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Design Instrucional: 
na construção do ensino a 

distância



O desenvolvimento de capacidades para gestão, 
acesso e uso da informação em saúde é uma das 
prioridades estratégicas do Centro Latino-
Americano e do Caribe de Informação em Ciências 
da Saúde - BIREME/OPAS/OMS para cooperação 
em informação científica e técnica (ICT) nos países 
da região Latino-Americana e do Caribe (AL&C).

*



*

Apresentar a metodologia utilizada nos cursos à 
distância promovidos pela BIREME/OPAS/OMS, 
bem como, fortalecer e estandardizar o 
desenvolvimento de novos recursos educacionais 
abertos segundo os níveis de granularidade, 
relacionadas com a reutilização, flexibilidade e 
interoperabilidade



Design Instrucional  (DI)  é uma metodologia para 
o planejamento de cursos e materiais didáticos em 
diferentes modalidades, mídias e contextos de 
aprendizagem, especialmente aqueles realizados 
por meio de educação à distância.
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DI FIXO

DI ABERTO

DI 
Contextualizad

o

Ênfase em 
conteúdo e produto

Ex: curso autodirigido

Ênfase em 
pessoas e processos
Ex:curso presencial

Ênfase em 
flexibilização e personalização

Ex: curso com tutor/monitor
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*Criar ciclos de atividades e o plano geral do 
curso, qual tecnologia a ser empregada;

*Melhor técnica a ser praticada e as

ferramentas para o controle das avaliações.
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� Ciências humanas (comportamento, cognição, 
desenvolvimento)

� Ciências da informação (percepção do conteúdo 
quanto ao armazenamento e recuperação da 
informação, comunicação)

� Ciências da administração (visão sistêmica, 
estrutural, gestão de projetos)



*

A matriz de estudos do DI na BIREME/OPAS/OMS
permite planejar, desenvolver e implementar 
projetos educacionais bem alinhados em seus 
objetivos, estratégias didáticas e tecnologias 
utilizadas. 

Isso gera maior eficácia no atendimento das 
necessidades de aprendizagem e mais satisfação 
para os aprendizes. 
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