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Informações Gerais 

 
CONTEXTO INSTITUCIONAL 
 
1. DADOS GERAIS DA INSTITUIÇÃO 
 

  A Associação Unificada Paulista de Ensino Renovado Objetivo - ASSUPERO, 
pessoa jurídica de privado, devidamente cadastrada sob o nº CNPJ nº 
06.099.229/0001-01, com sede na Avenida Paulista, nº 900, Bela Vista, São 
Paulo-SP, é uma sociedade civil com fins educacionais que foi criada em 15 de 
setembro de 1971, personalizando-se quando do registro de seus Estatutos no 4° 
Cartório de Registro Civil de Pessoas Jurídicas da cidade de São Paulo.  
 

  Objetivando estimular setores produtivos e promover o conhecimento em 
programas de cursos nas diversas áreas do conhecimento, a ASSUPERO 
elaborou o projeto de credenciamento para regularizar o funcionamento do 
Instituto Baiano de Ensino Superior - IBES, criado em Assembleia Geral 
Extraordinária realizada pela mantenedora em 09/02/2001. Para sua instalação, 
concorreram vários fatores, como o progresso e o desenvolvimento sempre 
constantes na cidade de Salvador e a necessidade social das cidades da região, 
ainda carentes de programas de formação superior, fato que tem levado a 
população estudantil a procurar grandes centros, distantes de sua residência e 
que, além dos transtornos que acarretam, ainda implicam em gastos extras, 
muitas vezes incompatíveis com o poder aquisitivo da comunidade. 
 

  A partir da formalização do credenciamento do IBES, por meio da Portaria 
MEC nº 862, publicada no D.O.U. de 27 de março de 2002, a Instituição fez seu 
ingresso na educação superior, instalando-se em Salvador/BA, com a oferta dos 
seguintes Programas de Graduação: Administração com habilitações em 
Administração de Empresas e Marketing, autorizados pela Portaria MEC nº 865, 
publicada no D.O.U. de 27 de março de 2002; Administração com habilitações em 
Gestão de Sistemas de Informação, Comércio Exterior, Gestão Hoteleira e 
Recursos Humanos, autorizados pela Portaria MEC nº 2.380, publicada no D.O.U. 
de 26 de agosto de 2002; Ciências Contábeis, autorizado pela Portaria MEC nº 
1.057, publicada no D.O.U. de 11 de abril de 2002; Ciência da Computação, 
autorizado pela Portaria MEC nº 3.955, publicada no D.O.U. de 31 de dezembro 
de 2002;  Comunicação Social com habilitação em Publicidade e Propaganda, 
autorizado pela Portaria MEC nº 864, publicada no D.O.U. de 27 de março de 
2002; Direito, autorizado pela Portaria MEC nº 3.857, publicada no D.O.U. de 27 
de dezembro de 2002; Fisioterapia, autorizado pela Portaria MEC nº 4.054, 
publicada no D.O.U. de 31 de dezembro de 2002; Turismo, autorizado pela 
Portaria MEC nº 863, publicada no D.O.U. de 27 de março de 2002; Enfermagem, 
autorizada pela Portaria MEC nº 360 de 10 de junho de 2014 e Serviço Social 
autorizado pela portaria do MEC de 02 de julho de 2014. 
 

  O IBES conta também com os seguintes cursos superiores de tecnologia: 
Comunicação para Web, autorizado pela Portaria MEC nº 3.700, publicada no 
D.O.U. de 17 de novembro de 2004; Multimídia, autorizado pela Portaria MEC nº 
4.233, publicada no D.O.U. de 22 de dezembro de 2004; Comunicação e 
Ilustração Digital, autorizado pela Portaria MEC nº 3.699, publicada no D.O.U. de 
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17 de novembro de 2004; Produção Gráfica Digital, autorizado pela Portaria MEC 
nº 933, publicada no D.O.U. de 05 de abril de 2004 e Comunicação Empresarial, 
autorizado pela Portaria MEC nº 3.702, publicada no D.O.U. de 17 de novembro 
de 2004, na área de comunicação, na área de gestão, Gerenciamento de Redes 
de Computadores, autorizado pela Portaria MEC nº 939, publicada no D.O.U. de 
05 de abril de 2004; Gestão de Empreendimentos Esportivos, autorizado pela 
Portaria MEC nº 935, publicada no D.O.U. de 05 de abril de 2004;  
 

 

2. A MISSÃO INSTITUCIONAL 

 

Conforme o PDI atualmente em vigor no IBES, a missão de um Instituto 

está intrinsecamente relacionada a um compromisso permanente com princípios e 

propósitos que lhe imprimam um caráter, diferenciando-a de outras instituições 

congêneres. 

 

O Instituto Baiano de Ensino Superior– IBES tem como missão promover o 

Ensino, a Pesquisa e a Extensão, aplicando-os a serviço do progresso da 

comunidade que vive em sua área de abrangência e influência, contribuindo para 

o fortalecimento da solidariedade entre os homens e para o esforço de 

desenvolvimento do País. 

 

Na busca por seus objetivos, a Instituição obedece estritamente aos 

princípios de respeito à dignidade da pessoa e aos seus direitos fundamentais, 

proscrevendo quaisquer formas de discriminação. 

 

 

3. A ESTRUTURA ORGANIZACIONAL 
 

A estrutura organizacional da instituição está apoiada em órgãos 

colegiados, executivos e suplementares. Os órgãos colegiados e executivos 

organizam-se em dois níveis de decisão: 

 

 Órgãos da administração superior: conselho acadêmico, coordenação 

pedagógica e diretoria; 

 Órgãos da administração básica: colegiado de curso, nde e coordenadores. 
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Essa estrutura é auxiliada nas suas atribuições e competências pelos 

órgãos suplementares. 

 

Poderão integrar a estrutura organizacional da IES outros órgãos de 

natureza didático-científica, cultural e técnico-administrativa. 

 
 
4. CARACTERIZAÇÃO GERAL DO CURSO 
 
Denominação: Curso de Estética e Cosmética, modalidade 

Tecnológico 

Eixo Tecnológico: Ambiente, Saúde e Segurança 

Turno de Funcionamento: Noturno 

Carga Horária: 2500 horas 

Tempo de Integralização: 06 semestres (03 anos) 

Base Legal: O Curso Superior de Tecnologia em Estética e 
Cosmética, denominado de acordo com o Catálogo 

Nacional de Cursos, e em cumprimento à Portaria MEC 
nº 10, de 28 de julho de 2006, é objeto do presente 
Projeto Pedagógico e tem por base a cuidadosa leitura 
e consideração, entre outros, dos seguintes dispositivos 
legais: 
 

 Parecer CNE/CEB N.º 16/99, publicado no 
D.O.U. em 22 de dezembro de 1999 (Diretrizes 
curriculares nacionais para a educação 
profissional de nível técnico); 

 Parecer CNE/CES N.º 436, de 02 de abril de 
2001; 

 Resolução CNE/CP N.º 03, de 18 de dezembro 
de 2002, publicada no D.O.U. de 23 de 
dezembro de 2002 (Institui as diretrizes 
curriculares nacionais para a organização e 
funcionamento dos cursos superiores de 
tecnologia); 

 Parecer CNE/CP N.º 29, de 03 de dezembro de 
2002;  

 Decreto N.º 5.154, de 23 de julho de 2004;  
 Lei n.º 9.394/96 (Lei de Diretrizes e Bases da 

Educação Nacional); 
 Decreto Nº 5.773, de 09 de maio de 2006;  
 Portaria Normativa nº 12, de 14 de agosto de 

2006; e o 
 Parecer CNE/CES Nº 277/2006.  

 
São também considerados os mais recentes 
desdobramentos legais e de mercado relativos à oferta 
de cursos desta natureza e os desenvolvimentos 
socioeconômicos, teóricos e tecnológicos relevantes 
para o Eixo Tecnológico Ambiente, Saúde e Segurança. 
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Vagas Solicitadas: 100 

Dimensionamento das 
Turmas: 

Amparada no disposto no artigo 53 da Lei nº 
9.394/1996, a IES, por meio de seus colegiados 
superiores, estabeleceu que os candidatos 
classificados em processo seletivo e matriculados serão 
divididos em grupos de 50 alunos. Enquanto que, nas 
atividades práticas, os grupos têm as dimensões 
recomendadas pelo professor, com aprovação da 
Coordenação de Curso, sempre respeitado o limite 
máximo de 25 alunos por turma prática. 

Regime de Matrícula: Seriado semestral 

Coordenador do Curso: Nome: MARIANA T BISCAIA R M E LIMA 

Endereço: Rua das sete Casas, Casa 02   Itapuã 
CEP:  41640-360 
Telefone:  9333-0999  
E-mail: marybiscaia@yahoo.com.br 
Titulação: Mestre 
Regime de Trabalho: Integral 

 
 
DIMENSÃO 1 – CONTEXTO INSTITUCIONAL 
 
1.1. Características da Instituição 
 
1.1.1. Missão Institucional 
 

O IBES tem como missão investir em um processo de ensino e 
aprendizagem que capacite os seus egressos a atenderem às necessidades e 
expectativas do mercado de trabalho e da sociedade, com competência para 
formular, sistematizar e socializar conhecimentos em suas áreas de atuação. Para 
alcançar esse objetivo, a Instituição promove a educação superior, integrando o 
ensino e a extensão, com o intuito de formar sujeitos empreendedores e 
comprometidos com o autoconhecimento, a transformação social, cultural, política 
e econômica do estado e da região. 
 

Seu dever é orientar e desenvolver iniciativas que aumentem a qualidade 
do Ensino e com ela a formação de sujeitos responsáveis, comprometidos com o 
seu autodesenvolvimento e com o progresso da sociedade. Para tanto, partilha 
dessa responsabilidade com os ingressos, os egressos e com as organizações 
locais. Nesse sentido, a Instituição objetiva ser locus de referência no estado, 
assumindo o compromisso institucional de promover o desenvolvimento 
educacional da região e participar da inserção dos egressos no mercado de 
trabalho. A Instituição entende que, na interação dinâmica com a sociedade, em 
geral, e com o mercado de trabalho, em particular, define os seus campos de 
atuação acadêmica presentes e futuros. 
 

Reconhecendo a crescente importância do conhecimento para a formação 
de sujeitos e para o processo de desenvolvimento da sociedade, a IES pretende 
produzi-lo através da articulação do ensino com a extensão a partir da análise da 
realidade social, econômica, política e cultural local, buscando compreender 
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melhor e mais profundamente a realidade que seu egresso irá contribuir para 
transformar. Nesse sentido, esta Instituição tem como diretriz uma formação que 
combina e equilibra o desenvolvimento técnico e humanístico e que promove a 
visão sistêmica do estudante. 
 

Não obstante, o processo de formação do profissional deve abranger uma 
série de compromissos com a realidade social enquanto sujeito partícipe de sua 
construção qualitativa, ao mesmo tempo em que assumirá o exercício profissional 
na direção da resolução dos problemas locais e regionais. 
 

Para realizar essa missão, a Instituição também parte da necessidade de 
que, enquanto agência promotora de educação superior, deva ser possuidora de 
uma política de Graduação Tecnológica rigorosa, sólida e articulada 
organicamente a um projeto de sociedade e de educação. 
 
 
1.1.2. Estrutura Organizacional e Instâncias de Decisão  

 
A estrutura organizacional da Instituição está apoiada em órgãos 

colegiados, executivos e suplementares. Os órgãos colegiados e executivos 
organizam-se em dois níveis de decisão: 
 

 Órgãos de Administração Superior: Conselho Acadêmico e Diretoria; 

 Órgãos de Administração Acadêmica: Coordenação Pedagógica, 

Colegiado de Curso, Coordenação de Curso e NDE. 

   

  Essa estrutura é auxiliada nas suas atribuições e competências pelos Órgãos 

Suplementares: Secretaria, Biblioteca, Administração, Tesouraria, Contabilidade e 

Manutenção. 

 
Poderão integrar a estrutura organizacional da IES outros órgãos de 

natureza didático-científica, cultural e técnico-administrativa. 
 
 
1.1.2.1. Organograma Institucional e Acadêmico 

 
O Organograma Institucional é apresentado na página a seguir. 
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ORGANOGRAMA INSTITUCIONAL 
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1.2. Administração 
 
1.2.1. Condições de Gestão 
 

O Projeto Institucional da IES contempla a necessidade para a 
implantação do curso de Estética e Cosmética, juntamente com os demais 
cursos já implantados. Para as atividades acadêmicas e administrativas, a 
estrutura e o fluxo organizacional existentes são suficientes para a implantação 
e implementação do curso solicitado. A Coordenação Acadêmica e a 
Coordenação de Curso serão exercidas por docentes do quadro, sendo viável o 
cumprimento das normas administrativas e acadêmicas inerentes. 
 

Apesar de tratar-se de um projeto para implantação de novo curso, há 
coerência entre a estrutura organizacional definida pela Instituição e a prática 
administrativa proposta. 
 
 
1.2.1.1. Articulação da Gestão do Curso com a Gestão Institucional 

 
Há uma preocupação constante, por parte da IES, para que a gestão do 

curso possa estar articulada com a gestão institucional. Entendemos que não 
há possibilidade de existir uma gestão de qualidade se não houver interface 
entre os objetivos institucionais e as atividades do curso. 
 

Ademais, o Regimento da IES assegura, como forma de aplicação do 
princípio de gestão democrática, a integração entre a gestão administrativa, os 
seus órgãos colegiados e os cursos em suas diversas modalidades. 
 

Para tanto, foram instituídos órgãos colegiados deliberativos superiores 
com a participação de membros de sua comunidade, da comunidade local e da 
representatividade legal do corpo docente, discente e administrativo. 
 

Neste sentido estabelece, ainda, as responsabilidades e áreas de 
competência da mantenedora e da mantida, o que permite e promove, 
consequentemente, a democratização do conhecimento, mediante a liberdade 
de aprender, ensinar, pesquisar e divulgar a cultura, o pensamento, a arte e o 
saber. 
 
 
1.2.2. Planos de Desenvolvimento 

 
No PDI, as informações específicas prestadas são coerentes com a 

estrutura organizacional e a prática administrativa existentes, além de haver 
condições financeiras satisfatórias para a implantação do curso. 
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1.2.3. Sistemas de Informação e Comunicação 

 
A Instituição também apresenta estrutura para a coordenação, secretaria, 

tesouraria e um sistema de informática compatível com as necessidades do 
curso. 
 
 
1.3. Políticas de Pessoal e Programas de Incentivos e Benefícios 
 

Os mantenedores da IES entendem que, mesmo dispondo de um Projeto 
de Desenvolvimento Institucional adequado e de Projetos Pedagógicos 
consistentes dos cursos que oferece e pretende oferecer, isto pouco 
representará se não houver pessoas qualificadas para desempenhar as funções 
administrativas, pedagógicas e acadêmicas. 
 

