
serviço de Vídeo de teste para 
obter assistência e feedback 
personalizados sobre qualidade de 
áudio e vídeo. Isso o ajudará a se 
sentir seguro com a configuração 
da gravação de áudio/vídeo antes 
de gravar o seu curso. Conheça 
melhor alguns dos problemas de 
áudio e vídeo mais comuns

Ao enviar um vídeo de
teste e o seu curso para 
avaliação, você certamente 
receberá feedback 
personalizado.

Recomendamos fortemente 
que você aproveite o 

Checklist 
de qualidade 
do curso
Para publicar na Udemy, 
veja a seguir os requisitos 
mínimos do curso.
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Um curso completo inclui:

Uma página inicial do curso 
completa inclui:

Checklist de requisitos mínimos
A Udemy estabeleceu padrões 
mínimos e recomendados para 
cursos na plataforma. Conte com 
a nossa equipe de avaliação para 
ajudá-lo a preparar seu curso e 
disponibilizá-lo aos alunos.

A Udemy se sente entusiasmada em firmar esta parceria com você para disponibilizar 
conteúdo valioso a milhões de alunos em todo o mundo. Dedique alguns minutos 
para ler as nossas Diretrizes da política de confiança e segurança. 

Pelo menos 30 minutos de conteúdo em vídeo
Pelo menos 5 aulas distintas
Conteúdo educativo valioso (Saiba mais)
Qualidade de vídeo HD (720 p ou 1080 p)*
Áudio que sai dos dois canais e está sincronizado com o vídeo
Qualidade de áudio que não causa distrações aos alunos*

Uma imagem do curso de alta qualidade dentro dos padrões de 
imagem da Udemy (mínimo de 2048 x 1152 pixels)
Um título e subtítulo do curso bem elaborados contendo 
palavras-chave importantes
Uma breve, honesta e bem elaborada descrição do curso
Objetivos do curso, público-alvo e requisitos claros e fáceis de 
compreender
Uma biografia completa e confiável e uma foto de perfil do instrutor

*

https://support.udemy.com/hc/en-us/articles/229604128-How-to-Create-and-Submit-a-Test-Video
https://support.udemy.com/hc/en-us/articles/229232747-Audio-Quality-Common-Issues-and-Solutions
https://support.udemy.com/hc/en-us/articles/229232427-Video-Quality-Standards
https://teach.udemy.com/trust-safety/
https://teach.udemy.com/course-material/
https://support.udemy.com/hc/de/articles/229232347-Course-Image-Quality-Standards
https://support.udemy.com/hc/de/articles/229232347-Course-Image-Quality-Standards
https://teach.udemy.com/trust-safety/course-landing-page/


Checklist de 
experiência 
do aluno
Os alunos valorizam conteúdos de 
qualidade acima de qualquer coisa. 
Para criar um curso capaz de
satisfazer os alunos, recomendamos 
fortemente que você se familiarize 
com as práticas recomendadas 
de criação de curso em três áreas 
importantes.

Profissionalismo 
Experiência de aprendizagem 
Marketing claro e atrativo

De modo geral, os alunos esperam obter um 
certo nível de requinte profissional quando
pagam por determinado produto digital. 
Recomendamos fortemente que você submeta 
a sua configuração de áudio à apreciação da 
equipe de Avaliação da Udemy. 
Nós oferecemos esse benefício gratuitamente 
na aba Vídeo de teste do painel do instrutor. 

O áudio de qualidade:

Não apresenta ruídos de fundo ou zumbidos 
(normalmente produzidos por aparelhos
eletrônicos, utensílios elétricos, ruídos 
ambientais e problemas de configuração de 
microfone)
Tem pouco ou nenhum eco (normalmente 
produzido por superfícies não abafadas no
ambiente de gravação ou por gravações 
realizadas em espaços muito amplos)
Não apresenta “estouros” nos sons de “p” 
e “t” (nem todas as vozes e microfones têm 
esse problema, mas, se esse for o seu caso, 
um filtro antiestouro será de grande ajuda)
Tem um volume básico adequado saindo dos 
dois lados do fone de ouvido

Vídeo HD é a expectativa de todos hoje em 
dia. Além disso, o que os alunos conseguem 
ver na tela afeta diretamente a qualidade da 
sua experiência de aprendizado.

O vídeo de qualidade:

Tem alta definição (HD), 720 p ou 1080 p 
com uma taxa de proporção de 16:9
É nítido, não embaçado; os alunos 
conseguem ver a sua imagem e o material de 
estudo com facilidade
É estável, sem tremulações
É bem enquadrado com um correta aplicação 
de zoom; os alunos conseguem acompanhar
facilmente o conteúdo na tela
Tem boa iluminação, sem distrações na 
sua composição; com isso, os alunos 
sentem que você dedicou alguns minutos 
para se preparar e se apresentar com uma 
iluminação profissional e adequada

Os alunos esperam sentir confiança de que 
você conhece o tema do qual está falando.

