Direitos Reservados para Instituto de Desenho Instrucional®. Ao compartilhar citar a fonte.

https://www.desenhoinstrucional.com/post/quadro-comparativo-ambientes-virtuais-de-aprendizagem-ava-e-learning-experience-plataform-lxp
https://www.desenhoinstrucional.com/post/quadro-comparativo-ambientes-virtuais-de-aprendizagem-ava-e-learning-experience-plataform-lxp
https://www.desenhoinstrucional.com/post/quadro-comparativo-ambientes-virtuais-de-aprendizagem-ava-e-learning-experience-plataform-lxp
https://www.desenhoinstrucional.com/post/quadro-comparativo-ambientes-virtuais-de-aprendizagem-ava-e-learning-experience-plataform-lxp


A  análise de dados está influenciando nossa vida 
cotidiana. Independentemente de qualquer nicho em 
particular, a análise de dados provou ser um dos fatores 

significativos na determinação de curvaturas de crescimento e 
desenvolvimento. Em tempos de design de cursos 
personalizados às necessidade de cada aluno, em tempos de 
lifelong learning (aprendizado para toda a vida), não dá pra 
negar que os dados são uma parte indispensável dos sistemas 
corporativos e acadêmicos. 

A partir de agora será dada cada vez mais importância às 
análises, pesquisas, relatórios e comentários durante os 
programas escolares e corporativos de treinamentos. E para 
perceber os potenciais das declarações acima, o modo como 
usar a análise destes dados é que vai fazer você perceber a 
importância deste recurso. 

Como os dados analíticos afetaram a educação on-line? No 
final, a indústria de formação online tornou-se uma formidável 
plataforma de aprendizagem, graças a formas mais avançadas 
de rastreamento, análise e geração de relatórios de conteúdo. 
Com as drásticas modificações que ocorrem no ambiente 
educacional, a educação online está gritando sua presença 
notável em plataformas variadas. Se é um curso de gestão 

regular ou um curso de graduação profissional, a acessibilidade 
e facilidade de encontrar tudo na internet melhorou os 
fundamentos da aprendizagem virtualizada. Seguindo as 
tendências recentes, vários institutos e universidades de ensino 
antigos e novos já lançaram mão da educação a distância. 

O fator motivador por sua crescente popularidade é a aceitação 
em massa desses cursos pelos alunos. A liberdade de aprender 
de qualquer lugar, em qualquer momento é em si um grande 
benefício - e, por isso, uma porcentagem consideravelmente 
maior de estudantes está optando por cursos on-line a cada 
ano. 

Quais tecnologias de demanda são necessárias para o uso do 
Learning Analytics? Para aprender sobre a análise de dados de 
aprendizagem, você precisa orientar o desenvolvimento da web 
como um todo - como a análise de rede, o uso de conteúdos 
confiáveis, a personalização e os sistemas de recomendação. 
Neste ponto, estamos de acordo com um ponto de limiar 
interesse onde o aprendizado de máquina, inteligência artificial, 
reconhecimento de linguagem, redes neurais e conceitos 
associados, juntamente com serviços das redes sociais, 
aprendizado recíproco e planejamento de estratégia de 
conteúdo, estão se tornando os “queridinhos” da hora.

5º PILAR: TUTORIA, DOCÊNCIA 
E MEDIAÇÃO
Learning Analytics
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Do quadro negro para os acontecimentos do mundo. 
Implantada através de aulas, a educomunicação é a 
forma de educar através da utilização dos recursos de 

mídia (câmeras filmadoras, câmeras fotográficas, gravadores de 
som, computador, etc.), com o objetivo de desenvolver um 
trabalho coletivo de videodocumentários e estilo jornalístico. 

É um campo teórico-prático que propõe uma intervenção a partir 
de algumas linhas básicas como: educação para a mídia; uso 
das mídias na educação; produção de conteúdos educativos; 
gestão democrática das mídias; e prática epistemológica e 
experimental do conceito.

