
 

 

FAQ 
 

Curso Basic 

 

Quem já participou de algum outro curso da Kangoo Jumps poderá participar desse 
curso? E quais seriam as diferenças? 

R: Sim, mesmo tendo feito um curso anterior a 2019 recomendamos participar deste curso 
como forma de atualização pois a carga horária voltada para a PARTE PRÁTICA DE MONTAGEM 
DAS AULAS está maior, além de novos conceitos e direcionamentos. Significa que você terá maior 
oportunidade para aprender, tirar dúvidas, criar coreografias e aumentar o repertório de aulas.   

Em breve lançaremos os cursos avançados e os cursos voltados para programas específicos, 
caso você se considere um professor experiente em busca de um aprofundamento ou pretende 
trabalhar com um público em particular. 

 

São quantas horas de curso presencial? 

R: No curso presencial são 13 horas de curso teórico/prático com foco em dinâmicas e 
atividades que proporcionam adquirir experiência suficiente para você iniciar como instrutor 
Kangoo Jumps.  

 

O curso oferece certificado? 

R: Sim, ao final do curso presencial tendo obtido 80% de presença você receberá um 
certificado de participarção no curso de instrutor internacional com a carga horária 
correspondente.  

 

Esse certificado possui validade internacional? 

R: Sim, todos os certificados ministrados pela Kangoo Jumps Brasil possuem validade 
internacional sendo valido em todos os países pelo qual a Kangoo Jumps International possui 
operação.  

 

Quando vocês realizarão esse curso em minha cidade? 

R: Estamos constantemente avaliando o mercado e a demanda por novos cursos. Caso 
consiga reunir 10 ou mais participantes a Kangoo Jumps poderá abrir um treinamento em 
qualquer cidade do território nacional dependendo somente da agenda dos trainers. Sugerimos 
enviar um e-mail para nossa equipe informando seu interesse e avaliaremos a viabilidade: 
sac@kangoojumpsuniversity.com.br  

 

 

mailto:sac@kangoojumpsuniversity.com.br


Preciso ter o CREF para participar dos cursos da Kangoo Jumps? 

R: Para realizar o curso não, mas para ministrar aulas de Kangoo Jumps e qualquer outra 
modalidade relacionada a Educação Física sim, conforme artigo 8 do Capitulo 2 do Estatuto do 
Conselho Federal de Educação Física. 

 

Há o risco de reprovação ou todos são aprovados? 

R: No Curso Basic avaliamos apenas a presença do participante ao final do curso que deve ser 
de 80% da carga horária. 

 

O curso possui validade? Terei que fazer alguma reciclagem? 

R: Devido a constante evolução na metodologia de ensino e novas técnicas aconselhamos aos 
instrutores participarem de um novo treinamento oficial Kangoo Jumps dentro de um período de 
até 24 meses após o primeiro curso.  

 

Os cursos da Kangoo Jumps Brasil permitirão que  eu ministre aulas nas academias oficiais 
da Kangoo Jumps chamadas SpringFit? 

R: Sim, com os certificados de instrutor  você ingressará em nosso banco de talentos podendo 
participar de seleções, aulas, eventos e outras atividades relacionadas as academias SpringFit. 

 

Quem ministra os cursos do Basic? 

R: Os cursos Kangoo Jumps Basic são ministrados pela equipe de Trainers Kangoo Jumps, 
selecionados através de um rigoroso prcesso seletivo e que passam por um período de 
treinamento e desenvolvimento garantindo a qualidade do conteúdo.  

 

Pagamentos e Cancelamentos 
 

Quais são as formas de pagamento dos cursos? 

R: Nossos cursos podem ser adquiridos através do pagamento em cartão de crédito das 
principais bandeiras, transferência bancaria ou boleto através do site 
www.loja.kangoojumps.com.br  

 

Como procedo no caso de desistência? 

R: Caso haja a desistência ate 1 dias antes do dia do treinamento, o valor pago será 
devolvido ao cliente na forma em que efetuou o pagamento, ou seja, se o cliente pagou via 
cartão de credito, estornaremos o valor junto a operadora do cartão e se pagou via boleto 
bancários efetuaremos um deposito em conta.  

 

 

 

http://www.loja.kangoojumps.com.br/


O que acontece quando o curso é cancelado? 

R: A Kangoo Jumps reserva-se no direito de cancelar o curso até 30 dias antes da realização 
caso o número de vagas mínimas não seja atingido. Nesse caso você receberá uma notificação 
do cancelamento e em até 10 dias devolveremos seu dinheiro integralmente.  

 

Seleção para Trainer 
 

Como faço para fazer parte da equipe de trainer Kangoo Jumps? 

R: Para participar da nossa equipe de trainers você precisa ser aprovado em um de nossos 
processos seletivos. Caso tenha interesse em participar ou queira saber qual é o próximo 
processo seletivo, preencha o formulário que encontra-se disponível no site: www..... 

 

Que benefícios eu tenho ao me tornar um trainer? 

R: Como Trainer Kangoo Jumps você poderá ministrar os cursos oficiais Kangoo Jumps 
presenciais, ganhar um remuneração sobre as vendas dos produtos licenciados Kangoo Jumps 
promovidas através de suas redes sociais, WhatsApp, etc, promover e realizar eventos em sua 
região com suporte da Kangoo Jumps Brasil, participar de grandes eventos como nosso 
“Presenter”, adquirir equipamentos e produtos com descontos especiais, receber suporte de 
marketing digital, além de um programa de desenvolvimento para sua EVOLUÇÃO até chegar a 
Master Trainer. 

 

Quando é o próximo processo seletivo para Trainer Kangoo Jumps? 

R: As datas com processo seletivo confirmado estão no link abaixo:  
https://www.kangoojumps.com.br/university/selecao-master-trainer.html  

 

Preciso pagar o curso para ser um treinador? 

R: Não é preciso adquirir o curso para participar do processo seletivo. Para participar do 
processo seletivo preencha os campos do formulário disponível em nossa pagina: 
https://www.kangoojumps.com.br/university/selecao-master-trainer.html 

 

Quantos treinadores existem no Brasil? 

R: A equipe de Trainers representa os melhores profissionais do Brasil e do mundo em Kangoo 
Jumps, portanto, é uma equipe exclusiva e altamente capacitada. Para cada região do país 
teremos 2 a 3 trainers. 

 

Posso ministrar cursos como treinador? 

R: Sim, esse será um dos principais benefícios ao tornar-se Trainer Kangoo Jumps! Ao fazer 
parte desse seleto grupo você atuará como parte da estrutura educacional Kangoo Jumps e 
poderá ministrar, com nosso suporte, seguindo o cronograma aprovado pela Kangoo Jumps nas 
praças e data aprovadas.   
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Tenho que enviar um vídeo de uma aula para o processo seletivo de trainer? 

R: Sim, após o preenchimento do formulário no site você deve enviar o vídeo de uma aula sua, 
ou parte dela, com a duração mínima de 3 minutos e máxima de 5 minutos. Neste vídeo é 
importante que o áudio com  suas instruções aos alunos e a demonstração dos movimentos sejam 
claras e visíveis, pois estaremos avaliando sua qualidade como educador e não apenas uma 
apresentação coreográfica. 

 

IMPORTANTE:  Não divulgaremos ou publicaremos esse vídeo, ele servirá apenas como item 
classificatório para a próxima etapa.  


