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*Montar a capa do curso

Adicionar termo 

de aceite

3

Adicionar 

certificado

4

*Montar o 

conteúdo do 

curso

AGORA VOCÊ TERÁ QUE SEGUIR ATÉ 4 ETAPAS, SENDO 2 OBRIGATÓRIAS (*)



Novo:

Cliquei aqui para

adicionar um novo

curso.

Novo Curso



2- Menu de Criação:
Aqui você inclui categoria, sub

categoria, titulo, pontuação

mínima para aprovação (caso

tenha testes) e uma descrição

do conteúdo do curso.

1-Criar capa do curso
Essa capa irá aparecer no e-mail,

notificação e na tela inicial para o

usuário selecionar o curso que

deseja fazer.

3-Imagem:
Busca em seu computador

uma imagem para associar

à capa do curso.

Pré-visualização:
Conforme você cria a capa você pode

acompanhar como aparecerá para o usuário.

Salve ao final do processo.

Capa do Curso



Categoria/Subcategoria:
Selecione a categoria que o

curso pertence, e também

caso ele pertença a uma

subcategoria.

Título:
Escreva o nome do seu 

curso aqui.

Pontuação mínima:
Demarque a pontuação

mínima que o usuário

deverá alcançar para

concluir o curso.

Visibilidade:
Marque a caixa caso você queira

que o usuário saiba qual a

pontuação necessária para

conclusão do curso.

Detalhamento da montagem da capa:

Capa do Curso



Imagem:
Insira a imagem de capa do seu curso.

Arquivo deve ser JPG ou JPEG

Descrição:
Visualize como aparecerá,

para o usuário, a abertura

do curso e mensagens de

notificação.

Detalhamento da montagem da capa.

Capa do Curso



Criar Conteúdo:

Após criar a capa do curso passe para a fase

seguinte que é criar o conteúdo do curso.

Conteúdo do Curso



Nessa fase vamos estruturar o curso ou
documentação que será disponibilizado
para o colaborador, incluindo os testes que
foram criados em “Montar teste” (caso
queiramos aplicar).

A estrutura de um curso está dividida em :

1- Conteúdos

1- Sob cada conteúdo podemos criar aulas.

2- Sob aulas podemos criar tópicos.

Conteúdo 

do Curso

Conteúdo do Curso



ESQUEMATICAMENTE TEMOS A SEGUINTE ESTRUTRA PARA UM CURSO:

CONTEÚDO 1

AULA 1.1

Tópico 1.1.1

Tópico 1.1.2

Tópico 1.2.1

AULA 1.2

TÓPICO

VIDEOIMAGEM

TESTE VIDEO EXT

CONTEÚDO N

AULA N.1

Tópico N.1.1

Tópico N.1.N

Tópico N.2.1

AULA N.2

...

...

DENTRO DE CADA TÓPICO PODEMOS ACRESCENTAR OS SEGUINTES ELEMENTOS:



Importante:

Recomendamos que, inicialmente, você inclua toda

estrutura do curso planejado (conteúdo / tópico e aulas).

Para isso você usará somente os menus desse lado da tela.

Esse parte será utilizada quando

for incluir os materiais didáticos

ou documentação aos tópicos.

Conteúdo do Curso



Novo Conteúdo:

Clique aqui para adicionar 

um novo conteúdo ao curso.

Conteúdo do Curso



Descrição:

Adicione a descrição do seu 

conteúdo
(ex.: Planejamento 

Estratégico)

Salvar:

Clique no botão “Confirmar” 

para concluir a criação.

A tela abaixo aparece após clicar em 

“Novo conteúdo”.

Conteúdo do Curso



Edição / Remoção:

Dentro de um conteúdo, ao 

clicar no botão com ícone de 

expansão, você terá acesso às 

configurações de editar e 

remover conteúdo.

Aulas dentro de um conteúdo:

Para prosseguir com a inclusão

de uma aula dentro do

conteúdo, clique em “Adicionar

nova Aula”.

Nome do conteúdo:

Aqui aparece o que você 

incluiu como descrição do 

conteúdo.

. 

Após descrever um novo conteúdo você verá a sua descrição na tela e poderá editá-lo ou

continuar o processo de criar a estrutura das aulas dentro daquele conteúdo.

Conteúdo do Curso



Descrição:
Adicione a descrição da aula.

(Ex.: Satisfação de conclusão)

Visibilidade:
Marque a opção caso queira tornar

a descrição da aula visível ao

usuário (caso não queira aparecerá

somente a descrição do conteúdo

na aplicação do curso e ele se

equivalera à aula).

