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PLANO DE DESENVOLVIMENTO DE TREINAMENTO 
Versão resumida 

Projeto:  
Gerente de Projeto:  
Responsável pelo Projeto: 

Versão Data Responsável Alterações do documento 

1. Nome do treinamento
2. Descrição do treinamento
1. Descrição quanto ao tema a ser abordado, justificativas e objetivos do curso

3. Objetivo geral de aprendizagem
1. O objetivo geral indica um resultado de aprendizagem adequado ao tópico em questão?
2. O objetivo geral inclui resultados esperados como conhecimento, habilidades, atitudes, etc?
3. O objetivo geral é alcançável dado a habilidade dos alunos, recursos materiais, tempo, etc?
4. O objetivo geral é relevante para os objetivos do canal?
5. O objetivo geral começa com um verbo?
6. O objetivo geral é claro, conciso e bem definido?

4. Objetivos específicos de aprendizagem
1. Os objetivos específicos são relevantes para o objetivo geral?
2. O objetivo específico contém um verbo indicando um comportamento observável?
3. O objetivo específico está formulado em termos de comportamento do aluno ao invés de comportamento do professor?
4. O objetivo específico comunica um resultado único de aprendizagem?
5. Os objetivos específicos foram organizados numa sequência lógica?
6. Quando vistos como um todo, os objetivos específicos refletem o espírito do objetivo geral?

5. Descrição do público-alvo
Perfil dos alunos a que o curso se destina: idade; gênero predominante, formação, localização geográfica, classe econômica 
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6. Pré requisitos ao treinamento 
Conhecimento prévio necessário para que o aluno possa acompanhar o treinamento adequadamente (opcional) 

 
7. Benefícios 
Indicar benefícios que serão obtidos pelo aluno ao concluir o treinamento 

 
8. Carga horária 
Sugerir tempo de estudo (hora/aula) e “modalidade” 

 
9. Tipos e critérios de avaliação / certificação 
Tipos de avaliação para o curso e quais são os critérios para conclusão e certificação 
 

10. Restrições 
Restrições quanto à linguagem, personagens, utilização de áudio, animações, interações, condução do curso, etc 

 
11. Estrutura do curso / Ementa proposta 

Código Nome do Tópico Duração Organização do 
Conteúdo 

Objetivos específicos de 
aprendizagem do tópico 

Atividades e recursos 
didáticos sugeridos 

      
      
      
      
      

 
12. Observações gerais 
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