Sendo assim, são estabelecidos como critérios de contratação de 
pessoal administrativo: 
 

 apresentar características de liderança; 

 ser inovador no desempenho de suas tarefas na área específica das 
funções que exerce e na área de informática; 

 ser empático e democrático em relação aos colegas;  

 demonstrar domínio de conhecimentos na sua área de trabalho; e 

 estar predisposto à formação contínua. 

 
Para a contratação de professores, os critérios que nortearão a escolha 

podem ser resumidos em dez aspectos: 
 

1. Professores com titulação mínima de especialista; 

2. Professores com aderência para ministrar aulas nas disciplinas 
presentes na estrutura curricular dos cursos que oferece; 

3. Professores com experiência docente e não docente; 

4. Professores com experiência docente em cursos superiores de, pelo 
menos, dois anos; 

5. Professores capacitados para estabelecer boa relação com os 
estudantes, com os seus pares e com as lideranças acadêmicas; 

6. Professores comprometidos com a educação permanente; 
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7. Professores com potencial para somar as atividades de pesquisa e 
extensão às atividades docentes; 

8. Professores comprometidos com a aprendizagem dos estudantes; 

9. Professores com elevada capacidade de comunicação oral e escrita; e 

10. Professores com relações sociais nas organizações locais. 

 
 
 
1.3.1. Plano de Carreira e Incentivos aos Docentes 
 

Uma das preocupações da Instituição em promover o comprometimento 
do docente com os valores e princípios educacionais da IES foi sinalizada pela 
elaboração e implantação do Plano de Carreira Docente constante no PDI. 
 

O Plano prevê classes, níveis e regime de trabalho. As classes de 
docentes serão de Titular, Adjunto, Assistente e Auxiliar. 
 

O ingresso na Carreira de Professor de Ensino Superior dar-se-á, 
preferencialmente, na referência inicial da respectiva categoria funcional, por 
meio de processo seletivo, e prevê os seguintes níveis e regimes de trabalho: 
 

I. Professor Titular e Professor Adjunto 

II. Professor Assistente 

III. Professor Auxiliar 

 
I. Regime de Tempo Integral – TI 

II. Regime de Tempo Parcial – TP 

III. Regime Horista – RHA 

 
Foi prevista a avaliação docente, que funcionará como condicionante à 

progressão funcional. No plano docente estão previstos estímulos à 
qualificação, à capacitação, à pesquisa e extensão. 
 
 
1.3.2. Plano de Carreira e Incentivo do Pessoal Técnico-Administrativo 
 

A busca da IES pela eficaz promoção do comprometimento do corpo 
técnico-administrativo com os valores e princípios educacionais defendidos pela 
Instituição norteou a elaboração e implantação do Plano de Carreira do Corpo 
Técnico-Administrativo, constante no PDI. 
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O plano para a carreira administrativa prevê cargos técnicos de nível 
superior, médio e auxiliares administrativos. 
 
 
1.3.3. Programas Institucionais de Financiamento de Estudos para Alunos 
Carentes 

 
A IES viabiliza o programa de Financiamento Estudantil – FIES, nos 

termos da Portaria MEC nº 1.626, de 26 de junho de 2003. 
 

O financiamento concedido, nesse caso, pode chegar até 75% dos 
encargos educacionais. O agente financeiro responsável é a Caixa Econômica 
Federal ou banco do Brasil que concede os financiamentos apenas aos alunos 
matriculados nos cursos com avaliação positiva nos processos conduzidos pelo 
MEC.  
 

A IES já aderiu ao ProUni – Programa Universidade para Todos, criado 
pela MP nº 213/2004 e institucionalizado pela Lei nº 11.096, de 13 de janeiro de 
2005, tendo como objetivo a concessão de bolsas de estudos integrais e 
parciais a estudantes carentes do município. 
 

Tais benefícios serão concedidos também aos cursos novos a serem 
implantados em 2014, visando principalmente à inclusão social de alunos de 
baixa renda nos meios universitários, conforme vem sendo incentivado pelo 
Ministério da Educação. 
 

O Programa de Benefícios tem sido amplamente divulgado pela 
Instituição, por ocasião de abertura dos processos seletivos, e conta com 
mecanismos próprios de controle. 
 
 
DIMENSÃO 2 – ORGANIZAÇÃO DIDÁTICO-PEDAGÓGICA 

 
2.1. Projeto Pedagógico do Curso 

 
2.1.1. Contexto Educacional 

 
  O município de Salvador, capital do Estado da Bahia, possui em torno de 

três milhões de habitantes, sendo a cidade mais populosa do Nordeste e a 

terceira mais populosa do Brasil. 

  De acordo com dados obtidos pelo IBGE de 2013, Salvador possui uma 

população de 3.884.435 habitantes, ocupando uma área de 693,292 km2. É 

a região metropolitana mais populosa do Nordeste brasileiro (em 2013), e a 

quinta do Brasil (em 2013), além de ser a 109ª mais populosa do mundo (em 

http://www.mec.gov.br/sesu/Fies/legislacao.shtm
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2012). Concentrando quase metade do PIB estadual, é também a metrópole 

mais rica do Norte-Nordeste em PIB nominal, e a terceira mais rica em PIB 

PPC. Vale ressaltar que, metade do PIB do Estado da Bahia está concentrado 

na região metropolitana de Salvador. Dentre os 417 municípios existentes no 

Estado, a Região Metropolitana de Salvador é composta ainda por municípios 

circunvizinhos como Camaçari, Alagoinhas, Feira de Santana, Santo Antônio de 

Jesus e Santo Amaro que dependem diretamente dos serviços da capital, 

especialmente quando se trata de saúde. 

  
Nesse aspecto, indiscutivelmente, verifica-se que as instituições 

particulares desempenham relevante papel na formação superior, de forma a 
atender a demanda de mercado resultante de um processo, qual seja o 
aumento do contingente de egressos do ensino médio, que reclama pela 
necessidade de mais vagas, mais cursos e mais instituições, democratizando, 
assim, o acesso dos jovens aos estudos de nível superior.  

  
O papel do sistema educacional privado é diminuir o fosso entre os 

concludentes do ensino médio e o acesso ao ensino superior. Isso pode ser 
feito mediante a autorização de mais cursos que, com competência e 
credibilidade, formem profissionais capacitados, preparados tanto para o setor 
empresarial quanto para a administração de órgãos públicos e privados.  

  
Salvador precisa de profissionais qualificados para a gestão de práticas 

de trabalho modernas, para o empreendedorismo, para o emprego de atitudes 
inovadoras e para os desafios do desenvolvimento sustentável.  

  
Sabe-se que, com a oferta de cursos de graduação, formando um 

contingente de profissionais com melhor preparação crítica, poder-se-á 
democratizar os projetos de cidadania e garantir bom êxito no processo de 
desenvolvimento e progresso regional.  

  
É nesse contexto que se instala o Instituto Baiano de Ensino Superior - 

IBES, que não poupará esforços no sentido de oferecer à comunidade cursos, 
projetos e programas voltados para as necessidades regionais e integrados à 
realidade de sua área de inserção.  

  
O IBES pretende estabelecer-se, ao longo do tempo, como um centro de 

referência no Estado da Bahia no que diz respeito à formação de profissionais 
com competências e habilidades técnico-científicas reguladas pela ética e por 
uma visão crítica de seu papel na sociedade - uma formação profissional 
voltada para a assistência, o ensino, a pesquisa e a extensão em todos os 
níveis.  
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O Curso Superior de Tecnologia em Estética e Cosmética desta 
Instituição tem por objetivo capacitar o aluno a trabalhar com o embelezamento 
e a promoção, manutenção e recuperação da saúde na área da estética 
humana, desempenhando suas atividades profissionais como prestador de 
serviço autônomo em centros de estética, spas, academias, domicílios e outros 
estabelecimentos afins. O aluno também se tornará apto a trocar informações 
com profissionais da área de saúde, que interagem na área de estética 
humana, administrando os cuidados e tratamentos prescritos e especializados.  

  
 
 
2.1.2. Políticas Institucionais no Âmbito do Curso 

 
Há plena consonância entre o preconizado no PDI e PPI da IES em 

relação às políticas institucionais e as práticas do curso. O ensino de qualidade, 
o incentivo à pesquisa e extensão, são ações praticadas nas atividades 
regulares do curso. A ética como postura e o compromisso social como atitude, 
são estimulados pelos docentes dentro do cotidiano do processo de ensino-
aprendizagem. 
 
 
 
2.1.3. Concepção do Projeto Pedagógico de Curso - PPC  
 
 

Em consonância com o Plano de Desenvolvimento Institucional – PDI e o 
Projeto Pedagógico Institucional – PPI, o Curso como foi concebido leva em 
conta a formação generalista, humanista, crítica e reflexiva do profissional de 
acordo com a orientação do Catálogo Nacional de Cursos Tecnológicos para o 
Ensino de Graduação Tecnológica em Estética e Cosmética procurando 
assegurar a: 
 

 Articulação entre o ensino e a extensão, garantindo um ensino crítico, 
reflexivo, que leve à construção do perfil almejado, estimulando a 
realização de experimentos e/ou de projetos de pesquisa; socializando 
o conhecimento produzido; 

 Inserção do aluno precocemente em atividades práticas, de forma 
integrada e interdisciplinar, relevantes à sua futura vida profissional; 

 Utilização de diferentes cenários de ensino-aprendizagem, permitindo 
ao aluno conhecer e vivenciar situações variadas de vida, da 
organização da prática e do trabalho em equipe multiprofissional; 

 Visão de educar para a cidadania e a participação plena na sociedade; 

 Garantia dos princípios de autonomia institucional, de flexibilidade, 
integração estudo/trabalho e pluralidade no currículo; 
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 Implementação de metodologia no processo ensinar-aprender que 
estimule o aluno a refletir sobre a realidade social e aprenda a 
aprender; 

 Definição de estratégias pedagógicas que articulem o saber, o saber 
fazer e o saber conviver, visando desenvolver o aprender a aprender, 
o aprender a ser, o aprender a fazer, o aprender a viver junto e o 
aprender a conhecer que constituem atributos indispensáveis à 
formação do Tecnólogo em Estética; 

 Realização das dinâmicas de trabalho em grupo, por favorecerem a 
discussão coletiva e as relações interpessoais; 

 Valorização das dimensões éticas e humanísticas, desenvolvendo no 
aluno atitudes e valores orientados para a cidadania e para a 
solidariedade. 

 
2.1.3.1. Concepção do curso 
 

 A educação tecnológica de graduação e de pós-graduação é forma de 
educação profissional prevista no art. 39 da Lei N.º 9.394/96 (Lei de Diretrizes e 
Bases da Educação Nacional).  
 

Os cursos tecnológicos, abertos a portadores de certificado de conclusão 
de curso de ensino médio ou equivalente, classificados em processo seletivo, 
diferem dos cursos seqüenciais ao qualificarem seu egresso para o 
prosseguimento de estudos em cursos e programas de pós-graduação, tanto 
lato sensu quanto stricto sensu. 
 

É interesse da instituição, ao ofertar cursos desta natureza, participar 
ativamente da transformação em curso na configuração atual do ensino 
brasileiro, em que paradigmas tradicionais, como a oposição entre o ensino 
profissional, associado à mera formação de mão-de-obra, e o ensino tradicional, 
associado à formação de uma suposta elite intelectual, estão sendo postos à 
prova e forçosamente assumindo outros valores em virtude da reestruturação 
mais profunda da própria dinâmica das forças sociais que compõem o País. 
 

Recorre-se ao Parecer CNE/CEB N.º 16/99, publicado no DOU em 
22/12/1999 (Diretrizes curriculares nacionais para a educação profissional de 
nível técnico) para uma explicação das origens da concepção dualista das 
funções do ensino profissionalizante:  
 

A formação profissional, desde as suas origens, sempre 
foi reservada às classes menos favorecidas, 
estabelecendo-se uma nítida distinção entre aqueles 
que detinham o saber (ensino secundário, normal e 
superior) e os que executavam tarefas manuais (ensino 
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profissional). (...) No Brasil, a escravidão, que perdurou 
por mais de três séculos, reforçou essa distinção e 
deixou marcas profundas e preconceituosas com 
relação à categoria social de quem executava trabalho 
manual. Independentemente da boa qualidade do 
produto e da sua importância na cadeia produtiva, esses 
trabalhadores sempre foram relegados a uma condição 
social inferior. (...) O saber transmitido de forma 
sistemática por meio da escola, e sua universalização, 
só foram incorporados aos direitos sociais dos cidadãos 
bem recentemente, já no século XX (...).” 

 
O texto do Parecer afirma ainda que, até meados da década de 1970, “a 

formação profissional limitava-se ao treinamento para a produção em série e 
padronizada, com a incorporação maciça de operários semi-qualificados, 
adaptados aos postos de trabalho, desempenhando tarefas simples, rotineiras e 
previamente especificadas e delimitadas.” Teria sido apenas na década de 
1980, com o surgimento de “novas formas de organização e gestão”, que se 
teria modificado estruturalmente o mundo do trabalho: “passou-se a requerer 
sólida base de educação geral para todos os trabalhadores; educação 
profissional básica aos não qualificados; qualificação profissional de técnicos; e 
educação continuada, para atualização, aperfeiçoamento, especialização e 
requalificação de trabalhadores”. 

 
Quatro importantes fenômenos merecem referência: a globalização, a 

competitividade, o avanço tecnológico e a revolução nos serviços. Por meio da 
globalização, ganhou espaço o processo de busca por novos mercados 
produtores e consumidores, intensificando as relações internacionais. Por meio 
da competitividade, as firmas construíram instrumentos que permitiram o 
entendimento do processo de criação e renovação das vantagens competitivas. 
Pelo avanço tecnológico, os setores produtivos incorporaram a tecnologia como 
elemento de sustentação econômica na indústria. Pela revolução dos serviços, 
ganharam dimensão as formas de ampliação dos produtos e o grau de 
satisfação de necessidades. Diante disso, os setores produtivos adequaram-se 
às novas estruturas socioeconômicas. 

 
O Parecer CNE/CEB N.º 16/99, assim como a Resolução CNE/CP N.º 

03, de 18 de dezembro de 2002, publicada no D.O.U. de 23 de dezembro de 
2002 (Institui as diretrizes curriculares nacionais para a organização e 
funcionamento dos cursos superiores de tecnologia), expõe de maneira concisa 
a percepção da Instituição quanto à educação tecnológica nos dias atuais: mais 
do que um “simples instrumento de política assistencialista ou linear 
ajustamento às demandas do mercado de trabalho”, a educação 
profissionalizante, e o curso superior de tecnologia em especial, figuram como 
“importante estratégia para que os cidadãos tenham efetivo acesso às 
conquistas científicas e tecnológicas da sociedade. 
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Para refletir estes conceitos, a IES, ao formular a grade curricular do 
curso, priorizou a interdisciplinaridade e a flexibilidade na disposição dos 
conteúdos, reservando naturalmente espaço para a necessária 
contextualização das práticas e conceitos propostos dentro da realidade 
regional, e também para sua constante atualização, imprescindível a um curso 
cujo propósito básico reside justamente em capacitar o aluno a acompanhar e 
interagir de maneira crítica e independente com os aspectos do 
desenvolvimento tecnológico na área de Estética e Cosmética que sejam mais 
relevantes à sua inserção, permanência e crescimento no mercado de trabalho 
local. 
 

