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28 CURSOS

CONFIRMADOS!
e apenas 1 ticket

Curso 01
Como aumentar
seguidores e
lucrar nas redes
sociais usando
linguagem técnica

Conteúdo Programático
•
•

Palestrante Rafa Miranda
•
•

22 de novembro
10h às 12h30

Curso 02
Finanças pessoais
- Assuma de vez o
comando da sua
vida financeira
e tenha sempre
dinheiro no bolso.
23 de novembro
10h às 12h30

Como se posicionar nas redes sociais
Como criar um sistema de postagens
que engajam e geram lucro

PhD com 5 livros publicados e palestrante
Internacional;
Líder do movimento que transforma Personal
Trainers em empresas lucrativas no mercado
fitness

Rafa Miranda

Conteúdo Programático
Entendendo o orçamento pessoal
• O que fazer com as dívidas?
• Mão na massa: montando o planejamento
financeiro
• Aprendendo a respeitar os limites de
gastos
Palestrante Rafael Braga
•
•
•
•
•

Engenheiro Civil
Planejador financeiro
Integrante da equipe de educadores financeiros do
Tribunal de Contas da União
13 anos de experiência no gerenciamento financeiro
de obras de construção civil
Auditor do Tribunal de Contas da União desde 2008

Rafael Braga

Conteúdo Programático
•
•
•
•
•
•
•
•

Curso 03

Health Trainer
vendendo saúde

Cláudio Barnabé

Palestrantes
Cláudio Barnabé
•
•
•

Prof. Ed. Física
Mestre em Hebiatria
Fisiologista Clínico do Exercício

Fernando Teixeira
•
•

24 de novembro
10h às 12h30

Entendendo o Mercado para os
Profissionais de Educação Física
Oceano vermelho x oceano azul
Aumentando seu valor
Focando nos 95 % dos Alunos
Dobrando o seu tempo na carreira
Como avaliar um Cliente que faz parte
dos 95 %
Exemplos de casos reais

•

Engenheiro mecânico com 30 anos de experiência
na área de tecnologia
Empreendedor na indústria de equipamentos
médicos
CEO da Tera Science, startup que atua na área de
longevidade saudável.

Fernando Teixeira

Pierre Barbosa
•

•

Formado em Ciências Contábeis e Administração de
Empresas, Criador do Instituto do Alívio e do MQV
(Mapeamento da Qualidade de Vida), Mentor de
Negócios do Bem-Estar desde 2003.
No mercado do fitness atuei na profissionalização
da gestão através de processos e estratégias que
buscavam levar as academias à um patamar de
empresas do fitness, e hoje, pós-pandemia, trazer
para esses negócios a alta relevância no Bem-Estar,
no Wellness de Verdade, gerando acima de tudo
valor de marca, de conceito, e como consequência,
transformar as academias em negócios lucrativos,
rentáveis, onde ganhar dinheiro com qualidade é tão
sólido do que com quantidade.

Pierre Barbosa

Conteúdo Programático

Curso 04

•

Estratégias de transformação do
profissional em PJ, com redução de custo e
aumento de receita, a partir de ferramentas
altamente testadas, validadas e seguras.
Contabilidade para pequenos negócios.

•

Palestrante Leonardo Tavares

Personal PJ

•
•

Advogado empresarialista há mais de 15 anos.
Sócio fundador da Michiles Tavares Advocacia
Empresarial.
Sócio fundador do B2a.tv.
Especialista em contratos societários.
Responsável por mais de 200 estruturações e
reestruturações societárias

•
•
•

25 de novembro
10h às 12h30

Leonardo Tavares

Palestrante Renato Lucena
•

Renato Lucena

Diretor na Gestão Contábil

Conteúdo Programático
•

Curso 05

•
•
•

Personal:
gestão de
carreira e
tendências

•

Palestrante Luiz Domingues Filho
•
•

26 de novembro
10h às 12h30

Planejamento X gestão de carreira do
personal trainer
O que você quer ser depois que cresceu
e entrou no mercado de trabalho ?
Defina o que você quer
Qual a importância de que o personal
trainer assuma essa gestão
Como fazer uma gestão estratégica de
carreira

