
Módulo 1: Planejamento das Estratégias Educacionais

Desenho instrucional para conteúdos
Relatório de análise contextual
Matriz de desenho instrucional

Módulo 2: Definição dos Objetivos

Definição dos objetivos educacionais
Andragogia - principios andragogicos
Heutagogia - aprendizagem autoinstrucional

Módulo 3: Concepção de Conteúdos E-Learning

Definição dos objetivos
Princípios de concepção de conteúdos
Como deve ser um conteúdo e-learning
Melhores estratégias para produção de conteúdos para ead
Mídias para elaboração de materiais didático-pedagógicos:
mídia impressa,
mídia audiovisual
hipermídias

Módulo 4: Especificidades do Livro Digital (E-Book)

Processo histórico do livro
Surgimento do livro digital
O que é um ebook?
Elementos necessários para a leitura de um ebook
Ferramentas: Canva, Crello, Freepik, Pexels, Pixabay, Nappy, FreeDigitalPhotos,
Unsplash, Pixabay, Picjumbo, SuperFamous Studios, New Old Stock, IM Free,
StockSnap.io, Picography, Freestocks, PowerPoint, GlyphSearch, Font Awesome,
DaFont, Google Fonts, What Font is?
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Módulo 5: Características de um Recurso Digital

Formatos existentes
Categorização do livro digitalT
Tablet x ereader
O livro didático

Módulo 6: Novos Usos do Livro Digital e o Mercado Editorial

O livro digital como suplemento ao impresso
Novos usos e necessidades
A autonomia do autor e as novas relações editoriais com o mercado
O mercado editorial em busca de adequações
Serviços de autopublicação

Módulo 7: Padrões para eBook

Freepik - Flaticon - Piktochart - Canva - Venngage
Projetos de eBook I – Kindle Direct Publishing (Amazon)
Projeto de eBook II – PDF
Projeto de eBook III – ePub
Formatação do conteúdo
Exportação do arquivo final

Módulo 8: Diagramação de Material Didático

Visual thinking aplicado ao desenho de instruções
Princípios básicos do dg e concepção do design gráfico para di
Síntese do estilo visual
Psicologia das cores
Gráficos e infográficos
Apresentação de protótipo
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Informações Gerais

- Tutoria: É ativa e disponível via AVA, Skype, WhastApp e atendimento em tempo
real. O seu projeto contará com a análise personalizada do professor e a indicação de
correções, bem como indicação de material complementar e dicas de ferramentas.

- Orientação Técnica: Neste curso não é necessário conhecimento prévio do uso de
programas ou softwares educacionais.

- Carga Horária: Todo o acesso aos recursos, atividades, fóruns, apresentações, chat,
webinars, palestras, download de material didático digital entre outros constam nos
log's de acesso do aluno e são devidamente contabilizados como carga horária do
curso.

Metodologia

Todos os nossos cursos são desenhados para você obter o máximo de aproveitamento
possível. Você será convidado a trazer para a sala de aula um assunto da sua
preferência e usá-lo como referência para desenvolver as peças pedagógicas. Você
vai desenvolver um projeto de curso ou treinamento aplicando as técnicas aprendidas
durante o percurso didático e concluirá o curso com um projeto/portfólio em mãos.
Durante o curso você poderá escolher um software, um aplicativo ou plataforma
educacional da sua preferência para desenvolver o seu projeto de curso ou
treinamento. Trabalhamos com metodologias ativas e aprendizagem baseada em
projetos, ou seja, você aprende fazendo (com a mão na massa). Desta forma achamos
interessante você aproveitar essa oportunidade para desenvolver aquele projeto que
você quer ou precisa desenvolver.

Recursos Didáticos

- Vídeoaulas gravadas
- Apostilas digitais para download (durante o curso)
- Webconferências com horário pré-agendado, a gravação ficará disponível no AVA
- Fóruns interativos para entrega de atividades e networking
- Acesso a softwares, aplicativos e plataformas para desenvolver projetos
- Convite para eventos e palestras online com certificação gratuita
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