 
2.1.4. Perfil do Curso 
 
2.1.4.1. Justificativa da Oferta do Curso 
 

A sociedade contemporânea vem buscando de forma cada vez mais 
intensa melhorar a qualidade de vida da população que, segundo a 
Organização Mundial de Saúde (OMS), pode ser considerada como saúde e 
bem estar físico, psíquico e mental do indivíduo  e, dentre os diversos fatores 
para alcançar esse bem estar é fundamental estar de bem com a própria 
imagem. 

É neste contexto que surge a busca pela aparência ideal ou o mito do 
corpo perfeito e, com isso, a necessidade da capacitação e qualificação de 
profissionais e o desenvolvimento de competências especificas para que estes 
possam atuar oferecendo à sociedade tratamentos estéticos facial e corporal 
não-médicos, independentemente de idade ou sexo, atuando em equipes 
multiprofissionais. 

Por outro lado, a globalização tem produzido tendências e necessidades 
que vêm refletindo sobre as características relacionadas à formação 
profissional, de forma que os profissionais devem ser capazes não só de 
resolver problemas, mas também de propor soluções criativas, além de estarem 
aptos a gerenciar empreendimento. 

O mercado de trabalho do tecnólogo em Estética e Cosmética vem 
crescendo e atraindo jovens para a profissão, tanto na área de prestação de 
serviços quanto na área tecnológica pela importância que a Estética ganhou 
nesses últimos anos. O Tecnólogo em Estética está fixando-se cada vez mais 
na área de saúde e do bem estar, atendendo às necessidades de um mercado 
de trabalho em expansão.  
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2.1.5. Objetivos do Curso 
 
OBJETIVOS GERAIS 

 
O Curso Superior de Tecnologia em Estética e Cosmética tem como 

finalidade preparar os alunos para atuarem nos diversos segmentos da área, 
em atividades voltadas às diferentes facetas que envolvem o setor.  

Destina-se à formação de profissionais de nível superior para atuarem no 
ramo da estética, da saúde e da beleza, tais como clínicas e espaços de 
estética, Spas, academias,  hospitais, indústrias cosméticas, indústrias de 
equipamentos e produtos de estética, centros de pesquisa, consultorias e 
entidades educacionais. 

Pretende-se, portanto, de forma crítica, criativa e contextualizada, 
desenvolver os conteúdos teóricos e práticos, utilizando recursos manuais,  
tecnológicos ou de qualquer outra natureza, buscar na estética uma forma de 
vida saudável e em harmonia com as expectativas de cada cidadão. 

Visa também capacitar o profissional para o mercado de trabalho com 
uma visão empreendedora, já que possui habilidades técnicas e conhecimentos 
de gestão aliados à moderna visão de marketing, o que lhe confere esse perfil 
empreendedor, criativo e dinâmico. 

O curso propicia a formação de profissionais qualificados para o setor, 
tendo em vista a melhoria no atendimento ao público que o requisita e uma 
efetiva confiança de outros profissionais da área, para que sejam atribuídas as 
funções que lhes são cabíveis, bem como formar profissionais competentes 
com amplo conhecimento, aumentando assim o mercado de trabalho a que se 
destinam. Pretende  alcançar a formação de profissionais com conhecimentos 
na área das ciência da saúde e beleza, de forma a  habilitá-los  ao  manejo  
com  situações relacionadas  à  intervenção estética com  fins que ultrapassam 
o lado somático, levando ao bem estar psíquico através da aceitação da nova 
imagem pessoal. 

 
OBJETIVOS ESPECÍFICOS 

 
O Curso Superior de Tecnologia em Estética e Cosmética objetiva criar 

oportunidades para o discente desenvolver suas competências e habilidades, 
para desenvolver atividades relacionadas com a Estética facial, corporal e 
capilar, tais como: 

Realizar a higienização, limpeza, hidratação e nutrição da pele, 
desenvolver tratamentos para acne simples com técnicas cosméticas, 
esfoliação facial e corporal, fazer uso de bandagens para os tratamentos 
estéticos, aplicar técnicas de massagens clássica e relaxantes, drenagem 
linfática corporal e facial,  utilização de equipamentos de eletroterapia para fins 
estéticos, técnicas depilatórias, além de maquiagem e banhos aromáticos. 

Colocar em prática, procedimentos de gestão de recursos humanos, de 
negócios e de marketing em suas atividades diárias, atuando na auditoria, 
consultoria e assessoria sobre cosméticos e equipamentos específicos da 
estética; 
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Elaborar informes e pareceres técnico-científicos, de estudos, de 
trabalhos e de pesquisas mercadológicas ou experimentais relativos à estética 
na sua área de atuação. 

Exercer a direção, coordenação, supervisão e o ensino de disciplinas 
relativas a cursos que compreendam estudos com concentração em estética ou 
cosmetologia, assim como treinamento institucional nas atividades de ensino e 
de pesquisa, desde que observadas as leis e normas regulamentadoras da 
atividade docente. 

Atuar de forma interdisciplinar com profissionais da estética, médicos, 
fisioterapeutas, químicos entre outros; 

 Desenvolver a Pesquisa Científica Básica e Aplicada: planejando e 
executando a pesquisa científica básica e aplicada, na área de sua 
especialidade profissional, pois o mercado de trabalho para o tecnólogo em 
Estética nesta área pode ser considerado amplo, tanto na pesquisa básica 
como na pesquisa aplicada, na qual estão enquadradas as Indústrias 
Cosméticas, Farmacêuticas, Químicas e Biológicas, além daquelas que visam 
ao desenvolvimento e produção de novos equipamentos para fins estéticos. 
 

2.1.6. Perfil do Egresso 
 

A IES pretende formar cidadãos críticos, comprometidos com as 
transformações da realidade, a fim de que os mesmos atuem na área 
tecnológica e científica, acompanhando a constante evolução do mundo do 
trabalho. 

 Para tanto, o acadêmico deve passar por um processo gradativo e 
constante de redefinição de posturas, interpretação da realidade, aquisição de 
novas habilidades e construção do conhecimento. 

 O tecnólogo em Estética e Cosmética estará apto e qualificado em 
sua especialidade para uma atuação imediata.  

 Pretende-se que ele esteja apto à colocar em prática todas as 
técnicas e procedimentos referentes ao bem-estar e harmonia estética, 
conhecimentos de marketing e prática de gestão de negócios nas atividades de 
sua prática diária, além de  aplicar os fundamentos científicos às terapias 
complementares relacionados à saúde que dão suporte e embasamento à 
técnicas de tratamentos estéticos, bem como do uso de produtos para esse fim, 
sempre atualizados seguindo as tendências de mercado que influenciam na 
postura e aparência pessoal. 

 Desenvolver competências para empreender, reconhecer as 
tendências,  a partir das inferências do passado e do presente no mercado, das 
inovações tecnológicas e mercadológicas, possuir habilidades variadas, para 
reconhecer a necessidade de mudanças, adaptações e inovações empregando 
para isso todo conhecimento adquirido no decorrer do processo de ensino - 
aprendizagem, proporcionando uma atuação profissional pautada em princípios 
éticos e com especial atenção ao meio ambiente, com uma formação que o 
habilite a compreender o meio social, político, econômico e cultural. 

O egresso deverá ser capaz de analisar dados técnicos; desenvolver 
estudos e projetos; elaborar especificações, instruções, divulgação técnica, 
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orçamentos e planejamentos; dirigir, orientar, coordenar, supervisionar e 
fiscalizar serviços técnicos; desenvolver processos, produtos e serviços; realizar 
vistorias, avaliações e laudos técnicos; responsabilizar-se, tecnicamente, pelas 
atividades relativas à sua formação, prestar consultoria e assessoria; exercer o 
ensino e a pesquisa tecnológica, a análise, a experimentação e a liderança de 
equipes de trabalho. 

Enquanto competência pretende-se que o egresso seja capaz de atuar 
de maneira coerente na realidade sócio, cultural e política a que estiver inserido 
e habilidade para relacionar-se com os clientes e fornecedores, reconhecendo 
os limites de sua competência e quando necessário identificando as 
necessidades de encaminhamento a especialistas de outras áreas. 

 Sendo assim, poderá atuar nas diversas atividades, promovendo 
mudanças e avanços, fundamentando suas decisões no saber tecnológico e 
científico e na visão multidisciplinar dos problemas que lhe compete solucionar. 

 
PERSPECTIVAS DE INSERÇÃO PROFISSIONAL DO EGRESSO MERCADO 

DE TRABALHO 
 
Ao final do curso, o tecnólogo estará apto a trabalhar com o 

embelezamento e a promoção, manutenção e recuperação da saúde na área 
da estética humana, desempenhando suas atividades profissionais como 
prestador de serviço autônomo em centros de estética, spas, academias, 
domicílios, salão de beleza, academias de ginástica, hotéis e até navios. 
Também poderá atuar em parceria com profissionais da área de saúde, que 
interagem na área de estética humana, tanto no acompanhamento pós-
cirúrgico, como também administrando os cuidados e tratamentos prescritos e 
especializados nos consultórios e hospitais. 

 
O mercado de trabalho está em plena ascensão. Atualmente, o Brasil é 

3º no ranking mundial da indústria da beleza e ocupa o 2º lugar em número de 
cirurgias plásticas realizadas no mundo. A procura por produtos para pele e 
higiene na Internet cresceu muito e esse consumidor está cada vez mais 
exigente, preocupando-se em buscar profissionais extremamente capacitados. 
Dados da Associação Brasileira da Indústria de Higiene Pessoal, Perfumaria e 
Cosméticos mostram que as oportunidades de trabalho criadas pelos salões de 
beleza cresceram 143% nos últimos 15 anos. 

 
Diante do contexto analisado, o Curso Superior de Tecnologia em 

Estética e Cosmética tem por objetivo, por meio do processo de ensino-
aprendizagem, desenvolver nos alunos as competências requeridas aos 
tecnólogos, dentro da expectativa do mercado supracitada. 

 
Quanto aos egressos, a IES se preocupa com sua inserção no mercado 

de trabalho e, para tanto, promoverá constantemente programas especiais de 
capacitação, serviços técnicos e de consultoria e a realização de treinamentos, 
encontros e workshops com profissionais da área. 
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A IES já conta com o IAP – Instituto de Acompanhamento Profissional, 
que visa ao entrosamento dos profissionais formados pela instituição, 
organizando grupos de debate e de auxílio mútuo, dando uma atenção contínua 
ao ex-aluno. 
 
2.1.7. Estrutura Curricular 

 
A organização curricular proposta pela IES foi idealizada de forma a 

atender às recomendações das Diretrizes Curriculares Nacionais, ao Catálogo 
Nacional de Cursos e à legislação vigente no que tange à flexibilidade, à 
interdisciplinaridade, e à articulação teórico-prática, bem como a nomenclatura 
do curso, aos conteúdos obrigatórios, carga horária total, à distribuição da carga 
horária entre os núcleos de formação geral/básica e profissional, às atividades 
complementares e às atividades desenvolvidas no campo profissional.  

  
A estruturação didático-pedagógica do curso está fundamentada nos 

pressupostos éticos e políticos expressos em quesitos como justiça, respeito 
mútuo, participação, diálogo, reflexão, responsabilidade, solidariedade, 
dignidade humana, ética e respeito ao meio ambiente.  

Todo o processo acadêmico está voltado para favorecer um ambiente 
favorável ao desenvolvimento harmonioso dos alunos no que se refere aos 
domínios cognitivos, afetivos, psicológicos, biológicos e sociais (formação 
integral do aluno).  

Neste sentido, o PPC do curso estabelece um currículo integrado, 
centrado em uma prática pedagógica crítico reflexiva na construção do 
conhecimento, de forma que os graduandos possam atuar como excelentes 
profissionais no mercado de trabalho, que valorizem a dimensão humana, 
respeitando o patrimônio ambiental, e atuando como agente na promoção de 
ganhos para sociedade.  

A IES está comprometida com a qualidade da formação intelectual de 
seus alunos, com a qualidade da sua produção científica, artística, filosófica e 
tecnológica e, principalmente, com o atendimento às necessidades, aos anseios 
e às expectativas da sociedade, formando profissionais técnicos e politicamente 
competentes e buscando desenvolver soluções para problemas locais, 
regionais, nacionais e internacionais.  

O CST em Estética e Cosmética da IES, assim como apregoam as DCNs 
tem sua matriz curricular em constante atualização, buscando sempre uma 
melhor adequação as demandas de mercado. A IES oferece o curso com três 
anos de duração, contendo 6 semestres, com carga horária de 3000 horas-aula, 
que correspondem a 2.500 horas-relógio. A matriz curricular é fruto do amplo 
debate estabelecido ao longo do Processo de Avaliação Institucional, desta 
forma procura-se traduzir e atender às demandas, do mercado de trabalho, do 
aluno e da sociedade fornecendo cada vez mais uma postura profissional diante 
das questões de saúde e da estética.  

  
O profissional da Estética deve ao longo do curso desenvolver múltiplas 

competências adquiridas durante a formação acadêmica, tanto nas aulas 
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presenciais quanto práticas, pertencentes ao conjunto de disciplinas 
curriculares, como na participação dos trabalhos/projetos desenvolvidos ao 
longo do curso, incluindo o Projeto Integrado Multidisciplinar e Atividades 
Complementares.  

O futuro Tecnólogo em Estética deverá utilizar todo seu conhecimento 
teórico e prático das bases anatômicas e fisiológicas, os fundamentos de 
cosmetologia, as técnicas estéticas manuais e os recursos tecnológicos para o 
desenvolvimento de protocolos de procedimentos estéticos faciais, corporais, 
capilares ou outros relacionados à área. Seus conhecimentos também podem 
ser direcionados para a pesquisa científica ou ainda para no âmbito 
empreendedor, onde levará em consideração a legislação trabalhista e a 
segurança do trabalho, a análise do plano de negócios e de marketing da 
empresa, para um efetivo gerenciamento com controle de custos de produção e 
de serviços. A higiene e a segurança no uso dos cosméticos e o atendimento 
diferenciado ao cliente, também refletirá na viabilidade econômica de seu 
empreendimento.  

A qualificação do profissional e os seus conhecimentos serão o 
diferencial perante o mercado de trabalho e neste sentido uma grade curricular 
de qualidade e completa tem grande importância em sua formação. 
 