•

•
•
•
•

Mestre em Educação Física, àrea de Performance
Humana UNIMEP
Ex-Professor adjunto do curso de Educação Física
da UNAERP - Guarujá, SP
Professor convidado dos cursos de Pós-Graduação
Latu Sensu da UGF, UniFMU, UNIMONTE e
UNISANTA
Diretor da In Forma: Centro de Atividade Corporal
- Santos, SP
Diretor do Instituto Internacional del Deporte y las
Ciencias Aplicadas (IIDCA - Brasil)
Técnico de esporte de alto rendimento
Personal Trainer

Luiz Domingues

Conteúdo Programático
•

Curso 06
Biomecânica
da musculação
22 de novembro
14h às 16h30

•
•
•

Conceitos biomecânicos aplicados ao treino
de força
Evidências científicas sobre a influência dos
principais exercícios na hipertrofia muscular
Estratégias biomecânicas para hipertrofia
heterogênea
Importância da Biomecânica na
quantificação do volume de treino de força

Palestrante Rafael Soncin
CREF: 13209 G/MG
•
•
•

Rafael Soncin

Doutorado em Ciências (USP)
Mestrado em Ciências do esporte (UFMG)
Especialização em Fisiologia do exercício e
musculação (UVA/RJ)

Conteúdo Programático
•

Curso 07
Treinamento
físico para o
emagrecimento
23 de novembro
14h às 16h30

Discutiremos as tendências das pesquisas
mais recentes sobre treinamento de força
e HIIT relacionados ao emagrecimento. A
importância de manipulação das variáveis
do treinamento de força e HIIT para o
emagrecimento saudável. Serão elaboradas
e discutidas diferentes planilhas de treino.

Palestrante Charles Lopes
Cref: 029686/SP
•
•

Doutor em Biodinâmica do Movimento Humano pela
Universidade Estadual de Campinas
Mestre em Biodinâmica do Movimento Humano pela
Universidade Estadual de Campinas

Charles Lopes

Conteúdo Programático
•

Curso 08
Fisiologia
hormonal
aplicada à
estética
24 de novembro
14h às 16h30

A resposta hormonal fisiológica após
exercício de resistência e como trabalhar a
estética através da harmonização exógena.

Palestrante Marcio Bacci
CRM-SP 100866
•
•
•
•
•
•
•

Medicina do Esporte
Medicina Estética
Certificação pelo HTCA - Texas, implante hormonal
Fellow Harvard Medical School - Endocrinology
Bodybuilding Coach
Professor Pós-graduação pela Uniguaçu
Coordenador da pós-graduação de Medicina do
Esporte pela Uniguaçu

Marcio Bacci

Conteúdo Programático
•

Curso 09
Musculação:
manipulando
as variáveis do
treinamento de
força

•
•
•

Volume x Intensidade na musculação: novas
evidências científicas
Como não errar na Divisão do treino
Discutindo as principais variações de
exercícios
Tempo sob tensão e volume semanal de série

Palestrante Jonato Prestes
•
•

25 de novembro
14h às 16h30
•

Pós-doutorado pela Western Kentucky University.
Autor do livro “Prescrição e Periodização do
Treinamento de Força em Academias” e “Programas
de Condicionamento Físico Extremo”, além de artigos
nacionais e internacionais relacionados ao treinamento
de força. Experiência com academias de musculação e
clínica de atividade física personalizada.
Coordenador Pedagógico dos Cursos de Educação
Física da Capital Fitness Eventos

Jonato Prestes

Conteúdo Programático
•

Curso 10
Treinamento
físico para
mulheres
26 de novembro
14h às 16h30

O treinamento para mulheres como
um meio para melhorar o desempenho
atlético é um fenômeno relativamente
novo. Desde o antigo posicionamento da
NSCA publicado em 1989, muitos aspectos
passaram a ser levados em consideração.
Além do desempenho, a literatura aponta
para os aspectos hormonais, metabólicos e
anatômicos da mulher, para que o programa
de treino possa ter um papel colaborativo na
saúde física e estética feminina

Palestrante Christiano Bertoldo Urtado
•
•
•

Doutor em Ciências pela faculdade de medicina da
UNICAMP,
Mestre em Educação Física, área de concentração
Performance Humana
Treinador com premiação em todas as categorias do
Fisiculturismo Feminino

