
IDENTIFICAÇÃO DO CURSO 
 

1.1 DENOMINAÇÃO DO CURSO 

Curso Superior de Estética e Cosmética 

1.2 TITULAÇÃO CONFERIDA 

Tecnólogo  

1.3  NÍVEL DO CURSO 

Graduação  
1.4 MODALIDADE DE CURSO 

    Presencial  

 1.5 DURAÇÃO DO CURSO 

Três anos  (seis   Semestres ) – Período 
de Integralização (10 semestres)  

1.6 CARGA HORÁRIA  

2.300 

1.7 ÁREA DE CONHECIMENTO 

Saúde  

1.8 REGIME ESCOLAR 

Sistema de créditos com matrícula por disciplina ou por módulos  

Acadêmicos (Resolução CNE/CES 09/2004) 

NOME E TITULAÇÃO DO COORDENADOR DO CURSO 

Prof. Ms Katucha Rocha de Almeida  

Mestre em Saúde Coletiva na área de Epidemiologia do Câncer de mama pela 
Universidade Católica de Santos (Unisantos). Graduada em Biomedicina pelo 
Centro Universitário Monte Serrat (Unimonte), com habilitação em Análises 
Clínicas, Citologia Oncótica e Imagenologia. Especialista em Diagnóstico por 
Imagem na Universidade Metropolitanas Unidas (FMU). Membro do Grupo de 
Estudos Interdisciplinar sobre Saúde e Sexualidade na perspectiva do quadro 
da vulnerabilidade e dos direitos humanos (GEISPEQ). Carreira acadêmica no 
Centro Universitário São Judas Tadeu Campus Unimonte como docente 

OBJETIVOS GERAIS 
 



Os objetivos do Curso Superior Tecnologia em Estética e Cosmética são 

formar profissionais para atuarem na área de Estética e Cosmética incluindo: 

Estética Corporal, Facial, Estética Pré e Pós-Cirúrgica, Maquiagem 

Profissional, Massagens Corporais, Terapia Capilar, Visagismo, Cosmetologia; 

Proporcionar o conhecimento das ciências básicas para a prática das 

atividades de estética e cosmetologia; Capacitar o futuro profissional para o 

correto uso de técnicas, produtos e equipamentos estéticos, cosméticos, 

dermatológicos etc; Capacitar o futuro profissional para o trabalho em equipe 

multidisciplinares nos serviços de estética e cosmética; Formar profissionais 

para atuar em salões de beleza, representante de produtos, clínicas de estética 

e médicas, spas, hotéis, casas de repouso, academias de ginásticas etc;  

Proporcionar aos graduados em Tecnologia em Estética e Cosmética formação 

generalista, humanista, crítica e reflexiva, com atenção à saúde,ao meio 

ambiente e às questões éticas. 

 

3.2 OBJETIVOS ESPECÍFICOS 
 

• Contribuir para o desenvolvimento das competências e a 

habilidades para a compreensão e análise do campo da Estética 

de modo integrado, sistêmico e estratégico e as suas relações 

com o ambiente externo.  

• Possibilitar a oportunidade para a ampliação do conhecimento 

individual e em Estética por meio da observação e elaboração de 

diagnósticos. 

• Contribuir para o desenvolvimento de competências e habilidades 

para o relacionamento humano. 

• Possibilitar o desenvolvimento das potencialidades inovadores 

dos alunos 

 

PERFIL DO EGRESSO 



O processo educacional do curso de Estética e Cosmética, consciente 

de sua responsabilidade no desenvolvimento e consolidação do perfil do 

egresso pretendido proporciona um conjunto de aptidões para o discente se 

tornar Tecnólogo, garantindo a articulação entre os saberes técnicos e 

científicos, a prática e os valores necessários à formação profissional de forma 

a preparar trabalhadores-cidadãos. 

O tecnólogo em Estética e Cosmética formado pela MARQUES DE 
OLINDA será um profissional com formação humanista, resguardado por 

princípios éticos-racial e de gênero, preparado para atuar de forma autônoma e 

multidisciplinar, cuja área que se inseriu possui grande aceitação na atualidade. 