Se refere à união das áreas de Educação e Comunicação 
Social. O que torna a Educomunicação peculiar, é seu método 
de compreender a mídia na escola ou na comunidade, através 
do olhar genuíno do aluno. O processo das atividades tem maior 
valor do que o produto, propriamente dito. Não há o que se falar 
do sucesso desse tipo de aulas, pois alunos se fascinam com o 
mundo digital, podendo estender suas técnicas de produção de 
filmes e edições de imagens, que já fazem muito bem. A 
Educomunicação é um método de ensino no qual a 
comunicação em massa e a mídia em geral são usadas como 
elemento de educação. 

Essa é a motivação do movimento: trabalhar para que 
educadores tenham acesso à formação no campo da 
comunicação, preparando-se melhor para o exercício da 
profissão docente. São oferecidas aos professores ferramentas 
para que possam organizar iniciativas como, por exemplo, o 
“jornal na escola”, que reproduz um modelo de produção da 
informação de massa numa escala reduzida a um grupo de 
alunos dentro de uma instituição escolar. 

A apropriação de recursos da comunicação de massa no 
ambiente escolar ganhou pensamento crítico, distanciando-se 
rapidamente da reprodução de modelos para formar um 
repertório próprio de estratégias de produção de conteúdo, 
organizado e distribuído de forma impressa, audiovisual e, mais 
recentemente, digital. 

O Educomunicador tem perfil de um gestor de processos 
comunicacionais, que conhece suficientemente, de um lado, as 
teorias e práticas da educação, e, de outro, os modelos e 
procedimentos que envolvem o mundo da produção midiática e 
das tecnologias, de forma a exercer atividades de caráter 
transdisciplinar tanto na docência quanto na coordenação de 
trabalhos de campo, na interface comunicação/educação.

5º PILAR: TUTORIA, DOCÊNCIA 
E MEDIAÇÃO
Educomunicação
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No pilar da Gestão de Equipes e E-Learning (Aprendizagem) 
devemos reconhecer a importância dos seguintes aspectos:

GESTÃO DE PROJETOS E EQUIPE DE  E-LEARNING 
Técnicas de Skilling e Reeskiling, gerenciar SME's 
(especialistas e elaboras EAP’s. É necessário que os gestores 
de treinamentos ou CEADs dominem os processos de gestão 
de  orçamentos,  prazos,  custos, fornecedores e contratem 
eficientes  equipes  envolvidas com a oferta de eventos 
educacionais.

MENTORING PARA E-LEARNING 
Envolve  indução sistemática, mapeamento de todos os canais 
de suporte, avaliação de necessidades, diferenciação e formas 
de comunicação combinadas e todo o aparato que 
promove boas experiências de aprendizagem

AGILE LEARNING 
tomada de decisão é compartilhada, de modo que todas as 
pessoas podem influenciar nos rumos do projeto sem que haja 
perda de tempo durante o processo. Os princípios ágeis são 
úteis para gerar uma cultura de experimentação, atualização e 
melhoria constantes dos cursos. 

DESIGN DE INDICADORES T&D 
Ações de formação precisam ter seus resultados avaliados e 
para tal, deve-se definir os indicadores ou KPIS (Key 
Performance Indicator) de sucesso - métricas que ajudam no 
acompanhamento do progresso da ação de formação.

6º PILAR:
GESTÃO 
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DESIGN ORGANIZACIONAL 
Técnicas para  modelar e implementar novos processos na 
sua empresa. Uma abordagem usada no processo de traçar, 
definir e ajustar estruturas para garantir que os objetivos das 
organizações sejam alcançados.  As ferramentas que você 
deve conhecer são: Podio, Teamwork, Trello, GanttProject, 
Google Drive, WeTransfer.

COACHING DE APRENDIZAGEM 
O Self-direct  Learning, Independent Learning são todas 
expressões que significam o quanto o  treinador deve  estar 
atento ao protagonismo do aluno/colaborador na educação. O 
coaching de aprendizagem surge como uma modalidade do 
processo do coach que trás práticas inovadoras para 
(re)orientar o colaborador ou cliente em um percurso didático 
gerado para suas próprias competências.

DESIGN THINKING PARA EDUCAÇÃO
São estratégias de solução de problemas complexos, de forma 
a gerar um ponto de vista mais empático e que permita colocar 
as pessoas no centro do desenvolvimento do projeto à fim de 
gerar resultados que são mais desejáveis.