Christiano
Bertoldo

Conteúdo Programático

Curso 11

•
•
•
•

Treinamento
funcional
“híbrido”

•
•
•
•
•

22 de novembro
20h às 22h30

Palestrante Kenji Marcelo Takahashi CREF
000424-G/MG
•
•

O que é treinamento hibrido e integrado?
BODYWEIGHT - Treino peso do corpo.
Alavancas do movimento
Como usar as alavancas e incremento de
intensidade.
Movimento x Fascia.
Como otimizar os Métodos de treinamento
Como escolher o melhor estimulo?
Materiais alternativos.
Pratica da prescrição eficiente.

28 anos de experiencia em Fitness e wellness.
Idealizador do Sistema de Treinamento – SUPERCORETREINAMENTO FUNCIONAL INTEGRADO E HIBRIDO.

Kenji
Takahashi

Conteúdo Programático
•
•
•

Curso 12
Gestão de box
cross e funcional:
garantindo a
rentabilidade

•

•

A Base: Gestão financeira
Conhecendo seu time: Cultura +
Treinamento
A Chave para o Sucesso: Padronização
Técnica das aulas.
Monte um time de vendas e lucre mais:
Como criar e monitorar um departamento
comercial?
Qual o seu diferencial? Marketing e
retenção.

Palestrante Lucas Americano
•

23 de novembro
20h às 22h30
•

•
•

CEO da Tai crossfit, Box que a 6 anos figura no
mercado de Brasília e conta com 2 unidades, 800
alunos e tem como grande objetivo impactar
positivamente a vida de 10.000 clientes mensalmente
nos próximos 5 anos.
Antes coach de crossfit em tempo integral, viu na
pandemia a necessidade de profissionalizar a gestão
da empresa e imergiu na criação de uma metodologia
própria que fosse mais simples e direta, facilitando a
vida do gestor/dono do Box.
Formado em Administração de empresas.
10 anos de prática de CrossFit.

Lucas
Americano

Conteúdo Programático
•

Curso 13
Educação física
escolar - práticas
baseadas na
BNCC
24 de novembro
20h às 22h30

•

O que o professor de Educação Física
precisa saber sobre a BNCC? Para o
componente, a Base Nacional Comum
Curricular aprofunda a ideia das práticas
corporais como uma maneira de expressão
dos alunos e define seis unidades temáticas
para o Ensino Fundamental.
Experiências práticas e conceituais
deste workshop: Brincadeiras e jogos
da cultura popular - Esportes - Ginástica
Geral - Danças - Brincadeiras e jogos de
matrizes indígena e africana - Lutas - Jogos
eletrônicos - Ginástica de condicionamento
físico – Danças.

Palestrante Thiago Aquino Paçoca
•
•
•
•
•
•

Graduado em Educação Física (FMU).
Membro da World Leisure Organization
Autor de 50 livros em Educação, Educação Física e
Gestão.
Líder da Universidade do Brincar.
Diretor da Brincadeiras e Jogos.
Consultor e Palestrante.

Thiago Aquino
Paçoca

Conteúdo Programático

Curso 14
Iniciação
esportiva na
escola
25 de novembro
20h às 22h30

•

•
•
•

Favorecer o desenvolvimento motor da
criança por meio dos esportes é essencial
para que ela possa dialogar de forma mais
eficiente com o seu mundo.
Iniciação Esportiva
Referências Práticas em Esportes na Escola
Fases sensíveis de desenvolvimento

Palestrante Thiago Aquino Paçoca
•
•
•
•
•
•

Graduado em Educação Física (FMU).
Membro da World Leisure Organization
Autor de 50 livros em Educação, Educação Física e
Gestão.
Líder da Universidade do Brincar.
Diretor da Brincadeiras e Jogos.
Consultor e Palestrante.

