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MANUAL DE PRODUÇÃO DE CONTEÚDO 
 
 
Olá Professor!  
 

É um prazer tê-lo conosco! 

O objetivo deste manual é auxiliá-lo na produção de material didático voltado à 

graduação a distância. 

  
 
PONTOS PRINCIPAIS DO MATERIAL DIDÁTICO 
 

• Em formato de livro; 

• Possuirá 3 UNIDADES; 

• Cada unidade deverá possuir entre 20 a 25 páginas; 

• Não há necessidade de elaboração de sumário, pois temos um 

profissional de diagramação que fará este trabalho. 

• Todas os unidades deverão conter os itens obrigatórios elencados no 

decorrer deste manual. 

 
 
A PRODUÇÃO DO LIVRO 

 
O material didático e de apoio para educação a distância têm 

características bem diferentes do material para cursos presenciais. Precisa ser 

autoexplicativo, oferecendo informações claras para os alunos, sem 

necessidade de intérpretes. Não pode ser um material informativo simples. A par 

da informação básica necessária, devem ocorrer situações-problema que 

instiguem o participante a encontrar caminhos que lhe permitam avançar no 

assunto, buscar informações e construir conhecimento. 

 

Os materiais utilizados devem apresentar recursos diversos, utilizando 

soluções adequadas de linguagem dialógica, visual, auditiva ou gráfica, que 

sirvam à criação de condições para uma boa aprendizagem e um 

desenvolvimento mais integral de hábitos de estudo, de melhoria nas habilidades 

de leitura e de desenvolvimento de comportamentos de iniciativa, entre outros. 
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I. A DIVISÃO DO MATERIAL 
 
 
O material deverá ser divido da seguinte maneira:  
 

• APRESENTAÇÃO 
 

• UNIDADE I 
 

• UNIDADE II 
 

• UNIDADE III 
 
 
 
 
APRESENTAÇÃO 
 

Na introdução você deverá fazer uma apresentação pessoal, dizendo a 
sua formação e área de atuação.  
 

Na sequência deverá apresentar de maneira geral o material, abordando 
a importância do tema, a aplicação prática e o que será trabalhado em cada um 
do=as 3 unidades. 
 
 
 
UNIDADE DE I A III 
 

O material será divido em 3 unidades que contemplem a ementa da 
disciplina.  
 

A linguagem deve ser de fácil acesso, dialogada, com a finalidade de 
estimular a leitura do material pelo aluno de modo que a mesma não se torne 
cansativa. 
 
Exemplo do que cada unidade deve ter obrigatoriamente: 
 
UNIDADE I – TÍTULO DO UNIDADE  
 
Nome do professor 
 
Objetivos de Aprendizagem – colocar os objetivos do unidade  em formato de 
tópicos. 
 
Plano de Estudo – especificar quais serão os tópicos abordados no material. 
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Introdução – Cada unidade deverá apresentar uma introdução deste, 
explicando o que ele abordará. 
 
Desenvolvimento - Quantos tópicos o professor achar necessário para o 
desenvolvimento do unidade. 
 
Considerações Finais – considerações finais do unidade. 
 
 
EXEMPLO: 
 
 
UNIDADE I - O PLANO DIRETOR COMO INSTRUMENTO DE 
PLANEJAMENTO PARA AS CIDADES BRASILEIRAS  
Professor Me. Diego Figueiredo Dias 
 
Objetivos de Aprendizagem 
 

• Abordar os pontos principais de um Plano Diretor; 
• Trazer à tona a discussão sobre a importância do planejamento das 

cidades no tocante ao seu desenvolvimento.  
 
Plano de Estudo 
Serão abordados os seguintes tópicos: 
 

• Breve retrospecto do planejamento urbano no Brasil 
• Estatuto da cidade  
• Diretrizes gerais do estatuto da cidade 
• Plano diretor 

 
Introdução 
 
XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX
XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX 
 
Breve retrospecto do planejamento urbano no Brasil 

 
XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX
XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX 

 
 
 

Estatuto da cidade  
 
XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX
XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX 
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Diretrizes gerais do estatuto da cidade 
 
XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX
XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX 
 
Plano diretor 
 
XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX
XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX 

 
Considerações Finais 
 
XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX
XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX 
 
 
 
 
 

II. ITENS OBRIGATÓRIOS DOS UNIDADES 
 
 

Tratando-se de EaD o material deve contar com inúmeras peculiaridades que 
o tornem mais atraente para o aluno, portanto, cada unidade deverá conter no 
seu desenvolvimento: 
 

“SAIBA MAIS” – Cada unidade deverá conter um fique por dentro. Neste 
item o professor pode mencionar vídeos do youtube, filmes de interesse do 
aluno, ou até mesmo cases disponíveis na internet ou livros. Sempre citando a 
fonte (site,data de acesso e ano de acesso, claro! No caso de filmes, deve 
aparecer colocar a imagem da capa e a sinopse, facilmente encontrados na 
internet também ( não esquecer de colocar a fonte também, com data de acesso 
e ano de acesso). 
 

“REFLITINDO SOBRE” – Cada unidade deverá conter um reflita. O reflita é 
um item onde o professor expõe algo interessante sobre um tema, ou elabora 
uma pergunta intrigante que leve o aluno exatamente a refletir sobre o assunto 
abordado. 
 

“INDICAÇÃO DE LEITURA” – Cada unidade deverá conter exatamente 1 
indicação de leitura. O professor deverá colocar neste tópico a imagem do livro 
relacionado com o unidade, o nome do autor, da editora e a sinopse do livro. 
 

“ATIVIDADES PARA AUTO ESTUDO” – Cada unidade deve ter ao final, 
após as considerações finais, de 5 questões de auto estudo. São questões sobre 
os temas expostos no unidade que levarão o aluno a ler para responder.  
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III. DISPOSIÇÕES FINAIS 

 
Todo o material deve respeitar as normas da ABNT. 
 
Plágios não serão aceitos. Todo o material é revisado por sistema antiplágio. 
 
Lembre-se sempre de citar a fonte que você utilizou. 
 
Ao longo do material o professor poderá indicar imagens que gostaria de colocar 
no material, da seguinte maneira: 
 
Pessoas numa reunião de negócios 
 

Não utilize fotos de qualquer site por questões de direito de imagem. 
Existem bancos de fotos específicos para isso, então só indique a imagem 
desejada. 
 

Se as fotos forem de arquivo pessoal poderão ser utilizadas, desde que 
especificada a “fonte: Arquivo Pessoal”.  
 
 Mais informações no plano de ação da equipe multidisciplinar. 
 
 