PEDAGOGIA EMPRESARIAL 
O contexto de Economia do Conhecimento impacta 
diretamente nos resultados do negócio, dando à educação 
destaque na dinâmica organizacional e ampliando a visão de 
aprendizagem nas organizações. 

IMPLEMENTAÇÃO E VALIDAÇÃO DA EAD 
Ações de formação precisam ter seus resultados avaliados e 
para tal, deve-se definir os indicadores ou KPIS (Key 
Performance Indicator) de sucesso - métricas que ajudam no 
acompanhamento do progresso da ação de formação.
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À s vezes, seus esforços para lidar com a imprevisibilidade 
e as mudanças nos requisitos dos projetos de eLearning 
não são páreo para a variabilidade de seu ambiente de 

trabalho ou de seus parceiros de negócios. Quando esse é o 
caso, como você pode gerenciar seu projeto de T&D para um 
bom resultado? A resposta pode estar em aplicar os princípios 
da Metodologia Agile.

O que é metodologia ágil?

Se você não estiver familiarizado com o Agile, é uma abordagem 
que muitas equipes de desenvolvimento de software usam para 
ajudá-los a responder aos requisitos variáveis do projeto. Ele 
ajuda as equipes a colaborar em como elas fornecerão uma 
solução, além de resolver problemas em todo o projeto. 
Perguntamos a nós mesmos como poderíamos usar o Agile 
como uma mentalidade para o gerenciamento de projetos de 
eLearning? 

Como não desenvolvemos software, não faz sentido instituir 
algumas das práticas ágeis, como programação em pares. Em 
vez disso, analisamos os 12 princípios ágeis por trás da 
metodologia para ver como eles poderiam nos ajudar a 

gerenciar a imprevisibilidade e a alteração dos requisitos. Veja 
as 12 práticas à seguir:

1. Entenda a demanda e crie valor para seu cliente

2. Atenda mudanças de requisitos do projeto 

3. Forneça módulos funcionais de e-learning

4. Tenha canais de comunicação efetivos 

5. Mantenha uma equipe motivada e coesa 

6. Comunique-se sem ruídos com sua equipe 

7. Faça da meta do cliente a prioridade da equipe 

8. Mantenha um ritmo constante  

9. Atenção ao bom design aumenta a agilidade 

10.Mantenha a simplicidade e a agilidade

11.  Priorize trabalhos organizados

12.Revisite sempre o processo de trabalho

6º PILAR: GESTÃO

Agile Learning
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Pode não ser tão fácil quanto pressionar um botão, mas 
qualquer organização pode iniciar sua própria equipe de 
aprendizado on-line com o suporte adequado. Você 

precisará entender os papéis necessários para formar uma 
equipe e as habilidades necessárias para cumprir cada função à 
fim de gerir projetos de e-learning com máxima capacidade. 

Funções e responsabilidades dos membros da equipe:

Nosso setor (à partir desses novos tempos) terá uma 
dependência excessiva do eLearning e existem soluções para 
preencher lacunas de conhecimento e habilidades, como 
suporte a desempenho. Este é apenas um exemplo de um 
possível fluxo de trabalho síncrono. Veja algumas atividades 
relacionadas:

- Reunião de abertura: reúna-se com o cliente interno ou 
externo para discutir os problemas que estão exigindo a 
necessidade de um curso. Você gostaria de conhecer o 
público, conteúdo, pré-requisitos, restrições técnicas, 
cronograma.

- Análise: Sempre que possível, entreviste e observe os 
membros da audiência no início, para aprender sobre os 
problemas reais em curso. Por que a lacuna de conhecimento 

ocorre? Quais são as necessidades dos alunos? O designer 
instrucional pode então analisar o conteúdo e o público a 
partir desse ponto de vista.

- Reunião da equipe: monte a equipe para discutir e debater 
soluções.

- Design / Protótipo: O designer pode escrever um documento 
de design, que mostram objetivos, organização de conteúdo e 
tratamento criativo são revisados com o cliente e os protótipos 
são demonstrados.

- Desenvolvimento: Após a aprovação do cliente, o designer 
instrucional pode iterar mais sobre o protótipo. Ele ou ela 
então escreve storyboards. Isso pode ser feito diretamente na 
ferramenta de criação como uma versão aproximada, 
esboçada ou no PowerPoint, no Word ou em uma ferramenta 
de storyboard.