2.1.7.1. Formas de Realização de Interdisciplinaridade 
 

Ao elaborar a matriz curricular do curso, a IES priorizou a 
interdisciplinaridade e a flexibilidade na disposição dos conteúdos, reservando 
naturalmente espaço para a necessária contextualização das práticas e 
conceitos propostos dentro da realidade regional, e também para sua constante 
atualização, imprescindível a um curso cujo propósito básico reside justamente 
em capacitar o aluno a acompanhar e interagir de maneira crítica e 
independente com os aspectos do desenvolvimento tecnológico que sejam mais 
relevantes à sua inserção, permanência e crescimento no mercado de trabalho 
local. 

 
Dessa forma, a organização curricular proposta pela IES foi idealizada de 

forma a atender às recomendações do Catálogo Nacional de Cursos, das 
Diretrizes Curriculares Nacionais e à legislação vigente no que tange à 
flexibilidade, à interdisciplinaridade, e à articulação teórico-prática, bem como: a 
nomenclatura do curso, aos conteúdos obrigatórios, carga horária total, à 
distribuição da carga horária entre os núcleos de formação geral/básica e 
profissional, às atividades complementares e às atividades desenvolvidas no 
campo profissional. 

 
 A matriz curricular reflete plenamente os objetivos do curso por meio dos 

conteúdos e componentes curriculares, das atividades curriculares 
desenvolvidas (projetos integrados multidisciplinares e as atividades 
complementares) e da metodologia de ensino.  
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A interdisciplinaridade é entendida como esforço que busca a visão 
global como superação do pensar simplificador e fragmentador da realidade, 
como forma de administrar a ótica pluralista das concepções de ensino, do 
saber e da prática.  
 

Através da integração disciplinar possibilita-se análise dos objetivos de 
estudo de diversos prismas, constituindo-se questionamentos permanentes que 
permitam a (re)criação do conhecimento. Para tanto, a interdisciplinaridade será 
mobilizada através dos seguintes processos ou eventos: 
 
 Palestras interdisciplinares; 

 Visitas Técnicas de caráter abrangente e multidisciplinar, permitindo ao 
aluno visualizar a interdisciplinaridade entre os vários conceitos do curso 
expostos nas visitas; 

 Readequação dos métodos de aula, orientando os professores para que a 
matéria seja abordada integrando conceitos interdisciplinares;  

 Aulas de laboratório com ensaios que mobilizem testes de natureza 
interdisciplinar. 

 

 
2.1.8. Conteúdos Curriculares 
 

A educação do Tecnólogo em Estética e Cosmética deve manter 
equilíbrio entre os aspectos teóricos e práticos da formação e assegurar a 
aquisição de habilidades e conhecimentos. As diretrizes curriculares, aprovadas 
pelo Conselho Nacional de Educação, são referências na definição dos 
conteúdos curriculares e foram perfeitamente contemplados na presente 
proposta pedagógica.  

  
O embasamento científico-metodológico aplicado nesta estrutura 

curricular encontra-se aliado a um projeto pedagógico centrado no aluno como 
sujeito da aprendizagem, na promoção e transmissão de valores calcados nos 
princípios e valores éticos, filosóficos, políticos e sociais que regem a conduta 
humana, sempre apoiados no professor como mediador do processo ensino-
aprendizagem.  

  
A organização curricular está estruturada por semestres e componentes 

curriculares que correspondem às qualificações profissionais identificáveis no 
mundo do trabalho e que proporcionam Certificação de Qualificação 
Profissional de Nível Tecnológico aos concluintes.  

  
 A matriz curricular do curso de Tecnologia em Estética e Cosmética 

contempla disciplinas de formação geral, formação profissional geral e 
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formação profissional específica, com enfoque científico, empreendedor e 
humanístico, direcionados ao segmento da Estética e Cosmética.  

  
Para complemento e consolidação dos conteúdos apresentados durante 

cada semestre, os alunos realizam o Projeto Integrado Multidisciplinar (PIM), 
que é um trabalho interdisciplinar dirigido aos alunos dos cursos de Tecnologia 
da IES, desenvolvido ao longo de cada semestre letivo e concluído com a 
elaboração de monografia e apresentação em sala de aula ou extra-classe, 
perante banca examinadora ao final deste, totalizando ao seu término 100 
horas por semestre. São realizados seis PIM’s ao longo do curso, sendo um por 
semestre e contemplando as disciplinas do semestre em estudo.  

  
 Por meio da elaboração de trabalho monográfico com metodologia 

acadêmica, o PIM assume o objetivo geral de propiciar aos alunos uma 
fundamentação prática dos conceitos teóricos explorados na sala de aula e 
reforçar a proposta da IES na formação de profissionais com uma visão 
generalista da estética, além da visão gerencial sobre negócios, tornando-os 
dessa maneira, aptos à realidade do mercado de trabalho.  

  
Para integralização da Matriz curricular os alunos realizam as Atividades 

Complementares (ACs), componentes curriculares obrigatórios que possibilitam 
o crescimento das habilidades, conhecimentos e competências do aluno, 
tornando-os aptos a enfrentar os desafios da sociedade não somente no que 
diz respeito à sua profissão, mas como cidadão culto e moderno. Para tanto os 
alunos são incentivados ao contato com a prática, por meio principalmente da 
realização de jornadas e encontros acadêmicos, com atendimento ao público 
nos eventos de extensão comunitária, além do contato com indústrias do setor 
através de palestras, workshops, das próprias jornadas e visitas técnicas que 
são computadas como atividades complementares.  

Para auxiliar em seus estudos a IES oferece ainda o sistema de Estudos 
Disciplinares, onde é apresentado um resumo dos conteúdos dados em sala de 
aula e exercícios para que os alunos reforcem seu aprendizado. 
 
2.1.8.1. Diretrizes Curriculares Nacionais para Educação das Relações 
Étnico-raciais e para o Ensino de História e Cultura Afro-brasileira e 
Africana  

 
Em atendimento à Resolução CNE/CP nº 01, de 17 de Junho de 2004, a 

IES incluiu nas matrizes curriculares de seus cursos o tratamento das relações 
étnico-raciais, bem como o das questões e temáticas que dizem respeito aos 
afro-descendentes, na disciplina optativa denominada Relações Étnico-Raciais 
e Afrodescendência, bem como nas Atividades Complementares, nos Estudos 
Disciplinares e no Projeto Integrado Multidisciplinar. 
 

Desta forma, promove a divulgação e produção de conhecimentos, bem 
como de atitudes, posturas e valores que eduquem os alunos quanto à 
pluralidade étnico-racial, tornando-os capazes de interagir e de negociar 
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objetivos comuns que garantam, a todos, o reconhecimento e igualdade de 
valorização das raízes africanas da nação brasileira, ao lado das indígenas, 
europeias e asiáticas, preservando desta forma, o respeito aos direitos legais e 
valorização de identidade, na busca da consolidação da democracia brasileira.  
 
2.1.8.2. Políticas de Educação de Ambiental 

 
A Instituição promove na sua Matriz Curricular a integração da educação 

ambiental às disciplinas de modo transversal, contínuo e permanente, na 
disciplina optativa Educação Ambiental e principalmente nos Projetos 
Integrados Multidisciplinares, nos Estudos Disciplinares e nas Atividades 
Complementares. 
 
Princípios básicos da educação ambiental: 

 
I. o enfoque humanista, holístico, democrático e participativo; 

II. a concepção do meio ambiente em sua totalidade, considerando a 
interdependência entre o meio natural, o socioeconômico e o cultural, 
sob o enfoque da sustentabilidade; 

III. o pluralismo de idéias e concepções pedagógicas, na perspectiva da 
inter, multi e transdisciplinaridade; 

IV. a vinculação entre a ética, a educação, o trabalho e as práticas sociais; 

V. a garantia de continuidade e permanência do processo educativo; 

VI. a permanente avaliação crítica do processo educativo; 

VII. a abordagem articulada das questões ambientais locais, regionais, 
nacionais e globais; 

VIII. o reconhecimento e o respeito à pluralidade e à diversidade individual e 
cultural. 

 
Objetivos fundamentais da educação ambiental: 

 
I. o desenvolvimento de uma compreensão integrada do meio ambiente 

em suas múltiplas e complexas relações, envolvendo aspectos 
ecológicos, psicológicos, legais, políticos, sociais, econômicos, 
científicos, culturais e éticos; 

II. a garantia de democratização das informações ambientais; 

III. o estímulo e o fortalecimento de uma consciência crítica sobre a 
problemática ambiental e social; 
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IV. o incentivo à participação individual e coletiva, permanente e 
responsável, na preservação do equilíbrio do meio ambiente, 
entendendo-se a defesa da qualidade ambiental como um valor 
inseparável do exercício da cidadania; 

V. o estímulo à cooperação entre as diversas regiões do país, em níveis 
micro e macrorregionais, com vistas à construção de uma sociedade 
ambientalmente equilibrada, fundada nos princípios da liberdade, 
igualdade, solidariedade, democracia, justiça social, responsabilidade e 
sustentabilidade; 

VI. o fomento e o fortalecimento da integração com a ciência e a 
tecnologia; 

VII. o fortalecimento da cidadania, autodeterminação dos povos e 
solidariedade como fundamentos para o futuro da humanidade. 

 
 
2.1.9. Matriz Curricular 

 

SUP TEC EM ESTÉTICA E COSMÉTICA 2013 1 

       
Série Disc Disciplina 

Carga 

Horária 

Aulas 

Semana 

Aulas 

Teóricas 

Aulas 

Práticas 

1 233Z NOÇÕES DE NUTRIÇÃO E DIETÉTICA 60 3 3 0 

1 417V ESTUDOS DISCIPLINARES 80 0 0 0 

1 569F PROJ INTEG MULTIDISCIPLINAR I 100 0 0 0 

1 627S TÉCNICAS DE MASSAGENS 60 3 3 0 

1 637S BIOÉTICA/LEGISLAÇÃO PROFISSION 60 3 3 0 

1 666S PRIMEIROS SOCORROS 40 2 2 0 

1 667R INTERPRETAÇÃO E PROD DE TEXTOS 40 2 2 0 

1 945U BIOSSEGURANÇA 40 2 2 0 

    TOTAL 480 15 15 0 

              

2 107V ANATOMIA APLICADA 40 2 1 1 

2 127V BIOLOGIA (CITOL/HISTOL) 40 2 2 0 

2 137V FISIOLOGIA 60 3 3 0 

2 209P DRENAGEM LINFÁTICA 60 3 2 1 

2 243Z TÉCNICAS EM ESTÉTICA CORPORAL 60 3 1 2 

2 427V ESTUDOS DISCIPLINARES 80 0 0 0 

2 579F PROJ INTEG MULTIDISCIPLINAR II 100 0 0 0 

2 665R COMUNICACAO E EXPRESSÃO 40 2 2 0 

    TOTAL 480 15 11 4 
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3 298P PSICOLOGIA APLICADA À ESTÉTICA 40 2 2 0 

3 437V ESTUDOS DISCIPLINARES 60 0 0 0 

3 589F PROJ INT MULTIDISCIPLINAR III 100 0 0 0 

3 677R HOMEM E SOCIEDADE 40 2 2 0 

3 837V PLANEJ DE NEGÓCIOS DA SAÚDE 60 3 3 0 

3 847V MICRO/IMUNO/PARASITO 40 2 2 0 

3 857V ANATOMIA ESPECÍFICA 60 3 2 1 

3 867V IMAGEM PESSOAL 60 3 2 1 

    TOTAL 460 15 13 2 

              

4 214Z SAÚDE PÚBLICA 40 2 2 0 

4 229P MKT APLICADO A ESTÉTICA 60 3 3 0 

4 253Z FUNDAMENTOS DE QUÍMICA GERAL 80 4 4 0 

4 263Z TECN ESTÉTICAS COMPL E HOLIST 60 3 2 1 

4 447V ESTUDOS DISCIPLINARES 60 0 0 0 

4 599F PROJ INTEG MULTIDISCIPLINAR IV 100 0 0 0 

4 887V RECURSOS TECNOL ESTÉTICOS GER 60 3 2 1 

4 D201 LIBRAS (OPT) 20 1 1 0 

4 D703 REL ÉTNICO-RAC/AFRODESC (OPT) 20 1 1 0 

4 D832 EDUCACAO AMBIENTAL (OPT) 20 1 1 0 

    TOTAL 480 18 16 2 

              

5 239P PATOLOGIA APLICADA À ESTÉTICA 60 3 3 0 

5 259P ESTÉTICA E COMEST INTERDISCIPL 40 2 2 0 

5 273Z FITOCOSMETOLOGIA 40 2 2 0 

5 283Z QUIMICA ORGÂNICA 40 2 2 0 

5 457V ESTUDOS DISCIPLINARES 60 0 0 0 

5 601F PROJ INTEG MULTIDISCIPLINAR V 100 0 0 0 

5 818V TÉCNICA EM ESTÉTICA FACIAL 60 3 2 1 

5 897V REC TECN APLIC ÀS ALTER ESTET 60 3 2 1 

5 D172 METODOLOGIA DO TRAB ACADÊMICO 40 2 2 0 

    TOTAL 500 17 15 2 

              

6 204Z TECN ESTÉTICAS NO PRE/PÓS OPER 60 3 2 1 

6 278P FARMACOLOGIA 60 3 3 0 

6 293Z COSMETOLOGIA E FORMUL COSMÉTICAS 80 4 4 0 

6 299P ESTÉTICA E COSMÉTICA INTEGRADA 40 2 2 0 

6 301P TERAPIAS CAPILARES 60 3 2 1 

6 467V ESTUDOS DISCIPLINARES 60 0 0 0 

6 611F PROJ INTEG MULTIDISCIPLINAR VI 100 0 0 0 

6 D192 MÉTODOS DE PESQUISA 40 2 2 0 

    TOTAL 500 17 15 2 
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    CARGA HORÁRIA DO CURSO 2900 97 85 12 

    ATIVIDADES COMPLEMENTARES 100 0 0 0 

    CARGA HORÁRIA TOTAL DO CURSO 3000       

       DISCIPLINAS OPTATIVAS 20 
   LIBRAS    
   RELAC ÉTNIC-RAC AFRODESC    
   EDUC. AMBIENTAL  

   

       

       

 

  Carga Horária 

 
Componentes Curriculares Horas aula Horas 

 
Carga Horária em sala de aula 2300 1917 

 
Projeto Integrado Multidisciplinar 600 500 

 
Total 2900 2417 

 
Atividades Complementares 100 83 

 
CARGA HORÁRIA TOTAL DO CURSO 3000 2500 

 
2.1.10. Ementário e Bibliografias do Curso 
 

O ementário e sua respectiva bibliografia encontram-se no Anexo 1 no 
final do presente documento. 
 