Uma boa apresentação inclui:

Um estilo direto de se expressar, com poucos 
“humms” e “ahhs”
Um tom de voz empolgado e dinâmico. Os 
equipamentos de gravação podem tirar 
um pouco da energia da sua apresentação; 
procure demonstrar um pouco mais de 
entusiasmo do que de costume
Pronúncia nítida das palavras e uso de 
pausas para enfatizar pontos importantes
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QUALIDADE DO ÁUDIO

PROFISSIONALISMO

QUALIDADE DO VÍDEO QUALIDADE DA 
APRESENTAÇÃO. 

Ao fazer o seu curso, os alunos julgam o profissionalismo com base no seguinte:

Recomendado
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When taking your course, students judge professionalism on:

www.udemy.com

Uma aula de introdução de 2 a 5 minutos 
apresenta o que eles deverão esperar do 
curso e de cada seção

Você os desafia propondo uma ação de vitória 
imediata nas três primeiras aulas (ou nos 15 
minutos iniciais)

Você compartilha conteúdo útil logo no 
início do curso, evitando gastar tempo 
demasiado com o pano de fundo

Cada seção tem um objetivo claro ou 
uma habilidade principal, e todas as aulas 
seguem uma ordem lógica para atingir o 
objetivo secundário

Cada aula contém um único conceito e uma 
mensagem principais (e não cinco!)

Cada seção tem pelo menos uma atividade 
de aprendizado, como um exercício, projeto 
ou questionário, para dar aos alunos a 
oportunidade de aplicar o aprendizado obtido

A duração das aulas é de 2 a 6 minutos 
(exceções: ioga, codealongs ou meditação)

Os formatos das aulas variam ao longo 
do curso. Excesso de screencast ou de 
apresentação com o instrutor
de frente para a câmera pode deixar a aula 
cansativa. Escolha o formato da aula com 
base no material que você está ensinando. 
Aulas do tipo artigo (texto) e atividades 
práticas são também uma ótima opção.

Elas criam uma relação com o instrutor. 
Aulas com o instrutor de frente para a 
câmera estabelecem conexão, em especial 
logo no início do curso.

Fica fácil encontrar os recursos necessários. 
Forneça todos os recursos, downloads e links 
necessários para cada atividade prática (por 
exemplo, planilhas, códigos-fonte, arquivos 
práticos etc.).

Ao fazer o seu curso, os alunos 
aprendem melhor quando:

EXPERIÊNCIA DE APRENDIZAGEM

Recomendado

https://s3.amazonaws.com/udemy-images/support/PT-BR-Quick+Win.pdf
https://s3.amazonaws.com/udemy-images/support/PT-BR-Quick+Win.pdf


Ao decidir se fazem ou não o 
seu curso, os alunos desejam saber:

MARKETING CLARO E ATRATIVO

Que habilidades aprenderão no curso.
Inicie os objetivos do curso com palavras de 
ação enfáticas que completem a frase: “Ao 
final do curso, você será capaz de…”

A quem o curso é destinado.
Para diferenciar o seu aluno-alvo, use 
palavras descritivas, como nível, indústria 
e objetivo de aprendizado. Dizer “o curso 
é para todos” significa, na verdade, dizer 
que não é para ninguém. Considere usar 
“Professores em início de carreira” ou 
“Proprietários de pequenas empresas à 
procura de dicas sobre...”, etc. em vez de 
“Qualquer pessoa interessada no tema”.

Que tipo de experiência você proporcionará.
Com um vídeo promocional de 2 a 3 minutos, 
os alunos terão uma ideia do seu estilo 
de ensino. Como recomendação, faça um 

resumo dos objetivos do curso e compartilhe 
seus aspectos empolgantes e diferenciados; 
assim, os alunos se sentirão mais confiantes 
em relação à decisão de fazer a compra.

Que o dinheiro está sendo bem empregado.
O preço do curso deve estar no mesmo nível 
dos outros cursos com temas, extensão de 
conteúdo e estilo de ensino similares. Se for 
aplicado um preço diferente, explique por quê.

O que será abordado nas aulas.
Descrições das aulas dão um requinte à grade 
Curricular do Curso e deixam os alunos mais 
seguros quanto à decisão de fazer a compra.

4www.udemy.com

Recomendado
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O Teach Hub

Obtenha informações sobre
criação e marketing do curso

O Painel do instrutor 

Veja dicas e truques para cada
etapa do processo

A central de suporte

Obtenha respostas para possíveis 
problemas utilizando a plataforma 
e solucione problemas técnicos 
relacionados à configuração de 
áudio/vídeo

Studio U

Converse com outros instrutores
sobre o processo e obtenha
feedback durante a fase de desen-
volvimento (grupo do Facebook)

Vídeo de teste

Obtenha feedback gratuito e
personalizado no painel do 
curso; isso o ajudará a aprimorar 
a sua configuração de áudio/
vídeo antes de gravar as aulas

Cursos do Udemy Insights

Aprenda gratuitamente os
fundamentos da criação de curso

Para saber um pouco mais, recomendamos 
que você aproveite estes recursos:

https://www.udemy.com/teaching/
https://www.udemy.com/home/teaching/onboarding/
https://support.udemy.com/hc/es
https://www.facebook.com/groups/UdemyStudioPt.Oficial/
https://support.udemy.com/hc/en-us/articles/229604128-How-to-Create-and-Submit-a-Test-Video
https://www.udemy.com/user/udemymanager/
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