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Olá  aluno,  que  bom  te  ver  por  aqui!  Neste  manual  vamos  te  orientar  
sobre como  realizar  o  desenvolvimento  do  teste  do  nivelamento  para  
o  programa Pró em Design Instrucional do Mercado Ead. 

O  teste  consiste  em  definir  exatamente  o  seu  nível.  A  partir  das  
respostas obtidas,  você  terá  acesso  a  uma  pontuação  que  te  
direcionará  para  o  seu próximo passo. Mas não se preocupe, que vou te 
explicar tudinho sobre essa etapa. 

O  teste  de  nivelamento  vai  avaliar  a  partir  de  perguntas  com  pesos 
diferentes,  os  seus  conhecimentos  sobre  o  Design  Instrucional  e  o  
quanto você  está  preparado  para  se  desenvolver  dentro  do  nível  que  
você  se encontra. 

Vamos  te  mostrar,  através  de  uma  régua  de  pontuação,  onde  você  
poderá identificar  exatamente  o  seu  nível  de  compreensão  sobre  os  
diversos assuntos que envolvem o profissional de Designer Instrucional. 

O  cálculo  das  questões  é  muito  simples.  Cada  nível  dispõe  de  uma 
pontuação  específica,  e  é  a  partir  dessa  pontuação  que  você  vai  
desenhar  o seu caminho. 

Mas  você  pode  estar  se  perguntando…  E  se  a  minha  pontuação  não  
bater com  os  números  mostrados  na  régua?  Essa  resposta  é  simples!  
Basta  que você  se  oriente  sobre  a  marcação  da  sua  pontuação.  Se  
ela  estiver  mais perto  da  marcação anterior,  significa  que você  pode  
estar precisando  de  um pouco mais de conhecimento no nível que 
antecede a sua nota. 

Caso  sua  pontuação  esteja  mais  próxima  do  número  posterior,  
significa  que você  já  tem  conhecimento  suficiente  no  nível  anterior  e  
poderá  decidir  se quer cursar o nível apresentado na régua, ou até mesmo 
o próximo. 
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Lembre-se  que  o  resultado  da  régua  é  individual.  Pense  no  peso  que  
a formação  terá  para  a  sua  vida  profissional  e  seja  honesto  com  você  
mesmo! Afinal de contas, só quem ganha nessa escolha é você!

O  design  instrucional  para  iniciantes  vai  te  proporcionar  informações  
iniciais para  a  sua  entrada  pela  porta  da  frente  no  mundo  do  DI,  que  
vai  por  mim,  é muito maior do que você pode imaginar. 

Você  vai  ter  acesso  ao  início  da  história  do  Design  Instrucional,  além  
de estudar sobre suas aplicações, métodos e ferramentas estratégicas 
para a escolha certa do modelo de formação que a sua equipe precisa. 

Vai  compreender  sobre  as  atividades  que  são  desenvolvidas  por  este 
profissional  e  sobre  os  processos  práticos  de  trabalho  que  envolvem  
o percurso do Di. 

O  nível  1  vai  te  dar  a  base  que  você  precisa  para  se  apaixonar  e  
iniciar  a  sua carreira em um mundo repleto de desafios e novas 
oportunidades.

Agora eu vou te explicar um pouco sobre cada nível!

1. Design Instrucional  para Iniciantes

Certificação 80h

1

DI Iniciante DI na Prática DI Técnico DI Empreendedor

Até 100 Até 150 Até 175 Até 182
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O  Design  Instrucional  técnico  dispõe  da  parte  teórica  e  conceitual  
sobre a produção técnica  dos  recursos  que  deverão  ser  produzidos  
nas  propostas encaminhadas pelos profissionais de DI. 

E  se  você  tem  interesse  em  produzir esses recursos, essa  é  a  sua  
formação! Conheça  a  proposta  de  utilização  das  ferramentas  que  
servirão  de  apoio para a produção técnica de um curso virtual. 

Ao  final  da  formação,  você  será  capaz  de  entregar  uma  produção  
real, dentro  de  todos  os  requisitos  exigidos  pela  profissão,  e  capaz  de 
impulsionar a sua carreira a um degrau ainda maior. 

O  nível  2  da  formação  pró,  ou  o  nosso  famoso  DIP,  te  proporcionará  a 
formação  em  Gestão  de  projetos,  onde  você  será  capaz  de  gerir, 
supervisionar e acompanhar toda a linha de produção de um curso 
virtual.

