
anos

AGENDAMENTO
ONLINE

ACADEMIA

PASSO A PASSO



OBSERVAÇÕES

• Alunos matriculados no Fitness Center ou Academia Aramaçan
conseguirão o acesso;

• 01 agendamento por dia;

• Não haverá agendamento para o respectivo dia, apenas para o dia
seguinte do atual;

• Obrigatoriedade da regularização do  atestado médico ou PAR-Q
(válido até 30/08/2020) para acesso pelas catracas;

• Em caso de dúvidas, contatar via whatsapp 99443-6822
ou telefone 4972-8200 (ramal 8249) para auxilio no processo;

• Horário de Atendimento: de Terça à Sexta, das 08h às 17h
Sábados e Domingos, das 08h às 12h.



PASSO 1 – Acesse: www.infosky.com.br/aramacan/reserva

 – Tipo de Acesso "Acessar por matrícula"PASSO 2

PASSO 3 – No primeiro campo digitar o número de matrícula completo sem traços
ou espaço, (por exemplo "sua matrícula é 1234-01, você terá que digitar 123401")

 – No segundo campo digitar a data de nascimento sem traços ou espaço,PASSO 4
(por exemplo "sua data é 01/08/1990, você terá que digitar 01081990")   



PASSO 5 – Será aberta uma tela com o nome e questionário
referente ao COVID-19, ler, selecionar as respostas do
questionário e clicar em "Salvar Questionário" 



PASSO 6 – Na tela de agendamento você verá uma caixa
azul com a data do dia atual (na qual não poderá ser
reservada) e o botão para avançar o dia          - clique nele
para abrir a agenda do dia seguinte. 



PASSO 7 – Com a agenda do dia seguinte aberta, você verá
as 6 turmas disponíveis (use a barra de rolagem para veri�car
as últimas turmas). Clique na turma que há
interesse para o treino. 



PASSO 8 – Selecionando a respectiva turma você receberá a
primeira con�rmação.
Veri�que se o horário está correto e clique em "Registrar" 

PASSO 9 – Você receberá uma primeira con�rmação 



PASSO 10 – Após o OK você será redirecionado para a tela
anterior que irá apresentar a con�rmação da reserva.
RECOMENDAMOS QUE FAÇA O PRINT DA TELA E TENHA
EM SEU CELULAR COMO PROTOCOLO DE AGENDAMENTO. 



PROCESSO PARA CANCELAR A RESERVA
Caso tenha feito o agendamento em horário errado ou por algum motivo haverá a
desistência, recomendamos que faça a exclusão do horário para que abra a possibilidade
para outro associado se inscrever. Repetir as etapas do 1 ao 7 e selecionar o horário
agendado anteriormente e que deseja excluir. 

Você voltará para a página de reservas,
sendo assim clique em EXCLUIR 

Após esse procedimento �cará livre para agendar novamente em
algum outro horário do dia. 