Thiago Aquino
Paçoca

Conteúdo Programático
•

•

Curso 15
•

Natação para
além dos quatro
nados: um
mergulho na
saúde e estética
29 de novembro
10h às 12h30

•

Natação - condicionamento, saúde e
estética: Prepare-se para explorar um
novo nadar muito mais alegre e rico em
possibilidades e colha os resultados de
turmas cheias as custas de resultados.
Descubra quais são as limitações da
natação construída com base nos quatro
nados tradicionais;
Aprenda a adaptar novos nados e explore
novas formas de deslocamento na água
para a maximização da saúde e estética na
natação;
Conheça as estratégias de quantificação e
avaliação de trabalhos aeróbios e de força
em meio líquido, que potencializam da
motivação ao sucesso nos resultados;

Palestrante Fabrício Madureira
CREF: 004475-G/SP
•
•
•
•
•
•
•

Doutor em controle motor - USP
Mestre em aprendizagem motora – USP;
Pós-graduado em Fisiologia do Exercício – UNIFESP e
Treinamento Desportivo – UNIMES;
Titular das cadeiras de Atividades aquáticas e Pesquisa
em Educação Física – FEFIS;
Professor de pós- graduação – UNISANTA, UNICEUMA,
FMU, Estácio e ENAF;
Coordenador do Grupo de Estudos e Tecnologia em
Atividades Aquáticas (GETAA) – Santos
Autor de diversos trabalhos em natação e
hidroginástica

Fabrício
Madureira

Conteúdo Programático

Curso 16
Natação
infantil: como
desenvolver
habilidades
voltadas para o
autossalvamento.
30 de novembro
10h às 12h30

•
•
•
•
•

Mergulho
Flutuação
Suspenção
Deslocamentos efetivos
Giros

Palestrante Paulo Poli
CREF 340G/RS
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Mestre em Ciências do Movimento Humano
Especialista em Medicina Esportiva e Saúde Escolar
Autor dos Livros:
Natação para bebês, infantil e inicição: uma
estimulação para a vida
Natação para bebês e infantil como elemento para o
desenvolvimento psicomotor
AiChi: técnica de relaxamento aquático
Membro da ABPNI
Diretor técnico do Centro Físico Acqualità
Autor do Método Poli

Paulo Poli

Conteúdo Programático
•
•
•
•
•

Curso 17
A hidroginástica
evoluiu! Bem
vindo ao novo
mundo do fitness
aquático!

•

Palestrante Vera Lúcia Gonçalves
CREF 02261-G/SP
•
•
•

01 de dezembro
10h às 12h30

Fitness Aquático: entenda o conceito!
Fatores decisivos para as mudanças.
A nova classificação do Idoso.
O investimento da indústria nos novos
Equipamentos para o Fitness Aquático.
Novos programas, estratégias e
Metodologias.
Aquafitness Training: A nova Metodologia
do Fitness Aquático que veio para
dar suporte técnico e pedagógico aos
professores.

•
•
•
•
•

Graduada em Educação Física pela Universidade de
São Paulo (USP);
Especializada em Hidroginástica pela Aquatic Exercise
Association (AEA);
Trainer Internacional da Aquatic Exercise Association
(AEA) por 10 anos;
Autora do livro Treinamento em Hidroginástica e
DVDS técnicos;
Responsável pelo Fitness Aquático do Esporte Clube
Pinheiros e Clube Hebraica;
Professora de Fitness Aquático da Academia Reebok
Sports Club;
Professora de Fitness Aquático do Centro de Práticas
Esportivas da Universidade de São Paulo (CEPEUSP);
Palestrante em Cursos e certificações sobre Fitness
Aquático no Brasil, América do Sul, México, Estados
Unidos e Europa.

Vera Lúcia

Curso 18
Gestão da
academias
aquáticas
Medley:
planejando 2022
02 de dezembro
10h às 12h30

Conteúdo Programático
•
•
•
•

Gestão de pessoas;
Metodologia;
Indicadores e
Operação.

Palestrante Rogério Soares
•
•
•
•

Formado em Educação Física na FMU,
Pós-graduado em Administração de Empresas pela
FMU,
Especialista em Marketing pela Madia Marketing
School.
Consultor há 27 anos, proprietário da Rubel Escola
de Natação.

Rogério
Soares

Conteúdo Programático:

Curso 19
Bike Fit
03 de dezembro
10h às 12h30

•
•
•

Perspectivas do bike fit
Mercado
Ferramentas, métodos e/ou protocolos.