Ser  gestor  de  linha  de  produção  de  cursos  aparentemente  é  uma  
tarefa difícil não é mesmo? Mas nós vamos te ensinar os segredos do cargo 
de uma maneira inovadora e jamais vista em outras formações a distância. 

3. Design Instrucional Técnico

Certificação 80h

2. Design Instrucional na Prática

Certificação 120h

2
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É  isso  mesmo,  vamos  te  proporcionar  experiências  de  aprendizagens  
que te  tiram  da zona de conforto e te mostram todos os desafios e tarefas 
que um gestor de produção precisa saber. 

E  para  esta  formação, você só precisa de uma coisa. Disposição para 
colocar a  mão  na  massa.  Em  uma  proposta  única  de  bootcamp  você  
será introduzido dentro da linha de produção real de um curso virtual, e 
tudo isso, com  acompanhamento individual e feedbacks  humanizados,  
que  te  farão refletir  sobre  o  seu  desenvolvimento  e  sugestões  de  
melhorias  em  seu caminhar.

O  nível  4  do  programa  pró  vai  trazer  um  universo  de  possibilidades  
para quem deseja empreender no mundo do DI. É isso mesmo, você 
aprenderá a desenvolver o seu trabalho de forma autônoma, ou se preferir, 
criando a sua empresa e contratando uma equipe. 

Profissionais  que  investem  na  carreira  e  se  desenvolve  
profissionalmente estão  deixando  de  lado  as  organizações  e  investindo  
todas  as  suas  energias em empreender. Seja sozinho, seja em equipe. 

O  curso  Design Instrucional Empreendedor vai te fazer alçar voos mais 
altos. Você  será  capaz  de  se  desenvolver  dentro  da  carreira  e  
começar  a  prestar serviços para clientes externos. 

Vamos  te  oferecer  conhecimentos  e  fundamentações  que  deverão  
ser  o pontapé inicial para  a  sua  entrada  no  mundo do 
empreendedorismo. A partir de  técnicas  reais  e  análises  de  briefings  
específicos  que  vão  te  qualificar  e oportunizar no seu futuro. 

4. Design Instrucional  Empreendedor

Certificação 80h
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Gostou  de  conhecer  um  pouco  mais  sobre  cada  nível?  Então  não  
deixe  de realizar  o  seu  teste  de  nivelamento  e  descobrir  agora  
mesmo  qual  é  o  seu nível. 

• SOBRE O PROGRAMA PRÓ EM DESIGN INSTRUCIONAL 

O  programa  oferece  aos  estudantes  diversas  áreas  para  quem  
pretende atual  como  Design  Instrucional,  além  de  oferecer  
agendamentos  com  o mentor de carreira que estiver acompanhando o 
seu desenvolvimento. 

São  4  níveis  de  atuação  e  nivelamento  profissional,  que  vão  das  
categorias iniciantes  às  gerenciais.  E  antes  que  você  me  pergunte  se  
precisa  cursar  a formação inteira,  eu  já  te  adianto  que  não!  Quem  opta  
pelas  áreas  de  design instrucional  que deseja cursar  é  você! Escolha a 
carreira do seu interesse e se  inscrever nos cursos desejados. 

Mas  lógico,  caso  você  queira  fazer  a  formação  completa,  sugerimos  
que você  percorra  o  programa  inteiro,  se  inscrevendo  de  curso  em  
curso, conforme eles forem sendo disponibilizados na nossa agenda. 

Ah!!  E  o  mais  importante!!  A  cada  nível  percorrido,  você  ganha  a  
certificação juntamente  com  um  selo  correspondente  ao  seu  nível  de  
formação,  e juntando  os  4  selos,  você  terá  direito  a  oportunidades  
reais  de  trabalho dentro dos projetos do Mercado Ead. E o melhor, 
remunerado! 

O  que  você  precisa  saber  de  mais  importante  neste  momento,  é  que  
nós estamos  reconstruíndo  as  formações  em  Design  Instrucional de  
forma  mais adequada  às  realidades  do  mercado  profissional,  e  
abrindo  possibilidades para  que  você  que  é  ou  quer  se  tornar  DI,  
possa  ter  mais  oportunidades  de trabalho neste mercado. 

Estamos  com  inscrições  abertas  para  todas  as  níveis  de  formação.  
Venha fazer parte do Mercado Ead! 
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