2.1.11. Metodologia 

 
A escolha das metodologias de ensino-aprendizagem é de 

responsabilidade de cada professor. Cabe a cada professor escolher as 
estratégias de ensino-aprendizagem mais adequadas aos conteúdos a serem 
desenvolvidos. Cabe a cada professor, também, buscar fazer com que suas 
estratégias de ensino-aprendizagem e de avaliação sejam, por si só, formas de 
desenvolvimento de competências dos alunos. Para tanto o que se requer dos 
professores é: 
 

 Foco nos objetivos do curso e no perfil desejado do egresso e nas 
competências relacionadas; 

 Foco nos objetivos da disciplina; 

 Visão sistêmica (capacidade de ver a importância de sua disciplina, no 
conjunto das disciplinas do curso e a importância destas para os 
objetivos do curso e para realização do perfil desejado do egresso); 

 Trabalho em equipe; 

 Liderança (da classe) pela competência e pelo exemplo; 
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 Atualização; 

 Atratividade das aulas com foco na otimização do aprendizado dos 
alunos. 

 
2.1.12. Trabalho de Curso 
 

Considerando as atividades práticas desenvolvidas nas diversas 
disciplinas que fazem parte da organização curricular, bem como as visitas 
técnicas realizadas para conhecimentos das tecnologias atualmente em uso, o 
TCC (opcional) não faz parte da carga horária estabelecida para sua conclusão. 

 
Porém, para complemento e consolidação dos conteúdos apresentados 

durante cada semestre, os alunos realizam o Projeto Integrado Multidisciplinar 
(PIM), que é um trabalho interdisciplinar dirigido aos alunos dos cursos de 
Tecnologia da IES, desenvolvido ao longo de cada semestre letivo e concluído 
com a elaboração de monografia e apresentação em sala de aula ou extra-
classe, perante banca examinadora ao final deste, totalizando ao seu término 
100 horas aula por semestre. São realizados seis PIM´s ao longo do curso, 
sendo um por semestre e contemplando as disciplinas do semestre em estudo. 
 
2.1.13. Estágio Supervisionado 

 

O projeto do Curso não contempla a disciplina de Estágio Curricular. 
Embora a Instituição mantenha parcerias e convênios para que os alunos 
possam exercer atividades de estágio ligadas ao Curso. 
 
 
 
2.1.14. Atividades Complementares 
 

As Atividades Complementares são componentes curriculares 
enriquecedores e complementadores do perfil do formando, possibilitam o 
reconhecimento, por avaliação de habilidades, conhecimento e competência do 
aluno, inclusive adquirida fora do ambiente escolar.  

 
Seu objetivo principal é a complementação da formação acadêmica do 

aluno por meios diversos, incluindo a participação em projetos sociais, a 
ampliação dos conhecimentos adquiridos, o desenvolvimento do espírito 
empreendedor e a participação em atividades culturais, artísticas e esportivas. 
Dessa forma, o aluno torna-se capaz de estabelecer diferentes relações com a 
realidade, de posicionar-se criticamente diante de situações e de exercer 
conscientemente a cidadania.  
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  Tais atividades cumprem um papel fundamental na estrutura do 
Curso Superior de Tecnologia em Estética e Cosmética visando atender ao 
seguinte elenco de objetivos: 

 
 permitir que o aluno possa ampliar, aprofundar e complementar o 

conteúdo trabalhado em sala de aula; 

 permitir que o aluno tenha acesso a temas atuais e relevantes, que 

ainda não sejam contemplados nos conteúdos programáticos do Curso 

Superior de Tecnologia em Estética e Cosmética; 

 estimular o contato com temas interdisciplinares ou externos à área de 

Estética e Cosmética, o que contribui para uma formação interdisciplinar 

e com maior capacidade de atender às complexas e diversificadas 

demandas do mercado; 

 contribuir para o aperfeiçoamento cultural do aluno; 

 favorecer o contato com a realidade social, política e econômica do meio 

em que vive; 

 facilitar o confronto entre o conteúdo trabalhado em sala de aula e a 

realidade social, revelando ao aluno as dificuldades de aplicação deste 

conhecimento; 

 permitir ao aluno uma formação em certa medida autônoma e flexível, 

dando-lhe capacidade de atuar em nichos do mercado de trabalho a 

partir de afinidades e escolhas pessoais. 

 despertar o interesse dos alunos para temas sociais, ambientais e 

culturais. 

 estimular a capacidade analítica do aluno na argumentação de questões 

e problemas.  

 auxiliar o aluno na identificação e resolução de problemas, com uma 

visão ética e humanista. 

 incentivar o aluno na participação de projetos e ações sociais. 

 criar mecanismos de nivelamento. 

 Tais objetivos serão alcançados por diversos instrumentos, tais como: 

 Produções técnicas, culturais, bibliográficas e artísticas. 

 Visitas a museus, exposições, centros culturais e feiras. 

 Visitas técnicas. 

 Programa de monitoria. 

 Programa de iniciação científica. 

 Participação em palestras, simpósios, cursos e seminários. 

 Leituras: livros, artigos técnicos, atualidades. 

 Participação em projetos e ações sociais, além de atividades de cunho 

comunitário. 

 Frequência em peças teatrais e mostras cinematográficas. 

Estas atividades são obrigatórias e a sua não realização impede o aluno 
de receber o Diploma, mesmo que aprovado em todas as disciplinas regulares. 
As Atividades visam complementar a formação profissional e cultural do aluno, 
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podendo ser desenvolvidas presencialmente ou à distância, e integralizam o 
currículo pleno do respectivo curso. Desse modo, espera-se do futuro egresso 
uma visão generalista, humanista, crítica e reflexiva, da sua função social, como 
profissional. 

 
Os alunos do Curso Superior de Tecnologia em Estética e Cosmética da 

IES deverão integralizar 83 horas, as quais correspondem a 100 horas aula, em 
Atividades Complementares ao longo do desenvolvimento do curso. 

 
O Coordenador do Curso atua neste trabalho, como Tutor dos alunos, 

orientando e controlando estas Atividades que podem ser realizadas de forma 
individual ou em grupos, o que implica em atendimentos personalizados, em 
sala de aula. 

 
A avaliação do aproveitamento das Atividades Complementares cabe ao 

coordenador de curso que deve oferecer mensalmente, no mínimo, duas 
categorias de atividades para seus alunos, dentre aquelas acima descritas. É 
também atribuição do coordenador decidir quantas e quais Atividades cada 
aluno pode realizar além de definir ainda, a sua forma de comprovação, através 
de relatórios, certificados, impressos, etc. Para este controle, são selecionados 
monitores entre os alunos dos semestres superiores, que auxiliam na pesquisa 
e orientação das Atividades Complementares. 

 
A IES incentiva a realização de tais atividades por meio de programa 

regular de oferta elaborado anualmente pela Coordenadoria de Curso, que deve 
basear-se no Regulamento das Atividades Complementares da Instituição 
constante no Anexo 2. 
 
2.1.15. Projetos Integradores 
 

Para os cursos tecnológicos oferecidos pela IES a organização curricular 
está estruturada por semestres e componentes curriculares que correspondem 
às qualificações profissionais identificáveis no mundo do trabalho e que 
proporcionam Certificação de Qualificação Profissional de Nível Tecnológico 
aos concluintes. 
 

A previsão da apresentação dos Projetos Integrados ligados às 
disciplinas da matriz curricular objetiva garantir o desenvolvimento de projetos 
integradores entre os componentes curriculares. Assim, visando propiciar um 
momento de avaliação, o aluno irá aplicar de forma integrada os conteúdos de 
diversas disciplinas que compuseram o semestre, por meio dos Projetos 
Integrados Multidisciplinares – PIM.  

 
Vide Regulamento no Anexo 3. 

 
2.1.16. Estudos Disciplinares 
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Os Estudos Disciplinares – ED são atividades de caráter obrigatório nos 
cursos de graduação  tecnológica da IES, funcionando como um eixo 
estruturante de formação inter e multidisciplinar que perpassa todos os períodos 
dos cursos. São objetivos dos ED: 
 

 Prover o aluno de graduação tecnológica de competências e 
habilidades específicas para abordar, com visão inter e multidisciplinar, 
problemas típicos de sua área de atuação profissional, com grau 
crescente de complexidade à medida que ele progride em sua 
formação; 

 Ampliar nos períodos iniciais do Curso, os conhecimentos dos alunos 
sobre os conteúdos curriculares de formação geral; 

 Suprir eventuais deficiências da formação no Ensino Médio; 

 Proporcionar aos estudantes oportunidades para estabelecer conexões 
entre as diferentes áreas do conhecimento e o mundo real. 

 
Nos EDs são utilizadas resoluções sistemáticas de exercícios, 

criteriosamente elaborados pelo Coordenador do Curso em conjunto com 
Líderes de Disciplinas, como indutor do desenvolvimento das competências e 
habilidades para lidar com situações-problemas típicas da sua área de 
formação. Vide Regulamento no Anexo 4. 
 
2.1.17. Aproveitamento de Estudos e Competências Profissionais 
Desenvolvidas no Trabalho 
 

No atendimento a este item, a IES pretende utilizar professores que 

atuem no mercado de trabalho e que tenham capacidade de compartilhar com 

os alunos, por meio de estudos de caso, jogos de empresa e trabalhos de 

campo, sua competência profissional adquirida, favorecendo o desenvolvimento 

da capacidade empreendedora dos alunos.  

 
Estes professores deverão estimular o desenvolvimento de projetos 

interdisciplinares que integrem as diferentes disciplinas e que propiciem a 
aplicação prática dos conhecimentos adquiridos e favoreçam, simultaneamente, 
sua inserção na comunidade e o desenvolvimento de seu senso de 
responsabilidade social. 
 

Este mecanismo certamente otimizará a apreensão, por parte do aluno, 
das competências e conhecimentos almejados, aproveitando aqueles 
adquiridos em sua vivência profissional prévia, resultando, assim, em melhor 
preparo para assumir cargos e funções diferenciadas em mercados de trabalho 
com altos níveis de exigência, buscando sempre a qualidade dos produtos e 
serviços prestados. 
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2.1.18. Sistema de Avaliação do Processo de Ensino e Aprendizagem 
 
RENDIMENTO ESCOLAR  

 

A apuração do rendimento escolar é feita por disciplina, conforme as 
atividades curriculares, abrangendo os aspectos de freqüência e 
aproveitamento. 
 
 Assim, o aluno somente poderá ser aprovado e/ou prestar exames com o 
mínimo de 75% (setenta e cinco por cento) de freqüência às aulas e demais 
atividades programadas para cada disciplina. 
 

 

CRITÉRIOS DE PROMOÇÃO 

 

Os critérios de promoção, envolvendo, simultaneamente, a freqüência e 

o aproveitamento escolar, são os seguintes:  

 
1) se a freqüência do aluno for inferior a 75% (setenta e cinco por 

cento), ele estará reprovado na disciplina.  
 
2) em caso contrário, serão feitas avaliação (ões), assim distribuídas: 

 
 

 duas Notas  do Professor (NP1 e NP2) para as atividades curriculares, 
com peso 4 (quatro)) cada uma, na composição da nota semestral de 
cada disciplina. 

 

 uma nota referente ao Projeto Integrado Multidisciplinar (PIM), com 
peso 2 (dois) no cálculo da Média Semestral (MS) de cada disciplina. O 
aluno deverá entregar, obrigatoriamente, um Projeto Integrado 
Multidisciplinar (PIM) por semestre e a sua avaliação poderá ser 
considerada como parte da nota de uma ou mais disciplinas. 

 
 A Média Semestral (MS) será: MS = (NP1 x 4 + PIM x 2 + NP2 x 4) 

/10. 
 

3) se a média semestral (MS) for igual ou maior que 5,0 (cinco), o aluno 
estará aprovado na disciplina, naquele semestre.  

 
 

4)  se a MS for menor que 5,0 (cinco), o aluno será reprovado. 
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5) quando a MS for maior numa ou igual a 4,75 (quatro- vírgula-setenta e 
cinco) e menor que 5,0 (cinco), a MS será arredondada para 5,0 (cinco). O 
desempenho do aluno é avaliado numa escala de 0 (zero) a 10 (dez).  

 
6) a nota obtida no Projeto Integrado Multidisciplinar (PIM) não incide nas 

disciplinas cursadas em regime de Dependência, Adaptação ou Antecipação e 
nas disciplinas optativas ou eletivas. Para essas disciplinas, a MS será 
calculada pela média aritmética simples entre NP1 e NP2. 

 
7) o aluno reprovado em período letivo que não seja oferecido no 

semestre seguinte deverá matricular-se em período indicado pela Coordenação 
do Curso. 

 
8) se a média do PIM for inferior a 5,0 (cinco), o trabalho será 

considerado insuficiente para a validação das 100 hora de atividade, ou seja, o 
aluno estará reprovado na disciplina PIM. Entretanto, esta nota fará parte da 
média final do aluno no semestre cursado. 

 
 
REGIME DE DEPENDÊNCIA 

 
O aluno aprovado em um período letivo poderá matricular-se no período 

subseqüente e cursar as disciplinas pendentes em regime de dependência, com 
exceção do último semestre letivo do curso, no qual as disciplinas em regime de 
dependência poderão ser cursadas em outra época, ao critério da Coordenação 
do curso. 
 
 
REVISÃO DE PROVAS E VERIFICAÇÃO DAS NOTAS 
 

      O Professor deve realizar a revisão e fazer a vista das provas junto com 
o aluno, em horário de aula da disciplina,  sendo vedada a alteração do critério 
adotado para a correção inicial.  
 
 
2.1.19. Sistema de Avaliação do Projeto de Curso 
 
A avaliação do Curso Superior de Tecnologia em Estética e Cosmética será 
feita regularmente, através do estudo do desempenho do Curso e dos aspectos 
relativos ao atendimento das expectativas da comunidade externa, ou seja, do 
próprio mercado de trabalho. Esta avaliação, de acordo com as determinações 
legais vigentes, será realizada em dois níveis: o Interno e o Externo. 
 
Os relatórios correspondentes às avaliações interna e externa serão 
encaminhados ao Conselho Acadêmico para apreciação e emissão de parecer 
e propostas de alternativas e ações para sanar as deficiências apresentadas. 
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2.1.19.1. Ações decorrentes dos processos de avaliação do curso 
 

A IES, comprometida com a qualidade do ensino, diagnosticou alguns 
pontos a serem lapidados, a fim de que o desempenho de seus alunos tenha, 
ano a ano, um efeito cada vez mais positivo, tais como: a criação do NDE, 
tendo como embrião o Grupo de Trabalho constituído para elaborar a 
autoavaliação, juntamente com a CPA, com a missão de conduzir a 
implementação das propostas formuladas e avaliar periodicamente a sua 
eficácia; a reestruturação do corpo docente; a conscientização, por meio de 
palestras, da importância dos resultados do ENADE para o corpo discente, 
principalmente no que se refere ao mercado de trabalho.  