Palestrante Marcelo Rocha
CREF 0133
•

•

Professor com formação acadêmica e 27
certificações internacionais no bike fit, construção
de quadros e aerodinâmica.
Além de 19 anos de “know how, tendo feito o fit de
diversos atletas profissionais e de equipes pro-tour
de ciclismo.

Marcelo Rocha

Conteúdo Programático:

Curso 20
Ventosaterapia e
agulhamento
a seco
29 de novembro
14h às 16h30

•
•
•
•

fisiologia
Indicações
Contra indicações
Técnicas de uso

Palestrante Dr. Erick Assis
•
•
•

Mestre em terapia intensiva pela Sociedade Brasileira
de Terapia Intensiva (2008)
Certificação internacional de Pilates – I.A.C.E.S
(Espanha)
Proprietário dos Studios Balance Pilates/Class

Erick Assis

Conteúdo Programático:

Curso 21
Tratamento e
prevenção da
coluna vertebral
30 de novembro
14h às 16h30

•
•
•
•

Biomecânica
Indicações de exercícios
Contra indicações de exercícios
Discussão de casos clínicos

Palestrante Dr. Erick Assis
•
•
•

Mestre em terapia intensiva pela Sociedade Brasileira
de Terapia Intensiva (2008)
Certificação internacional de Pilates – I.A.C.E.S
(Espanha)
Proprietário dos Studios Balance Pilates/Class

Erick Assis

Curso 22
Conteúdo Programático:

Negócio pilates como aumentar
a rentabilidade
das academias,
studios, clínicas e
consultórios.
01 de dezembro
14h às 16h30

•

Planejamento e implementação do
programa.

Palestrante Dr. Erick Assis
•
•
•

Mestre em terapia intensiva pela Sociedade Brasileira
de Terapia Intensiva (2008)
Certificação internacional de Pilates – I.A.C.E.S
(Espanha)
Proprietário dos Studios Balance Pilates/Class

Erick Assis

Conteúdo Programático:
•

•

Curso 23
Academia em
2022 precisa
vender pela
autoridade e
fidelizar pela
entrega ou se
mata por preço
baixo: 69,90 59,90 - 49,90 39,90, o fim.
02 de dezembro
14h às 16h30

•

•

Vamos entender, que mesmo
com VOLUME, não se vende SEM
AUTORIDADE, a não ser que o preço
baixe.
Saiba por que o cliente pede desconto e
a consequência disso em relação aos seus
produtos e marca. Nunca mais na vida
você vai vender musculação, funcional e
ginástica.
O sentido de não vender estrutura e
modalidades/atividades, essa venda jogou
o valor do seu negócio para o mercado
do 1,99.
Entenda que NÃO SE FIDELIZA SEM
QUALIDADE, então vamos conhecer
ideias práticas e métodos de trabalho
para implantar qualidade de entrega
percebida pelo cliente. Aqui é o ponto
de partida para quem quer implantar o
Wellness, o Bem-Estar.

REFLEXÃO AO FINAL DO CURSO
• Vender sem Qualidade não gera
Fidelização, ou seja, aumento da evasão
(academia com muito volume, preço
baixo, por exemplo), ao mesmo tempo, ter
uma alta qualidade sem autoridade não
gera venda, porque não existe percepção
de valor pelo cliente, apenas treino, assim
não consigo aumentar o preço (Estúdios
Personalizados, por exemplo).
Palestrante Pierre Barbosa
•

•

Formado em Ciências Contábeis e Administração de
Empresas, Criador do Instituto do Alívio e do MQV
(Mapeamento da Qualidade de Vida), Mentor de
Negócios do Bem-Estar desde 2003.
No mercado do fitness atuei na profissionalização
da gestão através de processos e estratégias que
buscavam levar as academias à um patamar de
empresas do fitness, e hoje, pós-pandemia, trazer
para esses negócios a alta relevância no Bem-Estar,
no Wellness de Verdade, gerando acima de tudo
valor de marca, de conceito, e como consequência,
transformar as academias em negócios lucrativos,
rentáveis, onde ganhar dinheiro com qualidade é tão
sólido do que com quantidade.

