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COMO SER FORMADOR NA CENSUS ACADEMY 

 
Obrigada pelo interesse demonstrado em colaborar com a Census Academy e ter a 

possibilidade de transmitir conhecimentos aos formandos, podendo torná-los mais 

capazes, habilitados e competentes para o que gostam de fazer. 

 

A Census Academy pretende ser a maior plataforma on-line de formação a nível nacional 

totalmente em português de Portugal, onde qualquer formador poderá ganhar as suas 

próprias receitas, fazendo o que mais gosta: passar conhecimentos. 

 

Após aprovação da Census Academy, o formador poderá publicar qualquer tema que 

seja do seu interesse e mediante a existência de inscrições no seu curso, ganhar uma 

percentagem sobre as receitas obtidas (informação no regulamento do formador).  

 

1. Como me posso inscrever como formador na Census Academy? 

Basta preencher a ficha de inscrição enviada, e caso já possua alguns conteúdos 

preparados, poderão ser enviados para aprovação da Census Academy. 

 

Um trail de apresentação do curso de aproximadamente 30 segundos a 1 minuto deve 

ser igualmente enviado para a Census Academy, com informação relativa ao curso, 

objetivos, destinatários, etc. 

 

2. Posso lecionar um curso sobre qualquer tema? 

Como já foi referido, poderá lecionar qualquer tema que pretenda com a exceção de 

temas que consideramos abusivos: 

- Sexualidade 

- Racismo 

- Nudez 

- Namoro e Relacionamentos 

- Armas 
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- Violência 

- Crueldade Animal 

- Atividades legais 

- Linguagem danosa  

 

3. Será necessário pagar alguma taxa para me tornar formador na Census 

Academy? 

Não existe o pagamento de qualquer taxa por parte do formador. 

 

4. O meu curso tem que obedecer a algum requisito obrigatório? 

Sim. Os cursos precisam ter, pelo menos, 30 minutos de conteúdo em vídeo e 5 módulos 

de aprendizagem.  Deverão conter atividades bem como momentos de avaliação. O 

conteúdo em vídeo deverá ser reproduzido nos seguintes formatos: 

FLV 

F4V 

F4P 

MP4 

M4V 

M4A 

3GP 

MOV 

5. Como receberei o meu pagamento? 

O pagamento será efetuado ao formador por transferência bancária até ao dia 15 do 

mês seguinte ao da subscrição do curso. 

6. Como devo estruturar o meu curso? 

Um curso padrão baseia-se em vídeos, testes, atividades, tarefas, tudo o que poder 
tornar o curso mais atrativo para os formandos. 
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7. Como devo criar um curso? 

Deverá seguir os requisitos mínimos, de pelo menos 30 minutos de vídeo e 5 módulos 
de aprendizagem, tendo em atenção que um curso não poderá ter igualmente mais de 
25 horas. 

A imagem do formador deverá ser existir em alguns momentos de vídeo, uma vez que 
consideramos importante que os formandos possam obter a imagem do próprio. 

8. Como envio os meus materiais? 

Todos os materiais serão carregados em uma plataforma. 

9. A Census Academy terá direitos de exclusividade sobre o curso apresentado? 

Não. O formador poderá colocar o seu curso em outros plataformas, sendo solicitado 
pela Census Academy que não sejam utilizados valores mais baixos do que os 
estipulados na nossa plataforma. 

Por outro lado, poderá possuir um contrato de exclusividade com a Census Academy, no 

qual o valor pago ao formador será mais elevado. 

10. A Census Academy pode cooperar na publicitação do meu curso? 

A Census Academy utilizará todos os meios à sua disposição para publicitar o curso, 
incluindo envio de mails, sms, publicidade em redes sociais e na própria plataforma. 

 

 

 


