
Plataforma ACAD para 
curso de qualificação

1. Plataforma está disponível em
ead.acadbrasil.com.br

2. O conteúdo dos cursos de qualificação 195h será 
disponibilizado na plataforma. E todos os cursos 
terão relatórios de frequência, avaliação e certificado.

3. O conteúdo será composto por cursos cedidos 
por redes de academias,  consultores e empresas 
parceiras da ACAD que apoiam o projeto da plata-
forma.

4. Critérios para utilização da plataforma:

a. A academia que aderir ao LAY OFF por con-
venção coletiva (CCT) ou acordo coletivo
(ACT), deverá seguir todo o processo legal de 
registro de seus funcionários. Esse processo será 
de responsabilidade de cada empresa que aderir 
ao LAY OFF.

Procedimentos para utilização da 
Plataforma EAD ACAD Brasil para 
cursos de capacitação de LAY OFF

http://ead.acadbrasil.com.br/
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b. Após o registro, a academia deverá enviar
planilha, no modelo exigido pela platafor-
ma EAD ACAD - veja abaixo - com todos os
funcionários colocados em LAY OFF.

2- Como salvar os dados de cadastro

1- Como preencher dados de cadastro
O cadastro deve ser preenchido exatamente desta forma 
apresentado:

Ao salvar o arquivo você deverá enviar na opção 
CSV (separado por ponto e vírgula).

3- Envie para o e-mail: acad1@acadbrasil.com.br

Instruções de modelo para envio de Planilha 
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c. Cada empresa deverá pagar antecipa-
damente à ACAD os valores abaixo para 
ter acesso à plataforma:

      i. R$ 1,50/mês por funcionário 
      ACADEMIAS ASSOCIADAS

      ii. R$ 5,00/mês por funcionário
      ACADEMIA NÃO ASSOCIADA

OBS: As academias podem sempre optar por utilizar 
outros meios e plataformas para oferecer os cursos 
de qualificação profissional a seus empregados em 
LAY OFF.



PLATAFORMA ACAD PARA CURSOS DE QUALIFICAÇÃO 

Estrutura Curricular - Cursos EAD ACAD Brasil 

Programa de Desenvolvimento para profissionais do segmento fitness 

Objetivos: 

Formação e qualificação profissional dos trabalhadores das academias 

brasileiras, englobando temas como procedimentos para prevenção à covid-19, 

saúde e segurança do trabalho, conhecimentos técnicos relacionados aos 

exercícios físicos, competências de atendimento ao cliente, relacionamento 

interpessoal e introdução ao marketing digital, entre outros. 

Público-alvo: 

Trabalhadores das academias em todas as áreas, entre elas: Educação Física, 

Recepção, Vendas, Atendimento, Manutenção, Gestão, Limpeza, Segurança, 

Tecnologia de Informação, Recursos Humanos, Gestão. 

Formato: 

Conteúdo apresentado através de Ensino à Distância (EAD) utilizando a 

plataforma ASAP, com controle de frequência e relatórios dos colaboradores. 

Plano pedagógico/ metodológico: 

Conteúdos apresentados através de vídeos, grupos de  discussões, entrevistas, 

fóruns de debates integrados e leituras complementares, divididos em módulos  

com avaliação de múltipla escolha. 

Responsáveis técnicos:  

Prof. Monica Benvenuti Bindel Marques – CREF 3323-G/SP 

Prof. Eduardo Netto – CREF 2020/RJ 

Prof. Ailton Mendes da Silva – CREF 2627-G/SP 

Prof. Nelson Leme da Silva Junior – CREF 200/SP 

Responsável pedagógico: 

Prof. Dra. Margareth Anderaos – CREF 000076-G/SP 



Estrutura curricular: 

CURSO 01 
Procedimentos para a reabertura das academias 
pós COVID19 

19:00 

CURSO 02 
A importância das academias no combate 
ao sedentarismo 

10:00 

CURSO 03 
Suporte Básico de Vida e Procedimentos 
de Emergência. 

21:00 

CURSO 04 Atendimento ao cliente 05:00 

CURSO 05 Introdução ao Marketing Digital 31:00 

CURSO 06 Exercícios para populações Especiais 37:30

CURSO 07 Explorando o Movimento Humano 22:00

CURSO 08 Saúde e Segurança do Trabalho 05:30

CURSO 09 Direitos Humanos, Sociais e Trabalhistas 02:00

CURSO 10 
Orientação Profissional para o desenvolvimento de 
habilidades e competências  

42:00

Carga horária: 195 horas
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