Com as disciplinas ofertadas nos módulos, o egresso estará apto para 

realizar procedimentos tais como selecionar e executar procedimentos 

estéticos faciais, corporais e capilares utilizando produtos cosméticos, técnicas 

e equipamentos específicos; Executar práticas em diversos tipos de depilação; 

Aplicar procedimentos de Massagens Orientais e Ocidentais; Aplicar técnicas 

de visagismo e maquiagem; Utilizar equipamentos específicos para cada 

procedimento estético; Elaborar e aplicar programas de avaliação do cliente 

submetido a procedimentos estéticos; Propor e participar de estudos científicos 

para o desenvolvimento de novas tecnologias na área de tratamentos estéticos 

inovadores, bem como para a avaliação de novos produtos, procedimentos, 

protocolos e sua aplicabilidade; Planejar, organizar e gerenciar empresas da 

área de estética e cosmética. promovendo a qualidade de vida e a saúde dos 

indivíduos. Além disto o discente poderá compreender e interpretar com visão 

crítica e reflexiva sobre o uso de práticas, técnicas e cosméticos, cujo principal 

ponto será o tratamento adequado e seguro para cada cliente. 

O Tecnólogo em Estética e Cosmética tem formação generalista, pois, 

além da atuação multidisciplinar que o integra ao mercado capacitando-o a 

atuar junto a profissionais das demais áreas da saúde como dermatologia, 

cirurgia plástica, fisioterapia, psicologia, nutrição e outros. 

 

O curso também busca capacitar o egresso para o gerenciamento do 

seu próprio negócio, quando relacionado ao segmento da estética e cosmética 



corporal, facial e capilares, através de conhecimentos específicos que abordam 

questões regulatórias e aspectos legislativos que envolvem a área.  

Torna-se necessário que o egresso saiba lidar com as expectativas de 

clientes, desejos inesperados e críticas sobre todas as etapas dos tratamentos 

estéticos, tendo sempre que realizar orientações aos clientes para evitar 

transtornos psicossociais. A imagem do corpo apresenta definição semelhante 

ao autoconceito, que representa a percepção que o indivíduo tem de si próprio 

e, em termos especiais, as atitudes, os sentimentos e o autoconhecimento 

acerca das suas capacidades, competências, aparência física e aceitabilidade 

social. Contudo, os atributos sociais deste profissional também se referem às 

condutas éticas e responsáveis em relação ao meio ambiente, através da 

aquisição, armazenamento, controle de uso e descarte de produtos cosméticos 

adequadamente. 

Assim sendo, os egressos estarão aptos em empresas da área de 

beleza, estética e saúde; Hotéis que ofereçam serviços de estética e 

cosmética; SPA´s; Casas de repouso; Consultórios dermatológicos e Clínicas 

de cirurgia plástica; Academias e Consultórios fisioterapêuticos; Clínicas de 

nutrição e estética; Empreendedores na área de estética e cosmética; em 

Indústrias do setor de equipamentos e cosméticos; Atividades de pesquisa em 

centros de tratamentos estéticos; Cruzeiros e institutos de beleza; Venda e 

orientação de uso de produtos e Equipamentos. 

Incentivando a desenvolver o gosto pela pesquisa de novas práticas, de 

produtos destinados ao se uso e novos equipamentos. Estará preparado para 

compreender os processos fisiológicos decorrentes das reações físico-quimicas 

e da aplicação e absorção e das técnicas sob a pele. Entender os processos 

fisiológicos e a estrutura anatômica na pele e seus anexos, 

A qualidade, que hoje não é mais o diferencial exigido, e sim 

cumprimento legal das legislações atuais, mostra que a informação, bom 

atendimento, produtos corretos e dinamismo fazem do Tecnólogo Estética e 

Cosmética um profissional que implica diferenças na sociedade, já que este 

está em busca contínua de qualidade e para acompanharem os mercados 

interno e externo necessitam de formação específica nos diversos setores de 

atuação (tratamentos e cuidados facial, corporal e capilar). 



O Curso Superior de Tecnologia em Estética e Cosmética da MARQUES 

DE OLINDA empenha-se em atuar como facilitador do processo de 

capacitação profissional e de autoinstrução, focado no profissional das Áreas 

da Saúde e Estética exigidas pelo mercado de trabalho regional. Mercado 

esse, na sua maioria, formado por empresas de pequeno porte, com vertentes 

variadas, que exige dos profissionais, visão integrada e sistêmica dos 

fenômenos relacionados com a produção e gestão dos serviços de beleza e 

qualidade de vida. 

Os alunos formados pela MARQUES DE OLINDA será capaz 

de:Identificar, selecionar e executar procedimentos : 

- estéticos faciais,  

- corporais e capilares, utilizando produtos cosméticos, técnicas e 

equipamentos específicos.  

- Desenvolve aplica e executa diverso tipos de depilação. 

- Aplica procedimentos de Massagens Orientais e Ocidentais. 

- Aplica técnicas de visagismo e maquiagem. 

- Utiliza equipamentos específicos para cada procedimento estético.  

- Elabora e aplica programa de avaliação do cliente submetido a 

procedimentos estéticos.  

