
Padrões de avaliação de qualidade Udemy 
e práticas recomendadas

Planejar

Critérios  Explicações Tipo

Esta checklist contém os critérios individuais que seu curso precisa ter para ser aprovado no marketplace da 
Udemy. Para saber por que esses critérios são importantes e como implementá-los em seu curso, clique em 
Saiba mais.

Tópico diferenciado

Objetivos do curso

Ensino estruturado 

Atividades práticas

RecomendadoHá outros cursos sobre o mesmo tema, com o mesmo nível 
de dificuldade ou estilo de ensino? Se houver, é recomendável 
diferenciar mais seu curso para ajudar a destacá-lo.

Na seção "Objetivo do curso" de seu curso: preencha os campos “O 
que os alunos aprenderão”; “Público-alvo do curso” e “Requisitos 
do curso” – eles não podem ficar em branco. 

Destaque por que seu curso é importante para os alunos. 
Concentre-se nas habilidades que os alunos obterão, e não apenas 
nos temas que aprenderão.

Não use termos genéricos. Por exemplo, ao informar que o curso 
é destinado a “todos”.

Defina as expectativas certas explicando para quem o curso é mais 
indicado e para quem NÃO é.

Forneça detalhes sobre o que os alunos precisam saber antes de começar.

Cada curso deve ter uma introdução que explique os benefícios 
proporcionados e que guie os alunos pela grade curricular.

Agregue valor logo no início mergulhando no cerne do conteúdo 
na primeira seção do curso. Quanto antes, melhor!

Cada seção deve mapear um dos objetivos do curso e ser 
dedicada a uma habilidade específica.

Cada aula deve concentrar-se em um (e apenas um!) conceito. 

Em cada seção de seu curso, inclua uma atividade de aprendizado 
(questionário, exercício ou projeto) para ajudar os alunos a aplicar 
o que foi aprendido naquela seção.

Forneça todos os recursos necessários para cada exercício 
prático, como planilhas, código-fonte, arquivos práticos etc.

Obrigatório 

Recomendado 

Recomendado 

Recomendado

Recomendado 

Recomendado 

Obrigatório 

Obrigatório 

Obrigatório

Recomendado 

Recomendado 

Saiba mais

Saiba mais

Saiba mais

Saiba mais

https://support.udemy.com/hc/pt/articles/229232507-T%C3%B3pico-Diferenciado-Padr%C3%B5es-de-Qualidade
https://support.udemy.com/hc/pt/articles/229605208-Objetivos-do-Curso-Padr%C3%B5es-de-Qualidade
https://support.udemy.com/hc/pt/articles/229605268-Aula-Introdut%C3%B3ria-sobre-Ensino-Estruturado-Padr%C3%B5es-de-Qualidade
https://support.udemy.com/hc/pt/articles/229605248-Atividades-Pr%C3%A1ticas-Padr%C3%B5es-de-Qualidade


Produzir

Critérios  Explicações Tipo

Formato da aula

Áudio

Postura do instrutor

Vídeo promocional

Vídeo

Obrigatório 

Recomendado

Recomendado

Recomendado

Obrigatório 

Obrigatório

Obrigatório

Obrigatório 

Obrigatório

Recomendado

Recomendado

Obrigatório 

Obrigatório

Obrigatório 

Obrigatório

Obrigatório 

Recomendado

Recomendado

Recomendado

As aulas em vídeo devem ter entre 2 e 20 minutos de duração 
(com exceção de casos específicos, como ioga, codealongs ou 
meditação).

Inclua uma introdução interativa para estabelecer uma conexão 
e conquistar a confiança de seus alunos.

[Para cursos não técnicos*]: tenha pelo menos 20% de vídeos 
interativos ao longo do curso.

[Para cursos técnicos*]: as partes técnicas de seu curso devem 
ser filmadas com um software de screencasting.

O áudio não deve conter ruídos distrativos, incluindo: ecos; 
estouros nos sons do “P” e do “T”; zumbidos de fundo; distorções.

O áudio deve sair dos dois canais e estar sincronizado com o vídeo.

Edite e corte os "humms” e "ahhs" e vá direto ao ponto. Os alunos 
querem um instrutor que seja claro, conciso e confiante.

Tente passar o conteúdo com um tom entusiasmado. A câmera 
elimina um pouco do entusiasmo, então, você terá de dar 110% 
de si ao filmar suas aulas.

Pronuncie as palavras de maneira clara e enfatize os pontos 
importantes.

