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1. O que é EAD

A Educação a Distância se justifica pelo próprio nome pois possibilita que o aluno estude 
totalmente a distância, em qualquer lugar e no horário que achar conveniente. A 
aplicação do ensino se dá através de qualquer computador conectado à internet e até 
mesmo por tablet ou smartphone. 

A educação a distância tem crescido consideravelmente no Brasil pois o número de 
pessoas com acesso a internet está cada vez maior. Segundo o IBGE, mais da metade 
dos brasileiros já acessam a rede. 

O EAD no Brasil tem apresentado um futuro fértil e em considerável expansão. Estudos 
apontam que 50% dos adultos estão mais dispostos a se matricularem em instituições 
que ofereçam ensino a distância. 

2. Desenho instrucional do curso

O desenho do curso vai ser feito pela nossa equipe, onde definiremos todas as etapas 
do seu projeto. Vamos fazer desde o projeto até a implementação do seu curso. 
Analisaremos a sua demanda e realizamos um apanhado de todas as suas dores, a fim 
de sanar no momento da entrega do material.

3. Público alvo

Você vai precisar definir o público alvo do seu curso para que o desenho instrucional 
esteja o mais perfeito possível para atender ao nosso cliente. Se atentar a algumas 
características de quem você pretende impactar com o desenvolvimento do projeto é 
importante para determinar o caminho percorrido pelo projeto do curso.

4. Estrutura digital do curso

Vamos precisar de um site para hospedar o nosso curso. O site é um conteúdo que é 
acessado por meio de um endereço de internet em um navegador. O  endereço é 
chamado de domínio que vai direcionar você ao site que pretende encontrar. 

Depois que você criar o seu site, você vai precisar de um AVA (Ambiente Virtual de 
Aprendizagem), que é um sistema para distribuição de conteúdos e cursos online para 
alunos em geral. E então, você vai precisar de todo o conteúdo para o curso. Todos os 
recursos utilizados para a inserção de conteúdos precisará ser inserido na plataforma 
de ensino. 
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Os recursos tecnológicos e as mídias interativas também vão precisar estar presentes 
no momento da inserção do seu curso virtual. Afinal, eles não garantir a interação e 
participação dos alunos no momento do aprendizado.

5. Modalidade de ead

As principais modalidades de ensino EAD são: híbrido, mobile ou a distância. Essas 
modalidades apresentam ou não necessidade de tutores online para o 
acompanhamento dos alunos. Isso também será definido por nós juntamente com o 
nosso cliente. 
A gestão da plataforma também é importante no momento da escola das modalidades, 
pois precisaremos definir quem ficará responsável pela liberação de novos conteúdos e 
pelo acompanhamento dos possíveis problemas encontrados pelos alunos no 
momento da navegação. 

6. Marketing digital 

O marketing digital é um passo importante e crucial no momento da divulgação do curso. 
Todo investimento com propaganda precisa ser considerado e poderá trazer resultados 
ainda melhores com relação ao objetivo final do curso.  O nosso cliente fica responsável 
pela venda dos produtos.

7. Grade curricular 

O momento da construção da grade curricular é importante para que os recursos 
tecnológicos e objetos de aprendizagem sejam definidos por nossa equipe. Se você 
pretende montar a sua grade curricular, ajudaremos você a encontrar o melhor caminho. 

8. Produção de conteúdo escrito.

O conteúdo de um curso é a parte mais importante do desenvolvimento. A partir dele 
serão desenvolvidos os formatos de aprendizagens que os alunos vão desenvolver. 
Sendo assim, é necessário um cuidado especial no momento da produção. Caso você 
não possua um conteúdo, ficaremos felizes em inserirmos mais essa etapa no nosso 
projeto. 