 
2.2. Apoio aos Discentes 
 
2.2.1. Formas de Acesso 
 

Para ingressar na Instituição, o candidato passa por processo seletivo, 
previsto em edital, realizado por meio de um exame constituído por uma 
redação em Língua Portuguesa e questões do tipo múltipla escolha, 
abrangendo o programa estabelecido. Para a orientação desse processo, o 
candidato conta com o Manual do Candidato à sua disposição, que o informará 
sobre os procedimentos para a inscrição, datas e horários dos exames, assim 
como a publicação dos resultados e períodos de matrículas. 
 

No início de cada ano letivo, os ingressantes recebem o Manual do 
Aluno, que tem por finalidade transmitir uma série de informações gerais à 
comunidade acadêmica, com o objetivo de proporcionar a todos o melhor 
aproveitamento da experiência universitária e o entrosamento entre o corpo 
docente, discente e administrativo da Instituição. 
 
 
2.2.1.1. Disposições Gerais 

 
O Processo Seletivo compõe duas formas de acesso:  

 
1) Prova Tradicional, que consiste em datas prefixadas pela IES, com a 

inscrição feita previamente pelo candidato pela Internet, ou 
presencialmente na IES. O local de realização da prova é indicado no 
comprovante de inscrição e a duração da mesma consta no manual. 

2) Prova Agendada, que consiste no agendamento do dia e horário de sua 
realização, feita sempre antes da realização da Prova Tradicional. Esta 
é realizada em computadores dos laboratórios da IES e com provas 
diferentes.  

 
O candidato deverá optar por um dos dois tipos de provas. 
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Quanto ao ENEM (Exame Nacional de Ensino Médio), o candidato que o 

realizou pode ser dispensado de fazer as provas do Processo Seletivo. Nesse 
caso, este faz a inscrição no campus e entrega uma cópia autenticada do 
Boletim Individual de Notas do ENEM, até 48 horas antes da Prova Tradicional. 
As notas obtidas no ENEM, de questões objetivas, bem como de redação, 
serão analisadas e, se não atingirem uma pontuação favorável, o candidato 
necessariamente realizará a Prova Tradicional ou por Agendamento, conforme 
sua escolha e tempo hábil para tal. 

 
2.2.1.2. Condições e Procedimentos 
 

No momento da inscrição, o candidato fará a opção de curso e turno 
conforme instruções contidas no Manual do Aluno. Haverá também um 
questionário socioeconômico e taxa de inscrição, caso haja. A inscrição pode 
ser feita pessoalmente ou pela Internet. Quanto à composição das provas, esta 
possui as disciplinas devidamente elencadas no manual, bem como a 
bibliografia de literaturas a serem estudadas. 
 

No que diz respeito à classificação, esta é feita de forma decrescente, 
referente à pontuação, respeitando a disponibilidade de vagas do curso. Já a 
desclassificação se dá por meio da baixa pontuação da redação e utilização de 
meios fraudulentos ou indisciplina durante a realização da prova. 
 

Quanto ao resultado da prova, a lista oficial de classificação será 
publicada na secretaria da IES, por meio de edital de convocação, e pela 
Internet, após alguns dias da realização da Prova Tradicional da fase 
correspondente. O resultado obtido através da prova feita por Agendamento e 
pelo ENEM será publicado juntamente com o da Prova Tradicional. 
 
 
2.2.1.3. Matrícula 

 
A matrícula é realizada pela Internet e o modo de fazê-la consta no 

Manual do Candidato, passo a passo. Há também um prazo para a sua 
realização, indicação do curso e a data de início das aulas. 
 
 
2.2.2. Apoio Pedagógico aos Discentes 
 

O apoio didático-pedagógico aos discentes do curso de Tecnologia em 
Estática e Cosmética será realizado de diferentes maneiras: 
 

 visitas às salas de aulas, com o objetivo de saber como as turmas estão 
se desenvolvendo, além de levar informações sobre a Instituição, 
eventos, etc.; 



 39 

 reuniões sistemáticas mensais com representantes de turmas e/ou 
centro acadêmico; 

 divulgação contínua aos discentes dos horários de Coordenação do 
Curso, Secretaria, Biblioteca, Laboratórios, etc.; 

 entrega do calendário Escolar, no início de cada semestre, com todas 
as informações acadêmicas da Instituição, como: calendário de provas, 
processo de faltas, dias letivos, recessos e demais serviços da 
Unidade. 

 
Ademais, a Instituição conta com um corpo de profissionais disponíveis 

para o atendimento ao estudante, fora do expediente de aula, buscando dirimir 
dúvidas em relação às disciplinas e conteúdos ministrados, em salas 
específicas para o atendimento individual ou em grupo. Conta também com um 
Coordenador, que fica à disposição dos estudantes e professores para o 
atendimento em relação à operacionalidade do curso e às questões acadêmico-
pedagógicas. 
 

A Instituição promove a organização e a divulgação de atividades 
extracurriculares constantes e diversificadas, como semanas de estudo, 
seminários, congressos, palestras, jornadas, entre outras, ligadas às áreas dos 
cursos oferecidos com o intuito de integrar a comunidade científica e 
complementar a formação de sua comunidade acadêmica, além de incentivar a 
interdisciplinaridade. 
 
 
2.2.3. Acompanhamento Psicopedagógico 

 
O Instituto Baiano de Ensino Superior- IBES oferece aos alunos um 

serviço de apoio psicopedagógico, destinado à orientação acadêmica no que 

diz a respeito à vida escolar do discente, envolvendo assuntos como notas, 

desempenho, trabalhos, provas e freqüência; além de servir como atendimento 

específico para orientar o corpo discente no que diz respeito a problemas de 

aprendizagem. 

Com o objetivo de dar ao alunado maior apoio e orientações que ajudem 

no seu aprendizado, o NAPp – NÚCLEO DE APOIO PSICOPEDAGÓGICO – 

constitui-se num núcleo estruturado para melhor atender e orientar nosso 

alunado. 

Atualmente, o NAPp vem buscando espaço e atuação que visa vencer 

dificuldades encontradas pelos próprios alunos no que diz respeito à sua 
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própria atuação. Encontros periódicos são realizados objetivando o suporte 

psicopedagógico, de modo a afastar barreiras encontradas pelos alunos no seu 

aprendizado. 

Os encontros são realizados em plantões previamente agendados pelos 

próprios alunos, diretamente com a professora gestora do Núcleo ou as 

auxiliares de coordenação. 

O atendimento é realizado mediante orientações individuais a alunos 
encaminhados pelos professores, Coordenadores de Curso ou para aqueles 
que procuram o serviço espontaneamente. 
 
 
2.2.4. Mecanismos de Nivelamento 
 

É oferecido, gratuitamente, o curso de nivelamento em língua 

portuguesa, metodologia da pesquisa e matemática. O curso acontece 

semestralmente e através dele podemos oferecer ao nosso alunado uma 

oportunidade de sanar possíveis dificuldades. 

 

Monitoria: 

O monitor auxilia os professores no desenvolvimento e aprimoramento 

das atividades técnico-didáticas aos alunos do curso. As monitorias são 

oferecidas durante o semestre letivo em todas as disciplinas práticas do curso  

   

Atividades Complementares  

 Complementar a formação profissional, cultural e cívica do aluno pela 

realização de atividades extracurriculares obrigatórias, presenciais ou a 

distância. 

 Contribuir para que a formação do futuro egresso seja generalista, 

humanista, crítica e reflexiva. 

 Despertar o interesse dos alunos para temas sociais, ambientais e culturais. 

 Estimular a capacidade analítica do aluno no estudo e na avaliação de 

situações novas.  

 Auxiliar o aluno na identificação e resolução de problemas, com uma visão 

ética e humanista. 



 41 

 Integrar alunos de cursos distintos e ampliar o escopo de interesses dos 

mesmos. 

 Incentivar o aluno na participação de projetos e ações sociais. 

 Promover situações que exijam posturas de tomadas de iniciativas e 

revelem o espírito empreendedor dos alunos. 

 Dispor o conhecimento e a vivência acadêmica com as comunidades 

externa e interna. 

 Incentivar procedimentos de investigação científica. 

 

As informações referentes ao apoio e nivelamento do discente durante o 

curso mencionadas acima serão alocadas nos murais das salas de aula e serão 

divulgadas na página web e informativo durante o semestre letivo para 

conhecimentos dos alunos. 

 
2.2.5. Atendimento Extraclasse 

 
O atendimento extraclasse aos alunos será realizado pelo Coordenador 

de Curso, pelos professores em regime de trabalho de tempo integral e tempo 
parcial, com jornada semanal específica para essa finalidade.  
 
 
2.2.6. Acompanhamento dos Egressos  
 

O Instituto Baiano de Ensino Superior- IBES conta com o IAP – Instituto 

de Acompanhamento Profissional que busca promover o acompanhamento dos 

egressos. 

O Instituto de Acompanhamento Profissional tem como objetivo manter 

uma linha permanente de estudos e análises sobre os egressos, a partir das 

informações coletadas, para avaliar a qualidade do ensino e adequação da 

formação do profissional às necessidades do mercado de trabalho. O IAP conta 

com uma base de dados, com informações atualizadas dos egressos; 

mecanismos para a promoção de um relacionamento contínuo entre a 

Instituição e seus egressos; e mecanismos para avaliar a adequação da 

formação do profissional para o mercado de trabalho. 
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A partir das informações constantes na base de dados será possível 

estabelecer um canal de comunicação com os egressos, por meio do qual os 

ex-alunos cadastrados recebem informações sobre eventos, cursos, atividades 

e oportunidades oferecidas pela Instituição. 

O retorno dos egressos sobre o ensino recebido é fundamental para o 

aprimoramento da Instituição. Para tanto, serão aplicados questionários para 

obter informações sobre o curso realizado (pontos positivos e negativos), a 

atuação no mercado de trabalho, dificuldades encontradas na profissão, perfil 

do profissional exigido no mercado, interesse em realizar outros cursos de 

graduação e pós-graduação. 

 
DIMENSÃO 3 – CORPO DOCENTE 
 
 
3.1. Administração Acadêmica 

 
3.1.1. Atuação do Núcleo Docente Estruturante (NDE)  

 
 

O Núcleo Docente Estruturante do Curso de Tecnologia em Estética e 
Cosmética é composto por professores responsáveis pela formulação da 
proposta pedagógica, pela implementação e desenvolvimento do curso, 
atendendo aos requisitos estabelecidos na Portaria MEC nº 147/2007. 
 

Compete ao Núcleo Docente Estruturante: 
 

 Participar plenamente da elaboração e atualização do projeto 
pedagógico do curso; 

 Propor alterações do projeto pedagógico do curso, quando for 
pertinente; 

 Estimular o corpo docente a apresentar propostas curriculares 
inovadoras para o curso; 

 Motivar a participação efetiva nas mudanças curriculares e 
pedagógicas;  

 Estabelecer mecanismos de representatividade do corpo docente nas 
propostas de alterações do projeto pedagógico; 

 Buscar a implementação do projeto pedagógico do curso, preservando 
as características e peculiaridades regionais da comunidade local. 
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Os professores que integram o Núcleo Docente Estruturante estão 

vinculados às atividades essenciais do curso, entre elas: docência, orientação 
de estágio e monografia; acompanhamento de atividades complementares; 
orientação de pesquisa e desenvolvimento de atividades de extensão, 
atualização do próprio Projeto Pedagógico. 
 
3.1.2. Composição do Núcleo Docente Estruturante (NDE) 

 
O NDE do Curso de Tecnologia em Estética e Cosmética é constituído 

por 5 docentes, integrado pelo Coordenador de Curso e por mais 4 (quatro) 
professores, correspondendo a 56% do corpo docente previsto para o primeiro 
ano do curso, seus componentes se caracterizam pelo(a): a) concessão de uma 
dedicação preferencial ao curso; b) porte de título de pós-graduação stricto 
sensu; c) contratação em regime de trabalho diferenciado do modelo horista; e 
d) estabilidade ou perenidade, que lhes permitirá construir uma história 
institucional.  
 

A seguir, apresenta-se a relação nominal dos professores, seguida da 
titulação e do regime de trabalho. 
 
 
3.1.3. Relação Nominal, Titulação e Formação Acadêmica do NDE 
 

NÚCLEO DOCENTE ESTRUTURANTE DO CURSO DE TECNOLOGIA EM ESTÉTICA E 
COSMÉTICA 

PROFESSOR TITULAÇÃO FORMAÇÃO ACADÊMICA 

Mariana Biscaia Mestre FISIOTERAPEUTA 

Érica Patricia Lima Pereira Mestre CIÊNCIAS BIOLÓGICAS 

Fabiano Oliveira Mestre COMUNICAÇÃO SOCIAL 

Renata Brito Especialista FISIOTERAPEUTA 

Verena Loureiro Galvão Mestre FISIOTERAPEUTA 

 
 
 
3.1.4. Regime de Trabalho do NDE 

 
NÚCLEO DOCENTE ESTRUTURANTE DO CURSO DE TECNOLOGIA 

EM ESTÉTICA E COSMÉTICA 

PROFESSOR REGIME DE TRABALHO 

Mariana Biscaia Integral 

Érica Patricia Lima Pereira Integral 

Fabiano Oliveira Integral 

Renata Brito Integral 

Verena Loureiro Galvão Integral 

 
3.1.5. Atuação do Coordenador do Curso 
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A coordenação do curso responsabiliza-se e zela pela qualidade do 
ensino ofertado pela IES, tendo como atribuições, sob a supervisão do 
Coordenador Pedagógico: 

 
 Definir ou redefinir a concepção, os objetivos e finalidades e o perfil do 

profissional a ser formado pelo curso; 

 Colaborar com os docentes na elaboração de planos de ensino e em 
projetos de natureza pedagógica; 

 Sugerir alterações curriculares e o ajustamento de planos de ensino de 
disciplinas, de acordo com os objetivos do curso e do perfil do 
profissional a ser formado e com as diretrizes curriculares aprovadas 
pelo Ministério da Educação; 

 Promover a discussão e análise das ementas e conteúdos 
programáticos das disciplinas, visando à interdisciplinaridade e à 
integração do corpo docente aos objetivos do curso; 

 Fomentar a discussão teórica e o avanço prático de metodologias de 
ensino adequadas às diferentes disciplinas do curso; 

 Estabelecer normas para o desenvolvimento e controle dos estágios 
curriculares e extracurriculares; 

 Executar periodicamente a auto avaliação do curso e a avaliação 
institucional; 

 Opinar nos processos de seleção, contratação, afastamento e 
substituição de professores; 

 Apreciar as recomendações dos docentes e discentes sobre assuntos 
de interesse do curso; 

 Decidir sobre a dependência de disciplinas na programação acadêmica 
do aluno, respeitado o disposto neste Regimento e em normas do 
Conselho Acadêmico; 

 Definir a organização e a administração de laboratórios e materiais 
relativos ao ensino; 

 Estimular o programa de monitoria; 

 Incentivar o desenvolvimento de projetos de aplicação prática;  

 Estimular práticas de estudo independente, visando à progressiva 
autonomia intelectual e profissional do estudante; 
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 Encorajar o reconhecimento de conhecimentos, habilidades e 
competências adquiridas fora do ambiente escolar;  

 Elaborar o horário escolar do curso e fornecer à Diretoria os subsídios 
para a organização do Calendário Escolar; 

 Orientar, coordenar e supervisionar as atividades do curso; 

 Fiscalizar a observância do regime escolar e o cumprimento dos 
programas e planos de ensino, bem como a execução dos demais 
projetos; 

 Emitir parecer sobre aproveitamento de estudos e propostas de 
adaptações de curso; 

 Exercer o poder disciplinar no âmbito do curso; e 

 Exercer outras atribuições conferidas no Regimento Interno e por 
normas complementares emanadas do Conselho Acadêmico. 