- Produção: Após a aprovação de cada storyboard, crie 
gráficos, animações, interações, vídeo e áudio e monte em 
um curso em andamento.

- Teste/Garantia de Qualidade: Teste o curso e revise 
conforme estiver integrado a outros cursos ou importado para 
um sistema de gerenciamento de aprendizado.

6º PILAR: GESTÃO
Gestão de E-Learning
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Medir, mensurar, avaliar os resultados alcançados 
através do desenvolvimento e implementação de ações 
de formação é um desafio comum para todos que 

trabalhando com T&D. Você sabe como definir as variáveis 
relevantes para a mensuração do desempenho da sua ação de 
formação? Sabe o que são KPIs e como apontar indicadores de 
maneira assertiva? Acesse vídeo para saber mais. O valor de 
todos os esforços de treinamento e desenvolvimento - o uso 
extensivo de tempo, dinheiro e recursos para treinamento de 
funcionários - depende de três perguntas simples:

- Os alunos aprenderam algo de valor?

- O treinamento aumentou seu desempenho no trabalho?

- Contribuiu para gerar os resultados estratégicos desejados?

No entanto, um simples "sim" ou "não" não será suficiente como 
resposta.  Para medir a eficácia do treinamento corretamente, 
você precisará de métricas quantitativas e qualitativas na forma 
de  indicadores chave de desempenho (KPIs). O Learning 
Analytics e os KPIs compartilham uma relação simbiótica, pois 
um avalia o impacto do aprendizado e o outro indica a mudança 
no desempenho, com base no treinamento. Tradicionalmente, 

parâmetros como o número de pessoas treinadas, notas de 
aprovação, custo por funcionário e horas gastas em treinamento 
eram empregados. Esses KPIs geralmente são antiquados ou 
simples demais para gerar informações valiosas. Os KPIs de 
treinamento precisam se concentrar em impulsionar as metas de 
negócios e, ao mesmo tempo, "acompanhar os tempos" e mudar 
a tecnologia. 

Faça com que as pessoas envolvidas em seu treinamento 
melhorem seu desempenho. Os funcionários precisam entender 
a importância e o valor desse produto de treinamento, e também 
precisam encontrá-lo desejável e valioso. 

De certa forma, isso ainda é um problema de personalização: o 
engajamento só é possível quando a experiência do usuário é 
pessoal e o conteúdo é direcionado. O engajamento ocorre 
automaticamente no aprendizado baseado em desempenho, 
porque é acessível, personalizado e oferece uma maneira fácil 
de resolver os desafios do trabalho. 

Para envolver seus funcionários, você pode ter que tornar o 
aprendizado competitivo, colaborativo ou ambos - envolva todos, 
até mesmo seus executivos.Torne-o divertido e interativo! 

6º PILAR: GESTÃO

Design de Indicadores 
para T&D
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É sobre orientar os profissionais envolvidos com o processo 
de desenvolvimento de ações formativas na instituição. 

Através da integração e orientação eficazes, você pode 
ajudar os novos membros da equipe a serem produtivos e bem-
sucedidos desde o primeiro projeto. 

Se você é responsável por recrutar, integrar e gerenciar 
designers instrucionais freelancers, essas dicas são para você. 

1. Ajuste sua mentalidade: Você é coach e tem designers 
instrucionais freelancers de sua equipe. Mesmo que eles 
tenham anos de experiência em DI, trabalhar como 
freelancer não a mesma coisa que ter uma equipe efetiva.

2. Forneça uma integração completa. Você informará sobre as 
ferramentas e modelos usados nos projetos. Compartilhe 
suas experiências organizacionais e com os clientes. Discuta 
as práticas recomendadas onde você conseguiu; conte as 
histórias quando você não teve sucesso e suas lições 
aprendidas. Como líder da equipe, minha porta está aberta.