Confirmar:
Clique aqui para confirmar a 

criação da aula.

MUITO IMPORTANTE :  caso queira que o nome do conteúdo seja 

igual ao da aula (por exemplo quando o conteúdo têm apenas 

uma aula) basta deixar a descrição da aula não visível.

Aulas



Nome da aula:
Aqui aparece o que você 

incluiu como descrição da 

aula.

Edição / Remoção:
Dentro de uma aula, ao clicar

no botão com ícone de

expansão, você terá acesso às

configurações de editar e

remover conteúdo.

Aulas dentro de um conteúdo:
Para prosseguir com a inclusão de

uma tópico dentro da aula, clique

em “Adicionar um novo Tópico”.

Aulas



Descrição:

Adicione a descrição do seu 

tópico.

Libera tópico:
Se acrescentados testes entre os

tópicos, o seguinte somente será

aberto caso o usuário passe no

teste do tópico anterior (se essa

opção não for marcada).

IMPORTANTE : O primeiro tópico

deve sempre estar marcado

como liberado, pois não existe

teste prévio.

Confirmar:

Clique aqui para confirmar a 

criação do seu tópico.

Tópicos



Acrescentar material didático aos

tópicos:
Agora que você já criou a

estrutura do seu curso você deve

incluir o material didático a cada

tópico.

Recomendamos iniciar pelo
primeiro tópico e ir acrescentado

o material didático na sequência.

Tópicos



Expandir:

Ao clicar no botão com ícone

de expansão, você terá acesso

as configurações de editar ou

remover o tópico , além de

adição de material ao tópico.

Material do tópico:

Adicione, nos vários formatos

disponíveis o material que

compõem o tópico.

IMPORTANTE : O primeiro tópico deve sempre ter sido marcado como liberado no

cadastro por não existir teste prévio

Tópicos



Sugestão : Para cursos que não possuirão certificado, crie
um slide (pelo Power Point) a mais para informar que o
colaborador concluiu o curso e adicione ao último tópico
assim você mesmo poderá criar o layout desejado.

Selecionar imagens para o tópico:

Importe as imagens (JPEG OU JPG) que
você deseja incluir no tópico clicando

em “Selecionar uma ou mais imagens”.

Tela inicial

Tela após selecionar

Aplicar imagens ao tópico:

Após importar as imagens (JPEG OU JPG)

que você deseja inclua no tópico

Tópicos



No caso de apresentação em Power Point,

salve-a no formato imagem (JPEG/JPG) e

carregue todas de uma só vez.

De preferência ao formato de apresentação

16:9 se quiser preencher toda a tela.

Mudar a sequencia salva para o tópico:
Passe o mouse sobre a imagem, clique e 

arraste a imagem para aposição 

desejada.

Tela do Power Point:
Salvar > Salvar como > Formato JPEG

Tópicos
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*Um tópico pode conter mais de um teste

Adicionar teste ao tópico:
Se for adicionar um teste a esse mesmo

tópico.

Selecione teste:
Escolha no menu que aparecerá o teste

(previamente criado em “Criar teste”) o

que se refere a esse tópico.

Clique em “Aplicar o teste selecionado
ao tópico” ou cancele sua ação.

Tópicos
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Adicionar vídeo ao tópico:
Se for adicionar um vídeo  a esse 

tópico volte ao menu do tópico e 

selecione a opção.

O vídeo deverá ser em MP4.

Aplicar vídeo:
Após selecionar o vídeo inclua-o ao

tópico.

Tópicos



Adicionar vídeo* ao tópico:
O vídeo selecionado aparecerá na

tela.

Caso não seja o vídeo correto,

selecione outro vídeo, envie e espere

o mesmo aparecer na tela para

então aplicar ao tópico.

Vídeo  exclusivamente no formato 

MP4 até 100 Mb.

É possível eliminar a restrição de

tamanho, optando por adicionar

vídeos do YouTube ou Vimeo,

adicionando o link respectivo ao

vídeo.

Tópicos



Mudança de ordem dos componentes de um curso 

Ordem dos tópicos:

Você pode alterar a ordem dos

tópicos e simplesmente clicando

e arrastando (drag and drop).

Ordenação



Ordem nos componentes 

do tópico:

Você pode alterar a ordem

das imagens, vídeos e testes.

Basta segurar e arrastar a

imagem, vídeo ou teste para o

lugar desejado (drag and

drop).

Clicando no ícone

você pode ver de maneira

ampliada a imagem,

Mudança de ordem dos componentes de um tópico

Ordenação



Visualize ou exclua um

componente do tópico,

caso ache necessário.