 
Além disso, o Coordenador também atua no Núcleo Docente Estruturante 

como presidente nato tendo as seguintes competências: 
 

 Convocar e presidir as reuniões, com direito a voto, inclusive o de qualidade; 

 Representar o NDE junto aos órgãos da instituição; 

 Encaminhar as deliberações do Núcleo; 

 Designar relator ou comissão para estudo de matéria a ser decidida pelo 
Núcleo e um representante do corpo docente para secretariar e lavrar as 
atas; 

 Indicar coordenadores para cada área do saber; 

 Coordenar a integração com os demais Cursos e setores da Instituição. 

 
3.1.6. Experiência profissional, de magistério superior e de gestão 
acadêmica do coordenador 

 
Fisioterapeuta, Doutoranda em Ciências da Educação pela Universidad 
Americana, Mestre em Ciências da Reabilitação. Tem experiência na área de 
gestão, pesquisa, Fisioterapia e atendimento clínico, com ênfase em 
Fisioterapia Dermatofuncional. Atualmente é professora do curso de 
Fisioterapia da FACSAL/ISEC. Ministrante de cursos e palestrante em eventos. 
Diretora Geral da Vitality Clinica (2009-2012). Membro da Câmara Técnica de 
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Dermato Funcional do CREFITO 2 no período de 2009 a Março de 2011. 
Membro do Colégio Brasileiro de Estética e Cosmetologia (2009 - Atual) 
 
3.1.7. Regime de Trabalho do Coordenador do Curso 

 
O regime de trabalho da Coordenadora do Curso é integral sem dedicação 
exclusiva. 
 
3.1.8. Titulação do Corpo Docente do Curso 
 

O corpo docente do Curso de Tecnologia em Estética e Cosmética é 
constituído por docentes com formação específica e titulação compatível aos 
conteúdos ministrados, à natureza das atividades acadêmicas que desenvolverá, 
às características do contexto da região e à concepção do curso. 

 
O quadro adiante traz o corpo docente responsável pelas disciplinas dos 

dois primeiros anos do curso, com a maior titulação: 
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DISCIPLINAS DOCENTES CPF 
GRADUAÇÃO/ IES e 

ANO DE CONCLUSÃO 

TITULAÇÃO/ 
ÁREA DE 

CONCENTRAÇÃO/ 
IES E ANO DE 
CONCLUSÃO 

1º SEMESTRE 
Interpretação e Produção de 
Textos 

FABIANO VIANA 
861.364.885-15 
 

Comunicação Social/Ucsal / 
1995 

Mestre / Ciencias Sociais/ 
Ufba/ 2001 

Biossegurança 
ERICA PATRICIA LIMA 

PEREIRA 
942.307.575-49 

Ciências Biológicas – FTC - 

2008 

Mestre em Processos 

Interativos dos órgãos e 

Sistema – UFBA - 2010  

Primeiros Socorros ADRIANA BORGES 757.759.565-91 
Fisioterapia – Ucsal – 2000 

 

Especialista em 

Fisioterapia Pneumo 

Funcional- UCB 2005 

Bioética e Legislação 

Profissional 
RENATA BRITO 709.986.205-72 Fisioterapia/Ucsal/2001 

Especialização em Ciência da 
Motrocidade 

Humana/Universidade 
Castelo Branco/2010 

 

Noções de Nutrição e 
Dietética 

JOELMA FREITAS  957.847.055-04 Nutrição/Uneb/2002 
Especialização em Saúde 

Pública Unesa/2005 

Técnicas de Massagens RODRIGO MEDINA 804.934.245-04 Fisioterapia – Ucsal -2003 

Especialista Fisioterapia 

Cardiorespiratória – 
Ugf/Rj – 2007 

Projeto Integrado 

Multidisciplinar I 
MARIANA BISCAIA 098.372.767-89 

Fisioterapia – UNISUAM-

2009 
 

Mestrado em Ciências da 

Reabilitação 

Estudos Disciplinares MARIANA BISCAIA 098.372.767-89 

Fisioterapia – UNISUAM-
2009 

 

Mestrado em Ciências da 

Reabilitação 

 

Comunicação e Expressão FABIANO VIANA 
861.364.885-15 

 

Comunicação Social/Ucsal / 

1995 

Mestre / Ciencias Sociais/ 

Ufba/ 2001 

Biologia - Citologia e 
Histologia 

RENATA BRITO 709.986.205-72 Fisioterapia/Ucsal/2001 

Especialização em Ciência da 
Motrocidade 

Humana/Universidade 
Castelo Branco/2010 

 

Fisiologia VERENA GALVÃO 917.195.265-91 
Fisioterapia – Ebmsp/Ba - 

1999 

Mestrado em Saude 
Humana –Fundação 

Baiana para Des. E 
Ciências  

Anatomia Aplicada RODRIGO MEDINA 804.934.245-04 Fisioterapia – Ucsal -2003 

Especialista Fisioterapia 

Cardiorespiratória – 
Ugf/Rj – 2007 

Drenagem Linfática MARIANA ROBATTO 825.401.365-91 Fisioterapia/Ucsal/2008 
Mestre em Medicina e Saúde 

Humana/EBMSP/2014 

Técnicas em Estética 
Corporal 

MARIANA ROBATTO 825.401.365-91 Fisioterapia/Ucsal/2008 
Mestre em Medicina e Saúde 

Humana/EBMSP/2014 

Projeto Integrado 
multidisciplinar II 

MARIANA BISCAIA 098.372.767-89 

Fisioterapia – UNISUAM-
2009 

 

Mestrado em Ciências da 

Reabilitação 

Estudos Disciplinares MARIANA BISCAIA 098.372.767-89 

Fisioterapia – UNISUAM-
2009 

 

Mestrado em Ciências da 

Reabilitação 
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O quadro a seguir apresenta o resumo da titulação dos docentes para o primeiro 
ano. 
 

Tabela Resumo – Titulação em % 

 

Titulação Qtde. % do Total 
Na Área Específica do Curso Em Outras Áreas 

Qtde. % do Total Qtde. % do Total 

Doutorado 0 0 0 0 0 0 

Mestrado 5 56 3 43 2 100 

Especialização 4 44 4 57 0 0 

Total 9 100 7 0 2 100 

 
 

3.1.9. Regime de trabalho  

 
O quadro a seguir apresenta o regime de trabalho dos docentes para o 

primeiro ano do curso. 
 

Tabela – Regime de Trabalho 
 

DOCENTE 

REGIME DE TRABALHO 
DOS DOCENTES 

Tempo 
Integral 

Tempo 
Parcial 

Horista 

ADRIANA BORGES LEITE  X   

ERICA PATRICIA LIMA PEREIRA X   
FABIANO VIANA OLIVEIRA  X   

JOELMA DE FREITAS BRITO   X  

MARIANA T BISCAIA R M E LIMA X   

MARIANA ROBATTO DANTAS LEAL   X  

RENATA BRITO R LANDEIRO  X   

RODRIGO MEDINA V LAGO  X   

VERENA LOUREIRO GALVAO 
 

X   

 
 

Tabela – Regime de Trabalho em % 

 
REGIME DE TRABALHO DOS DOCENTES QUANTIDADE 

 (Nº) (%) 

Tempo Integral 7 78 

Tempo Parcial 2 22 

Horista 0 0 
TOTAL 8 100 

 
 
3.1.10. Experiência Profissional do Corpo Docente 
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DOCENTES 
TEMPO DE EXPERIÊNCIA 

PROFISSIONAL 

ADRIANA BORGES LEITE 12 ANOS 

ERICA PATRICIA LIMA PEREIRA - 

FABIANO VIANA OLIVEIRA  16 ANOS 

JOELMA DE FREITAS BRITO  08 ANOS 

MARIANA T BISCAIA R M E LIMA  05 ANOS 

MARIANA ROBATTO DANTAS LEAL  06 ANOS 

RENATA BRITO R LANDEIRO  13 ANOS 

RODRIGO MEDINA V LAGO  11 ANOS 

VERENA LOUREIRO GALVAO  09 ANOS 

 
3.1.11. Experiência de Magistério Superior do Corpo Docente 
 

DOCENTES 
TEMPO DE MAGISTÉRIO 

SUPERIOR 

ADRIANA BORGES LEITE  08 ANOS 

ERICA PATRICIA LIMA PEREIRA - 

FABIANO VIANA OLIVEIRA  13 ANOS 

JOELMA DE FREITAS BRITO   02 ANOS 

MARIANA T BISCAIA R M E LIMA  06 ANOS 

MARIANA ROBATTO DANTAS LEAL  05 ANOS 

RENATA BRITO R LANDEIRO  11 ANOS 

RODRIGO MEDINA V LAGO  07 ANOS 

VERENA LOUREIRO GALVAO  09 ANOS 

 
 
3.1.12. Produção científica, cultural, artística ou tecnológica  

 

DOCENTES PRODUÇÃO 

FABIANO VIANA OLIVEIRA  19 

MARIANA T BISCAIA R M E LIMA   06 

RENATA BRITO R LANDEIRO   03 

RODRIGO MEDINA V LAGO   03 

VERENA LOUREIRO GALVA 16 

 
 
3.1.13. Funcionamento do Colegiado de Curso 

 
O Colegiado de Curso, previsto no Regimento da IES, é um órgão de 

natureza consultiva, representativo da comunidade acadêmica, anualmente 
constituído, e que tem a seu cargo a coordenação didática dos respectivos cursos. 

 
O Colegiado de Curso é constituído, para cada curso, por cinco docentes 

que ministram disciplinas distintas do currículo pleno, pelo coordenador do curso 
em questão e por um representante do corpo discente. 
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Os docentes membros do Colegiado de Curso são indicados a cada 3 anos 
pelo Diretor e o representante do corpo discente deve ser um aluno regularmente 
matriculado no curso. 

 
Atribuições e Competências 
 

São atribuições do Colegiado de Curso: 
 
 fixar o perfil do curso e as diretrizes gerais das disciplinas, com suas 

ementas e respectivos programas; 
 elaborar o currículo do curso e suas alterações com a indicação das 

disciplinas e respectiva carga horária, de acordo com as diretrizes 
curriculares emanadas pelo Poder Público; 

 promover a avaliação do curso; 
 decidir sobre aproveitamento de estudos e de adaptações, mediante 

requerimento dos interessados; 
 colaborar com os demais órgãos acadêmicos no âmbito de sua atuação; e 
 exercer outras atribuições de sua competência ou que lhe forem delegadas 

pelos demais órgãos colegiados. 
 

O Colegiado de Curso é presidido pelo Coordenador de Curso e reúne-se 
ordinariamente duas vezes ao ano e extraordinariamente quando convocado pelo 
Coordenador do Curso, por iniciativa própria ou a requerimento de dois terços dos 
membros que o constitui, devendo constar da convocação a pauta dos assuntos a 
serem tratados. 

 
DIMENSÃO 4 – INSTALAÇÕES FÍSICAS 
 
4.1. Infraestrutura 
 

O Campus tem 8.000 m² de área e 4.500 m² de área construída. As 

instalações físicas são inteiramente adequadas às funções a que se destinam e 

estão descritas a seguir: 

 

Dependências/Serventias Quantidade M2 

Sala de Direção 01 18 m² 

Sala de Coordenação Pedagógica 01 20 m² 

Salas de Coordenação de Cursos 08 7 m² 

Sala de Professores 01 35 m² 

Sala de Aux. De Coordenação 01 22 m² 

Agencia Modelo 01 20 m² 

Laboratório de RTVC 01 38 m² 

Gerencia de unidade 01 20 m² 
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Departamento Pessoal 01 14 m² 

Salas de Aula  02 25 m² 

Salas de Aula  06 30 m² 

Salas de Aula 09 40 m² 

Salas de Aula 02 50 m² 

Salas de Aula  08 60 m² 

Sanitários PA1 04 15,36 m² 

Sanitários PAC 03 16,80 m² 

Pátio Coberto / Área de Lazer / Convivência 01 
123,66 

m² 

Tesouraria/ Secretaria 01 60 m² 

Praça de Alimentação 01 40 m² 

Laboratórios de Informática 01 30 m² 

Laboratórios de Informática 01 38 m² 

Laboratórios de Informática 01 45 m² 

Laboratório Multidisciplinar  01 54 m² 

Laboratório de Fisioterapia 01 36 m² 

Auditório 01 90 m² 

Biblioteca 01 120 m² 

Sala de Leitura 01 30 m² 

Depósito 01 30 m² 

Sala de Manutenção 01 9 m² 

Sala de materiais de Limpeza 01 6 m² 

Almoxarifado 01 40 ² 

 

 

4.1.1. Sala de Professores e Sala de Reuniões 

 

Nas instalações físicas da IES há sala de professores, equipada com 

microcomputadores com acesso à Internet, além de sala de reuniões, que 

atendem às condições de salubridade e aos requisitos de dimensão, limpeza, 

iluminação, acústica, ventilação, conservação e comodidade necessária à 

atividade proposta.  

 

4.1.2 Gabinetes de Trabalho para Professores/ Núcleo Docente 
Estruturante e Coordenação de Curso 
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Para os professores em regime de tempo integral são disponibilizados 

espaços de trabalho que favoreçam a permanência do corpo docente no 

ambiente da Instituição.  

A Coordenação do Curso ocupará uma sala exclusiva, com boa 

iluminação, ventilação, mobiliário e aparelhagem específica, atendendo às 

condições de salubridade. Estão disponíveis também microcomputadores com 

acesso à Internet.  

 

4.1.3. Salas de Aula 

 

Todas as salas de aula são bem dimensionadas, dotadas de isolamento 

acústico, iluminação, ventilação, mobiliário e aparelhagem específica, 

atendendo a todas as condições de salubridade.  