3. Exija análises ao vivo e iterativas: Não espere até a revisão 
por pares agendada no plano do projeto para revisar a 
entrega de um novo designer instrucional. Revise a primeira 

lição do documento de projeto detalhado e o storyboard no 
segundo dia da janela de desenvolvimento

4. Forneça orientação quando as coisas estiverem fora de 
processo: Todo cliente tem seu próprio conjunto de nuances / 
variáveis. Os novos designers instrucionais freelancers 
normalmente ganharão conhecimento desses aspectos do 
trabalho. Seja positivo e forneça orientações acionáveis 
quando um projeto sair do rumo. Reforce as filosofias de 
atendimento ao cliente e local de trabalho da sua empresa. 
Assim como você fez durante a integração, compartilhe 
histórias sobre outros projetos, que fornecerão contexto para 
suas recomendações.

5. Defina e compartilhe o nível de consultoria necessária ao 
cliente"Alguns clientes precisam de mais orientação do que 
outros. O ponto ideal será determinado por uma combinação 
da definição específica da organização da função do DI e o 
que é necessário para realizar o trabalho com base na sua 
experiência com o cliente. Essa é uma área cinzenta pela 
qual mesmo um membro experiente da equipe deve sentir o 
caminho. Como você explica essas nuances para novos 
designers instrucionais freelancers? Você já faz esse 
processo de mentoria com a equipe de DI’s que atuam na 
sua instituição?

6º PILAR: GESTÃO
Mentoring de eLearning
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Globalmente, milhões são gastos em treinamento de 
funcionários todos os anos. No final do dia, depois de 
tudo o que foi dito e feito, as únicas perguntas que 

realmente importam são:

>> O treinamento resultou no impacto exigido pela organização 
em primeiro lugar?

>> Foi bem-sucedido na criação do ROI para justificar o 
orçamento gasto no treinamento?

O objetivo da avaliação

As equipes de T&D em todas as organizações devem provar a 
seus stakeholders que um determinado programa de 
treinamento está trazendo melhorias reais no desempenho dos 
funcionários e, em geral, benefícios monetários para a 
organização. Como eles determinam se um programa de 
treinamento está funcionando bem? Como eles testam a eficácia 
e o impacto (ou a falta dela) das atividades de desenvolvimento 
de funcionários? Avaliar um programa de treinamento não é 
apenas focar se os objetivos de treinamento foram cumpridos ou 
se os participantes tiveram uma experiência de aprendizado 
envolvente. O objetivo final é ver com que eficácia os alunos são 

capazes de aplicar o conhecimento adquirido em seu trabalho. 
Igualmente importante é avaliar a eficácia do programa de 
treinamento em relação a tempo, orçamento e recursos.

A estratégia perfeita de avaliação de treinamento é aquela que 
informa as decisões das partes interessadas e resulta em ação - 
decisões referentes à importância do treinamento, bem como a 
eficiência e a eficácia do próprio treinamento. Talvez a melhor 
maneira de ilustrar isso seja através de um exemplo.

Para validar um programa siga essas 7 etapas:

1. Identifique os KPIs 

2. Habilite o Learning Analytics 

3. Colete a Análise Descritiva do Aprendizado

4. Colete Dados de Desempenho

5. Analise as Descobertas (Diagnostic Learning Analytics) 

6. Calcular ROI 

7. Resultados atuais e recomendações
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ODesign Thinking traz soluções inovadoras para as 
empresas e escolas. Pela abordagem criativa, focada 
em inovação e empatia, a abordagem do DT melhora 

produtos, serviços e experiências. Mas como o processo de 
Design Thinking pode melhorar especificamente uma estratégia 
de treinamento? Acesse o vídeo. 

O processo de design não faz parte de um currículo padrão na 
escola. Estudar, analisar e examinar o processo de design é 
ação intermitente e deve ser considerada para o caso de 
redesign de estruturas e metodologias utilizadas para obtenção 
de sucesso do negócio. Aqui estão as considerações para uso 
do design thinking:

1. Design requer empatia: envolve colocar-se no lugar do 
usuário, seja um cliente ou um aluno. 

2. Design é um processo criativo de pensar de trás para frente 
das pessoas, que leva ao design de um serviço, um produto 
ou em conhecimento.