Atributos da Montagem



Visão Geral:

Nesse campo você pode,

também, acrescentar uma

descrição geral do curso

ou um link para materiais

adicionais.

*Essa área estará sempre disponível na tela montar curso

Salvar:

Clique aqui para concluir a

criação do conteúdo do seu

curso.

Atributos da Montagem



Inclui link:
Nesse botão você tem pode gerar

um link para qualquer arquivo que

você deixe disponível em uma

pasta publica.

Salvar:
Clique aqui para concluir a criação 

do conteúdo do seu curso.

Se você quiser adicionar materiais ao cursos, como arquivos em pdf, excel, powerpoint ou

mesmo um vídeo externo, você poderá adicionar no espaço reservado para visão geral.

Durante o curso, em um slide adicional, você pode falar da obrigatoriedade ou não de ler o

link adicionado na área de visão geral. Caso seja obrigatório o usuário entra na área “Visão

geral” visualiza o link e retornada continuidade ao curso.

Dicas Importantes



Se você quiser adicionar uma apresentação estruturada em slides (tipo power point ou

qualquer outra) com locução – um instrutor explicando cada um dos slides podendo,

inclusive, fazer marcações durante a apresentação, utilize o seguinte processo:

1- Baixe gratuitamente o programa Ocan.

2- Veja o tutorial ( 3 minutos)

https://www.youtube.com/watch?v=y4I3NtmRcG8

Certifique-se que :

A- CODEX esteja marcado para MP4

B- Opção>capturar>JPEG

Se quiser pode acrescentar uma webcam para gravar um instrutor que aparecerá meu uma

janela do vídeo (vá em OPÇÕES > GRAVAR >WEBCAM.

Após salvar a gravação utilize o procedimento : “ADICIONAR VIDEO AO TÓPICO” já descrito 

nesse tutorial.

https://ohsoft.net/eng/ocam/download.php?cate=1002

Dicas Importantes

https://www.youtube.com/watch?v=y4I3NtmRcG8
https://ohsoft.net/eng/ocam/download.php?cate=1002


O sistema possibilita adicionar, opcionalmente,
um certificado para o curso curso.

OPCIONAL

Certificado de Conclusão

Certificado de 

Conclusão



Certificado:

O certificado de conclusão já vem em

um modelo padrão para o usuário.

*Após marcado a opção do certificado, automaticamente já será 
habilitado ao curso, caso deseje retirar, é só desmarcar a opção

Certificado de Conclusão

João Silva

Assinatura: Clicando no botão abaixo, é

possível inserir a imagem de uma assinatura,

buscando-a em seu computador.



É possível criar termo de aceite e adicioná-lo aos
cursos.

Esta ação é recomendável quando você deseja
que o colaborador leia e aceite o termo criado
antes de iniciar o curso.

OPCIONAL

*Cursos com termo de aceite não permitirão o 

colaborador iniciar o curso sem ter aceitado o termo.

Termo de 

Aceite

Termo de Aceite



Termo pré-existente:
Clique e escolha o termo

desejado (caso já tenha

criado um anteriormente

e deseje utilizá-lo).

Criar / Editar:
Descreva como preferir

o seu termo de aceite ,

Adicionado as respostas

abaixo.

*O primeiro campo de resposta é o campo que irá concluir que o usuário concorda com o termo.

Criar/Editar:
Clicando no botão ao

lado, você pode criar

ou editar um novo

termo.

Adicionar:
Marque o campo

para adicionar um

termo de aceite.

Termo de Aceite



Salvar:

Após, criar ou adicionar

um termo de aceite pré-

existente, clique em salvar

para concluir.

Termo de Aceite



É possível criar termo de adesão e adicioná-lo
ao curso ou um informativo.

Esta ação é recomendável quando você deseja
que o colaborador leia e certifique que aderiu
às condições descritas no documento enviado a
ele através do EDUCORP.

Indicado para substituir a lista de adesão à
procedimentos e normas da empresa.

OPCIONAL

*Cursos com termo de adesão não permitirão o 

colaborador finalizar o curso sem ter aceitado o termo.

Termo de 

Adesão

Termo de Adesão



Termo pré-existente:
Clique e escolha o

termo desejado (caso

já tenha criado um

anteriormente e deseje

utilizá-lo).

Criar / Editar:
Descreva como preferir

o seu termo de adesão,

adicionado as respostas

abaixo.

*O primeiro campo de resposta é o campo que irá concluir que o usuário concorda com o termo.

Criar/Editar:
Clicando no botão

ao lado, você pode

criar ou editar um

novo termo.

Salvar:
Salve após, criar ou

adicionar um termo

Termo de Adesão