- Propõe e participa de estudos científicos para o desenvolvimento de 

novas tecnologias na área de tratamentos estéticos inovadores, bem como 

para a avaliação de novos produtos, procedimentos, protocolos e sua 

aplicabilidade.  

- Planeja, organiza e gerencia empresas da área de estética e cosmética.  

- Avalia e elabora parecer técnico em sua área de formação. 

Os egressos deste Curso poderão atuar: 

• em Empresas da área de beleza, estética e saúde; 

• em Hotéis que ofereçam serviços de estética e cosmética; 

• em SPA´s; 

• em Casas de repouso; 

• em Consultórios dermatológicos e Clínicas de cirurgia plástica; 

• em Academias e Consultórios fisioterapêuticos; 

• em Clínicas de nutrição e estética; 



• como Empreendedores na área de estética e cosmética; 

• em Indústrias do setor de equipamentos e cosméticos; 

• em Atividades de pesquisa em centros de tratamentos estéticos. 

• Cruzeiros 

•  salões de beleza 

• Venda e orientação de uso de produtos e Equipamentos 

• Grade 2018 
• Curso: Tecnológico  

• Ato Legal: Autorização  

• Vagas: 50– vagas totais anuais. 
• Turno: Matutino e Noturno  

• Período de Integralização: Mínimo 3 (Três  e Máximo 6 (Seis) Anos. 

•  

• CARGA HORÁRIA: 2.300 horas 

• DURAÇÃO: 6 semestres 

• ESTRUTURA CURRICULAR 

MÓDULO I – Básico 
Discilpina C/H Teórico Prática 
Anatomia dos Sistemas Vitais  60 40       20 
Citologia e Histologia 60 40 20 
Libras  60 60  
Fisiologia Sistêmica  60 40 20 
Noções de Enfermagem  60 40 20 
    
TOTAL 300 220 80 
Atividades Complementares 50   
TOTAL MÓDULO 350   
    

MÓDULO II – Fundamentos  
Disciplinas C/H Teórico Prática 
Fundamentos étnicos e Relações Afrodescendentes  60 60  
Bioestatística 60 60  
Fundamentos de Cosmetologia 60 60  
Psicologia em Estética  60 60  
Microprocedimentos  60 40         20 
TOTAL 300 280 20 
Atividades Complementares 50   



TOTAL MÓDULO 350   
    

MÓDULO III Estética  
Disciplinas C/H Teórico Prática 
Microbiologia dos Processos Invasivos  60 40 20 
Biossegurança  60 60  
Patologia Facial e Corporal  60 40 20 
Tecnologias e Inovações na Estética  60 40 20 
Empreendimentos e Gestão do Serviço da Beleza 60 60  
TOTAL 300 240 60 
Projeto Integrado - diagnóstico - responsabilidade profissional 100   
TOTAL MÓDULO 400   
 
 
     

MÓDULO IV – Estética Facial  
Disciplinas C/H Teórico Prática 
Clínica Estética Facial 60 40     20 
Cosmetologia Facial  60 40    20 
Depilação e Designer de Sobrancelhas  60 40    20 
Nutrição – Reeducação Alimentar  60 60  
Direitos Humanos  60 60  
TOTAL 300 240 60 
Projeto Integrado - Estética Facial 100   
TOTAL MÓDULO 400   
    

MÓDULO V Estética Corporal 
Disciplinas C/H Teórico Prática 
Clinica e Estética Corporal  60 40 20 
Cosmetologia Corporal 60 40 20 
Terapias Alternativas e Massoterapia  60 40 20 
Reflexologia e Podologia 60 40 20 
Educação Ambiental e Sustentabilidade  60 60  
SUB TOTAL 300 220 80 
Projeto Integrado - Estético Corporal 100   
TOTAL MÓDULO 400   
    
    

MÓDULO VI – Cabelo  
Disciplinas C/H Teórico Prática 
Visagismo  60 40          20 
Colorometria 60 40 20 
Terapias Capilares  60 40 20 



Gestão de Marketing  60 60  
Terapias Holisticas  60 40 20 
SUB TOTAL    300 220 80 
Projeto Integrado - Procedimento Cabelo  100   
TOTAL   400   
    
TOTAL MÓDULO 400   
    

  
    
 
    
Carga Horária Total do curso  2.300   
Carga horária total disciplinas Teóricas 1420   
Carga horária do disciplinas Práticas 380   
Carga horária Total Projeto Integrado  400   
Carga Horária Total TCC 0   
Carga Horária Total Estágio Supervisionado 0   
Carga Horária Total Atividades Complementares 100   

•  

•  

 


	Prof. Ms Katucha Rocha de Almeida