3. O design é confuso: não há um caminho direto do ponto A 
para o ponto B. 

4. Soluções de design são baseadas no contexto: pensar sobre 
como as pessoas usarão esse objeto.

5. Design requer protótipos: boas práticas de projeto se movem 
rapidamente para o protótipo para que os colegas e usuários 
testem as soluções. 

6. Design implora por colaboração e é aprimorado através da 
colaboração, especialmente com equipes de diversas 
origens, áreas e disciplinas.

7. Design leva tempo: é difícil ser criativo sob demanda. 
Algumas soluções levam tempo para amadurecer.

8. O design começa com uma lista de possibilidades 

9. Design impacta o negócio: transforma a abordagem de 
desenvolvimento de negócios, produtos ou serviços para 
uma abordagem centrada no ser humano.

10.Design pode mudar a sociedade: sobre o que gostaríamos 
de mudar, sobre novas abordagens para ajudar as pessoas a 
obter as informações e habilidades que desejam.
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Coaching não é meramente uma técnica a ser rigidamente 
aplicada em determinadas circunstâncias, é uma forma 
de gerenciar, uma maneira de tratar as pessoas, uma 

forma de pensar, uma maneira de ser. Coaching é libertar o 
potencial de uma pessoa para maximizar sua performance. 

Não é ensinar, é auxiliar a pessoa a aprender. Devemos pensar 
na pessoa em termos de seu futuro potencial, não de seu 
desempenho passado. Não podemos negar o papel do tutor nos 
dias de hoje é muito mais de facilitador do processo de 
aprendizagem do que efetivamente indutor do conhecimento. 
Foi-se o tempo em que os alunos eram meros expectadores de 
conteúdos. Hoje alunos e professores são sujeitos ativos no 
processo formativo e ambos são considerados propulsores de 
conhecimento. Assim sendo, uma das tendências para a 
Educação 4.0 – Educação do futuro é o papel do professor 
como coach, preparador de futuros profissionais. 

O papel do orientador como facilitador, como indutor e 
personalizador do processo de aprendizagem dos seus alunos. 
E não é diferente no meio acadêmico. O coach ou treinador 
acadêmico visa ensinar aos alunos a se tornarem aprendizes 

efetivos. Simplificando o processo, ajuda-se os alunos com o 
processo geral de aprendizagem. 

Os alunos recebem diretrizes sobre como abordar a escola e 
ferramentas úteis que podem ajudá-los a enfrentar os desafios 
quando ocorrem. Por outro lado, um tutor ajuda os alunos com 
um assunto específico pelo simples motivo pelo qual o aluno 
teve um desempenho fraco nesse assunto.Os treinadores/
coachs acadêmicos existem para ajudá-los na organização das 
tarefas escolares e no gerenciamento do tempo. Isso ajuda a 
reduzir o estresse e melhorar seu desempenho geral no trabalho 
escolar. Aqui estão algumas idéias para ajudá-lo a entender as 
principais diferenças entre tutoria e treinador/coach acadêmico.

1. Preparando para trabalhos de casa.

2. Preparando-se para testes e exames.

3. Desenvolvimento de habilidades efetivas de função.

4. Desenvolvimento de abordagens de estudo eficazes.

5. Desenvolver habilidades de escrita para artigos/trabalhos.
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Na pedagogia empresarial foi criada para dar suporte à 
estruturação das mudanças, ampliação e   aquisição de 
conhecimento no espaço organizacional.

O profissional de pedagogia empresarial como instrumento de 
educação empresarial surge para promover a reconstrução de 
conceitos básicos, como criatividade, espírito de equipe, etc

Este tipo de pedagogia busca estratégias e metodologias que 
garantam uma melhor aprendizagem e   apropriação de 
conhecimentos. Seu alvo principal são as mudanças no 
comportamento provocadas nas pessoas, de modo que estas 
melhorem a qualidade da sua atuação profissional e pessoal

Portanto, ocorre à necessidade deste profissional de pedagogia 
empresarial ser uma pessoa crítica, capaz de adaptar-se à 
mudanças que contribuam efetivamente o processo empresarial.

O objetivo primordial deste deve ser uma apresentação prática e 
teórica da função da área de treinamento e desenvolvimento 
pessoal, assim como a sua utilização para alcançar metas da 
organização.Cada vez mais as empresas descobrem a 
importância da educação no trabalho e começam a desvendar a 
influência da ação educativa do profissional de pedagogia 

empresarial na empresa. Sendo assim, a pedagogia empresarial 
está sempre visando melhorar a qualidade de prestação de 
serviços.