Inclua um vídeo promocional para aumentar as conversões dos 
alunos.

Use o vídeo para refletir precisamente a experiência do curso e 
fornecer contexto sobre o tema do curso, os objetivos e o estilo 
de ensino.

O vídeo deve ser gravado em HD (mínimo de 720 p), com 
iluminação clara, bom enquadramento e câmera estável.

Slides, screencasts ou outros elementos visuais devem ser nítidos 
e fáceis de ler (não pixelados ou embaçados).

No mínimo, 60% das aulas do curso devem ser em vídeo.

O instrutor ou o assunto da aula devem estar claramente 
visíveis na tela.

Todo o vídeo deve estar em HD (alta definição).

As transições devem ser limpas e padronizadas em todas as aulas.

Exporte todos os vídeos no formato 16:9.

Use um tamanho de fonte de texto que seja fácil de ler em vários 
dispositivos.

Saiba mais

Saiba mais

Saiba mais

Saiba mais

Saiba mais

https://support.udemy.com/hc/pt/articles/229231407-Formato-das-Aulas-Padr%C3%B5es-de-Qualidade
https://support.udemy.com/hc/pt/articles/229232367-%C3%81udio-Padr%C3%B5es-de-Qualidade
https://support.udemy.com/hc/pt/articles/229232427-V%C3%ADdeo-Padr%C3%B5es-de-Qualidade
https://support.udemy.com/hc/pt/articles/229605228-Postura-do-Instrutor-Padr%C3%B5es-de-Qualidade
https://support.udemy.com/hc/pt/articles/229231847-V%C3%ADdeo-promocional-padr%C3%B5es-de-qualidade


Publicar

Critérios  Explicações Tipo

Biografia do instrutor

Preço

Título/subtítulo

Descrição do curso

Imagem do curso

Descrições das aulas

Curso completo

PLR

Obrigatório

Obrigatório 

Recomendado

Obrigatório 

Obrigatório

Obrigatório 

Obrigatório 

Recomendado

Obrigatório

Obrigatório

Use a Biografia do instrutor para destacar sua formação, 
experiência e credibilidade na área.

Os cursos devem ser precificados em incrementos de US$ 5, 
entre US$ 20 e US$ 200

Os preços dos cursos devem estar no mesmo nível dos outros 
cursos com temas, extensão de conteúdo e estilo de ensino 
similares.

O título de seu curso deve descrever o que o curso aborda.

O subtítulo deve basear-se no título, mas sem ser repetitivo.

Resuma o que o curso aborda, como ele é ministrado, o que os 
alunos aprenderão e o que eles têm a ganhar com o curso. Otimize 
as conversões de vendas usando nossas práticas recomendadas.

Deve estar em 16:9; no mínimo 2048 x 1152 pixels; formato .jpg, 
.jpeg, .gif, .png ou .bmp. Deve seguir as diretrizes de imagem da 
Udemy.

Forneça uma descrição detalhada por escrito do que cada aula 
abrange.

100% das aulas do curso devem ser publicadas.

Cursos PLR ou Spam não são permitidos.

Os cursos PLR são os cursos que você comprou; os cursos Spam 
são os cursos que não fornecem benefício educacional.

*Cursos técnicos são cursos em que a habilidade principal envolve 
uma interface de computador (ou seja, codificação, edição de 
fotos, edição de músicas). Todos os demais são cursos não técnicos 
(ou seja, gastronomia, habilidades de negócios, ioga etc.)

Saiba mais

Saiba mais

Saiba mais

Saiba mais

Saiba mais

Saiba mais

Saiba mais

https://support.udemy.com/hc/pt/articles/229232447-Biografia-do-Instrutor-Padr%C3%B5es-de-Qualidade
https://support.udemy.com/hc/pt/articles/229605368-Precifica%C3%A7%C3%A3o-do-Curso
https://support.udemy.com/hc/pt/articles/229232467-T%C3%ADtulo-do-Curso-Padr%C3%B5es-de-Qualidade
https://support.udemy.com/hc/pt/articles/229232407-Resumo-do-Curso-Padr%C3%B5es-de-Qualidade
https://support.udemy.com/hc/pt/articles/229232347-Imagem-do-Curso-Padr%C3%B5es-de-Qualidade
https://support.udemy.com/hc/pt/articles/229604848-Descri%C3%A7%C3%B5es-das-Aulas-Padr%C3%B5es-de-Qualidade
https://support.udemy.com/hc/pt/articles/229232527-Curso-Completo-Padr%C3%B5es-de-Qualidade

