Qualidade do curso
Checklist
Estamos felizes por você ter escolhido lecionar conosco.
Estes são os requisitos mínimos para um curso.

Checklist de requisitos mínimos
Temos padrões mínimos para os cursos, para garantir que os alunos terão uma
experiência excelente. Nossa equipe de avaliação de qualidade está à disposição
para ajudar você a preparar seu curso e disponibilizá-lo aos alunos. Você
receberá feedback personalizado ao enviar um vídeo de teste e o seu curso. Mas
antes de enviar, leia o checklist abaixo:

Um curso completo inclui:

Receba um
feedback nosso
antecipadamente
sobre seu vídeo

Pelo menos 30 minutos de conteúdo em vídeo

Receba feedback
personalizado sobre a
qualidade do seu áudio e
vídeo com nosso Serviço
de vídeo de teste. Assim,
você terá confiança no
seu ambiente de gravação
antes de passar tempo
gravando aulas. Você
também pode saber mais
sobre problemas comuns
de áudio e como preparar
seu espaço de gravação.

A qualidade do áudio não causa distrações aos alunos

Pelo menos 5 aulas distintas
Conteúdo educacional valioso (Saiba mais)
Vídeo em qualidade HD (720p ou 1080p)
O áudio sai dos dois canais e está sincronizado com o vídeo

Uma página inicial do curso completa inclui:
Uma imagem do curso de alta qualidade dentro dos padrões de imagem
da Udemy (mínimo de 2048 x 1152 pixels)
Um título e subtítulo do curso descritivos e chamativos contendo
palavras-chave relevantes
Uma descrição do curso breve, sincera e bem escrita, com pelo menos
1.000 palavras
Objetivos claros do curso, o público ideal e os requisitos, que sejam
simples e inteligíveis
Uma biografia completa e confiável e uma foto de perfil do instrutor

A Udemy está feliz por firmar esta parceria com você para disponibilizar conteúdo valioso a milhões de alunos
em todo o mundo. Dedique alguns minutos para ler as nossas Diretrizes da política de confiança e segurança.
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