Também cabe à pedagogia empresarial a transmissão de 
técnicas de levantamento de necessidades, elaboração e 
programas de treinamento. E, também compreender e elaborar 
formas de mensurar resul tados em t re inamento e 
desenvolvimento.

Vivemos numa sociedade em constante transformação e o 
conhecimento se mostra cada vez mais valorizado, fazendo do 
aprendizado contínuo a garantia de sobrevivência. Diante isso, 
as empresas se comprometem cada vez mais com o 
desenvolvimento de seus colaboradores.

A pedagogia empresarial ainda é algo recente, visto que 
historicamente o pedagogo sempre atuou na área da educação 
escolar. 

A pedagogia empresarial surge para dar suporte à ampliação e a 
aquisição de conhecimento no espaço organizacional, 
ocupando-se com os conhecimentos e habilidades necessários 
para a melhoria do desempenho profissional. 
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Design Organizacional é o processo de desenhar, definir 
ou adaptar a estrutura organizacional. Neste processo 
busca-se responder:

• Quem é responsável por cada atividade

• Quem tem a autoridade

• Quais são os limites dessa autoridade

• Quem reporta para quem 

• Quem tem controle sobre os recursos

• Como a informação flui na organização

A estrutura organizacional comumente possui elementos 
explícitos como organograma, papéis, job descriptions, cadeias 
de comando, diretorias, processos, políticas, etc. Mas ela possui 
também aspectos implícitos ou intangíveis, como a rede de 
relações pessoais e o fluxo informal de informação. Chamamos 
de “Design Evolutivo” este processo que segue alguns 
princípios:

Contínuo.  Precisa ser um processo contínuo e incremental, 
buscando uma melhor estrutura organizacional para aquele 
momento. Por isso gostamos de estruturas dinâmicas e fáceis 
de serem adaptadas.

Colaborativo. Todos na organização devem contribuir com este 
design, pois as diferentes perspectivas contribuem para evitar 
fluxos de trabalho ineficientes e aumentar a responsabilização 
(accountability).

Clareza Organizacional. A estrutura deve oferecer um processo 
de (re)definição de expectativas for contínuo e um trabalho de 
todos.

Empoderamento Estrutural.  Todo papel e responsabilidade 
deve vir acompanhado de autonomia para executá-la. Isso gera 
um tipo de empoderamento que é estrutural e não depende da 
“vontade do chefe”.

Livre Fluxo. A estrutura precisa permitir o livre fluxo de pessoas 
e informações. Por isso também que a transparência precisa ser 
mais que um palavra na lista de valores da organização.

6º PILAR: GESTÃO

Design Organizacional

Todos os Direitos Reservados para Instituto de Desenho Instrucional®. Ao compartilhar citar a fonte.



Autora

Diretora do IDI - Instituto de Desenho 
Instrucional e Idealizadora do 
CONADI - Conferência Nacional de 
Desenho Instrucional.

MICHELE KASTEN

(41) 99128.8010 
contato@desenhoinstrucional.com

www.instagram.com/
desenhoinstrucional/

www.facebook.com/
desenhoinstrucional

www.youtube.com/c/
InstitutodeDesenhoInstrucional

http://www.instagram.com/desenhoinstrucional/
http://www.instagram.com/desenhoinstrucional/
http://www.youtube.com/c/InstitutodeDesenhoInstrucional
http://www.youtube.com/c/InstitutodeDesenhoInstrucional
http://www.youtube.com/c/InstitutodeDesenhoInstrucional
http://www.youtube.com/c/InstitutodeDesenhoInstrucional
mailto:contato@desenhoinstrucional.com
http://www.facebook.com/desenhoinstrucional
http://www.facebook.com/desenhoinstrucional
http://www.instagram.com/desenhoinstrucional/
http://www.instagram.com/desenhoinstrucional/
http://www.facebook.com/desenhoinstrucional
http://www.facebook.com/desenhoinstrucional
mailto:contato@desenhoinstrucional.com