Pierre Barbosa

Conteúdo Programático
•

Curso 24
GESTÃO
COMERCIAL:
como
transformar as
oportunidades
em vendas!
01 de dezembro
14h às 16h30

Exploraremos juntos de forma dinâmica
e prática o passo a passo do “mapa da
mina” para transformar as oportunidades
em vendas, os indicadores para as
tomadas de decisão e como estruturar os
processos de forma integrada.

Palestrantes

Luis Amoroso

LUIS AMOROSO
•

Arquiteto e empresário com mais de 35 anos de
experiência no mercado de academias.

HERBERT OLIVEIRA
•

•

Como consultor, atuou em mais de 50 projetos pelo
Brasil na implantação de novas academias e estúdios
ou reestruturação de processos em empresas em
andamento. Palestrante pelo SEBRAE, conquistou
em 2019 o 1º lugar no Painel de Novos Talentos da
IHRSA Fitness Brasil.
Como gestor, desenvolveu expertise prática em
gestão de academias a frente de 4 unidades
próprias por mais de 8 anos.

Hebert Oliveira

Conteúdo Programático:

Curso 25
Estratégias
Nutricionais
para Hipertrofia
Muscular
29 de novembro
20h às 22h30

•

Estratégias nutricionais para hipertrofia
muscular

Palestrante Dudu Haluch
•
•

•
•

Nutricionista, bacharel em física, mestre em física
pela USP.
Autor dos livros Hormônios no Fisiculturismo (2017),
Nutrição no Fisiculturismo (2018) e Emagrecimento
e Metabolismo (2021).
Coordenador e professor da pós-graduação da
UNIGUAÇU.
Estratégias nutricionais para hipertrofia muscular

Dudu Haluch

Conteúdo Programático

Curso 26
Nutrição
e Gestão:
Planejando a sua
carreira e o seu
consultório
30 de novembro
20h às 22h30

•
•
•

Entendendo o mercado de trabalho;
Tipos de Empresa;
Planejando o seu consultório/ Inicie o seu
planejamento estratégico o quanto antes.

Palestrante Felipe Costa - CRN 1/ 14141
•
•
•
•
•

Nutricionista, Baiano.
MBA em Gestão da Saúde pelo BBI of Chicago
Co-Fundador Flora Orgânicos
Pesquisador IBICT (Instituto Brasileiro de Informação
em Ciência e Tecnologia)2017-2020.
Idealizador do Projeto Nutrição e Gestão.

Felipe Costa

Conteúdo Programático
•
•
•

Curso 27
Liberação
miofacial para o
movimento
01 de dezembro
20h às 22h30

•
•
•
•
•
•

Origem da Liberação miofascial
Conceito de fáscias do movimento
Conceito Cadeias musculares e trilhos
anatômicos
Introdução a fisiologia da liberação
miofascial.
Apresentação de materiais
Técnicas especificas de cada instrumento.
Avaliação do movimento
Como aplicar técnicas de liberação
miofascial na otimização do movimento.
Estratégias de controle de tempo

Kenji TakahashI

Palestrante Kenji Marcelo TakahashI CREF
000424-G/MG
•
•
•

•

28 anos de experiencia em Fitness e wellness.
Idealizador do Sistema de Treinamento –
SUPERCORE- TREINAMENTO FUNCIONAL
INTEGRADO E HIBRIDO.
CRIADOR DA PLATAFORMA DE TREINO EM CASA
@SUPERCOREHOME

Conteúdo Programático

Curso 28
Coordenação
na prática!

•
•
•
•
•

Gestão estratégia
Gestão de pessoas
Gestão de processos
Liderança em ação
Líder desenvolvedor de líderes!

Palestrante Wakson Morais

02 de dezembro
20h às 22h30

•

•
•

GRADUAÇÃO em Educação Física pelo Centro
Universitário (2011) e ESPECIALIZAÇÃO em
Fisiologia Do Exercício E Prescrição De Exercícios
pela Universidade Gama Filho (2013).
MBA Gestão estratégica de pessoas e coaching pela
Universidade Araguaia 2019
Gestão Estratégica de Pessoas. HSM University;

Wakson Morais