 

Infraestrutura de acesso para Portadores de Necessidades Especiais ou 
com Mobilidade Reduzida 
 

Para os alunos portadores de deficiência física, o IBES apresenta as 

seguintes condições de acessibilidade: livre circulação dos estudantes nos 

espaços de uso coletivo (eliminação de barreiras arquitetônicas); vagas 

reservadas no estacionamento; rampas com corrimãos, facilitando a circulação 

de cadeira de rodas; portas e banheiros adaptados com espaço suficiente para 

permitir o acesso de cadeira de rodas; barras de apoio nas paredes dos 

banheiros; lavabos, bebedouros e telefones públicos em altura acessível aos 

usuários de cadeira de rodas. 

Em relação aos alunos portadores de deficiência visual, o IBES está 

comprometida, caso seja solicitada, desde o acesso até a conclusão do curso, a 

proporcionar sala de apoio contendo: máquina de datilografia Braille, 

impressora Braille acoplada a computador, sistema de síntese de voz; gravador 

e fotocopiadora que amplie textos; acervo bibliográfico em fitas de áudio; 

software de ampliação de tela; equipamento para ampliação de textos para 

atendimento a aluno com visão subnormal; lupas, réguas de leitura; scanner 
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acoplado a computador; acervo bibliográfico dos conteúdos básicos em Braille. 

Em relação aos alunos portadores de deficiência auditiva, IBES está 

igualmente comprometido, caso seja solicitada, desde o acesso até a conclusão 

do curso, a proporcionar intérpretes de língua de sinais, especialmente quando 

da realização de provas ou sua revisão, complementando a avaliação expressa 

em texto escrito ou quando este não tenha expressado o real conhecimento do 

aluno; flexibilidade na correção das provas escritas, valorizando o conteúdo 

semântico; aprendizado da língua portuguesa, principalmente, na modalidade 

escrita, (para o uso de vocabulário pertinente às matérias do curso em que o 

estudante estiver matriculado); materiais de informações aos professores para 

que se esclareça a especificidade linguística dos surdos. 

O IBES coloca à disposição de professores, alunos, funcionários 

portadores de deficiência ou com mobilidade reduzida suporte técnico que 

permitam o acesso às atividades acadêmicas e administrativas em igualdade de 

condições com as demais pessoas. 

 

4.1.4. Atendimento Prioritário, Imediato e Diferenciado 
 

A IES tem normas internas sobre o tratamento a ser dispensado a 

professores, alunos e funcionários portadores de deficiência, com o objetivo de 

coibir e reprimir qualquer tipo de discriminação, garantindo o atendimento 

prioritário, imediato e diferenciado aos alunos e docentes portadores de 

necessidades especiais ou com mobilidade reduzida. 

Quaisquer falhas por parte do corpo técnico-administrativo ou docente 

em seguir estas normas podem ser comunicadas pelo aluno diretamente à 

Coordenação ou à Direção da Instituição, que tomará as providências cabíveis, 

conforme instrui o Regimento da Instituição, para que sejam respeitadas de fato 

a dignidade e a cidadania integral do indivíduo. 

 

4.1.5. Serviços de Tradução e Interpretação de Linguagem Brasileira de 
Sinais - LIBRAS 
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LIBRAS é parte integrante dos conteúdos curriculares dos cursos da 

Instituição. Assim sendo, prevê-se que, nos próximos anos, o contingente de 

alunos e professores, além de funcionários do corpo técnico-administrativo, 

preparados para entender e fazer-se entender em LIBRAS torne-se 

significativo, contribuindo para mais ampla integração de eventuais novos 

alunos dependentes deste meio de comunicação. 

 

4.2 BIBLIOTECA  
 

Atualmente, quando informações rápidas e eficientes são um marco em 

qualidade de serviço, a Biblioteca tem como responsabilidade apoiar e 

disseminar todas as formas de conhecimento pertencentes a um contexto 

global de informação.  

Para que estes propósitos se concretizem, a Biblioteca conta com um 

acervo que segue plenamente os padrões de qualidade exigidos, composto por 

material atualizado tanto para o uso do corpo docente quanto para o uso do 

corpo discente, ao mesmo tempo em que busca sempre a melhor estruturação 

do espaço para a formação do estudante e de melhores resultados para a 

satisfação de seus usuários. 

A Instituição entende ser imprescindível a aquisição de livros e periódicos 

indicados pelo corpo docente, a fim de cumprir o atendimento das ementas de 

cada disciplina, sempre em consonância com as Diretrizes Curriculares do 

MEC, além de atender a assuntos de interesse e complementação à formação 

dos estudantes.  

 

4.2.1. Acervo 
 

4.2.1.1 Livros das Bibliografias Básicas e Complementares 
 

No período entre a abertura de um Pedido de Reconhecimento no e-

MEC e a visita in loco, há uma contínua atualização do material no mercado 

editorial. Por conta disso, há uma constante adaptação do conteúdo e 

metodologia de ensino empregados nas disciplinas pelos professores, que 
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procuram readequar os livros a serem utilizados em sala de aula buscando uma 

constante melhora na qualidade de ensino.  

Os docentes das disciplinas e/ou coordenador do curso podem alterar as 

bibliografias à medida que julgarem necessário, desde que haja o material 

solicitado no acervo ou condição de aquisição. 

Com base no Comunicado da Diretoria de Avaliação da Educação 

Superior de 14 de Dezembro de 2010, caso haja atualização Bibliográfica, a 

Comissão Verificadora receberá da Instituição a Ementa com a Bibliografia 

devidamente atualizada e em acordo com o acervo no período de abertura do 

formulário eletrônico ou até o dia imediatamente anterior ao início da visita.  

 

4.2.1.2 Periódicos Especializados 
 

Assim como as Bibliografias, a manutenção dos títulos e coleções de 

periódicos respeita a Legislação vigente para cada curso e/ou categoria de 

curso. 

 

Política de Atualização do Acervo 

 

MATERIAIS DIRETRIZES 

LIVROS E OBRAS DE 
REFERÊNCIA 

Obedecer aos parâmetros estabelecidos pelo MEC para 
as proporções de exemplares por número de alunos das 
obras indicadas nas bibliografias. 

Atualizar o editorial quando preciso. 

Adquirir a solicitação dos professores e alunos 
intermediada pelos coordenadores. 

OBRAS SERIADAS 
(PERIÓDICOS, JORNAIS E 
REVISTAS) 

Adequar o acervo junto aos coordenadores de acordo 
com a legislação vigente. 

Consultar os conceitos das obras no  Programa Qualis da 
CAPES (http://qualis.capes.gov.br/webqualis) sempre 
que possível, já que nem todas as obras em circulação 
foram avaliadas. 

Verificar a circulação das obras em outros acervos 
utilizando o Catálogo Coletivo Nacional 
(http://ccn.ibict.br/busca.jsf). 

Priorizar obras que possuem acesso pela Internet sempre 
que possível. 

MULTIMÍDIA (VHSs/DVDs, 
Disquetes/CD ROMs e E-
books/Páginas Eletrônicas 

Adquirir a solicitação dos professores e alunos 
intermediada pelos coordenadores. 

http://qualis.capes.gov.br/webqualis
http://ccn.ibict.br/busca.jsf
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4.2.2. Serviços 

 

A biblioteca oferece os seguintes serviços: 

 

 Acesso disponível pela internet ao acervo eletrônico; 

 Apoio à elaboração de trabalhos acadêmicos; 

 Capacitação de usuários; 

 Pesquisa bibliográfica; e 

 Reserva da bibliografia usada nos cursos. 

 

4.3. LABORATÓRIOS UTILIZADOS NO CURSO 
 

4.3.1. Laboratório multiusos 
 

Os Laboratórios gerais utilizados no curso são os de Informática. Todo o 

campi é equipados com microcomputadores atualizados, tanto no hardware 

quanto nos softwares de utilização corrente no curso, interligados em rede e 

com acesso a internet. 

 

Estes laboratórios destinam-se a propiciar ao corpo discente: 

 

 Aulas acerca da utilização de linguagens de programação. 

 Aulas práticas para implementação dos conceitos teóricos: banco de dados, 

sistemas operacionais, computação gráfica, algoritmos, etc. 

 Desenvolvimento de atividades para a elaboração de trabalhos, listas de 

exercícios e pesquisas. 

 

Qt
de. 
La
bs. 

Qtde. 
Equip. 

Configurações Softwares 
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03 

20 

20 máquinas 
13 monitores 18’’ e 7 monitores de 15’’ 
Lenovo, HD 160Gb, memória 1Gb, 
processador Intel Celeron  2.00Ghz 

Turbo Pascal 7.0; 
* Windows Server (versão 
mais nova); 
* Windows Seven; 
* Office; 
* Antivírus (McAffee); 
* Vision (Versão mais nova); 
* SQL; 
* Sistema ERP (ou 
equivalente para 
simulações); 
* Cobit (para simulação de 
gerenciamento de redes); 
* Workbench; 

18 

18 máquinas:  
18 monitores de 15’’ 
 Lenovo Think Centre, HD 160Gb, 
memória 1Gb, processador Intel 
celeron 2.60Ghz  

28 

28 máquinas  
14 HP, monitor de 15’’, HD de 160 Gb, 
memória 1Gb, processador Intel 
Celeron 2.20Ghz 
14 Lenovo E200, Monitor de 15’’, 
HD160Gb, memória de 1Gb, 
processador Intel Celeron 2.20Ghz 

 
 
4.3.2. Política de Acesso aos Equipamentos de Informática 
 

Os laboratórios são destinados às aulas práticas, conforme o 

cronograma estabelecido, e às necessidades dos professores dentro do horário 

de aula, que será das 19h às 22h00, podendo ser reservados com antecipação 

de, pelo menos, 24 horas antes das aulas.  

 

Das 07h às 22h00, os laboratórios são destinados aos estudantes para 

que aprimorem seus conhecimentos técnicos e executem trabalhos 

acadêmicos. A permanência dos estudantes nesse horário é acompanhada por 

monitores, em tempo integral, com a finalidade de orientá-los, de acordo com as 

necessidades institucionais. 

 

O acesso aos equipamentos do Laboratório de Informática é realizado 

por ordem de chegada, enquanto houver disponibilidade destes. Cada 

estudante, assim, pode ocupar um equipamento por 2 (duas) horas 

consecutivas, inclusive para acessos aos serviços oferecidos pela Internet. 
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4.4. INSTALAÇÕES E LABORATÓRIOS ESPECÍFICOS 
 

4.4.1. Laboratório de Informática 
 

Há laboratórios de informática em número suficiente e com acesso à 

Internet que atende ao indicador definido pelo Ministério da Educação de um 

terminal para cada 30 alunos. 

 

4.4.2 LABORATÓRIOS ESPECÍFICOS DOS CURSOS 

 
4.4.2.1 Tipos de Ambientes / Laboratórios de Acordo com a Proposta do 
Curso 

 
 

Os laboratórios possuem ambientes ergonômicos, amplos e seguros 

para docentes, discentes e funcionários. São adequados à proposta do curso, 

atendendo a todas as aulas práticas preconizadas pelos docentes. Possui 

estrutura compatível, sempre de acordo com a especificidade das aulas práticas 

previstas tanto na formação geral quanto na específica no estudante. 

Os ambientes/ laboratórios de formação geral e básica, e a relação   

professor estudante possibilitam, de acordo com o projeto pedagógico do curso, 

o planejamento e o controle pleno das atividades de ensino desenvolvidas 

nesses locais pelas diferentes disciplinas de aplicação clínica.   Ressaltamos 

que, além de toda a infra-estrutura disponível para o estudante, os professores 

e técnicos sempre estarão presentes durante as atividades para que o 

estudante possa ter um melhor aproveitamento no processo de ensino-

aprendizagem. Os laboratórios estão adequados à proposta do curso e 

atenderão a todas as aulas práticas preconizadas nos planos de ensinos. 

 Os laboratórios possuem ambientes ergonômicos, amplos e seguros para 

docentes, discentes e funcionários. São adequados à proposta do curso, 

atendendo a todas as aulas práticas preconizadas pelos docentes. Possui 

estrutura compatível, sempre de acordo com a especificidade das aulas práticas 

previstas tanto na formação geral quanto na específica no estudante. 



 59 

 

Laboratórios de Disciplinas Básicas e Específicas 

O curso de Estética e Cosmética utilizará os seguintes laboratórios 

especializados: Laboratório de Anatomia/Microscopia e Laboratório 

Multidisciplinar de Estética para a realização de aulas práticas, viabilizando um 

aprendizado condizente com o conteúdo programático proposto no PPC. 

Todos os laboratórios possuem regulamentos específicos que seguem 

normas de biossegurança para sua utilização, dispondo de equipe técnica 

especializada para a conservação e manutenção de equipamentos. Os 

equipamentos de segurança ficam em locais de fácil acesso e serão conhecidos 

por todos os usuários, obedecendo assim as regras de biossegurança e 

mantendo a ética nas atividades realizadas.  

 

 Laboratório de Anatomia/Microscopia: contamos com um laboratório que 

dispõem peças anatômicas naturais, ósseas e artificiais que auxiliam de 

forma efetiva no aprendizado do estudante. Este laboratório ainda dá 

subsídio para as disciplinas de Biologia (Citologia e Histologia) e Patologia. 

Contém  microscópios, sistema de projeção de lâminas e monitores. 

 

 Laboratório Multidisciplinar de Estética: o laboratório está devidamente 

equipado, que atenderão plenamente à demanda, quanto à realização das 

atividades práticas específicas do Curso de Estética e Cosmética. O 

Laboratório Multidisciplinar de Estética é  subdividido em áreas para 

Estética Corporal, Facial, Capilar e Maquiagem .  

  

 Laboratório de Eletro/termo/fototerapia: é um espaço destinado aos 

discentes para a realização de estudos práticos sobre técnicas utilizadas na 

estética.  Garantindo que conceitos adquiridos em aulas teóricas sejam 

fundamentados no conhecimento prático. 
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ANEXO 01 

ESTÉTICA E COSMÉTICA 

 
EMENTÁRIO E BIBLIOGRAFIA 

 
 
 

1º SEMESTRE 
 
 

PLANO DE ENSINO 
 
 

ÁREA: Ciências da Saúde 
CURSO: Estética e Cosmética 
SÉRIE: 1º semestre 
DISCIPLINA: Bioética e Legislação Profissional 
CARGA HORÁRIA SEMANAL: 03 horas 
CARGA HORÁRIA SEMESTRAL: 60 horas 

 
 
I – EMENTA 
 

O conhecimento, aprendizado das competências e habilidades referente à 
prática da estética caracterizado pelo aspecto moral da ética profissional é de 
grande importância para o exercício da profissão, respeitando a legislação 
profissional e o código de ética do profissional de Estética. 
 
 
II – OBJETIVOS GERAIS 
 

Estudar sobre Ética, Bioética e Legislação profissional como elementos 
condutores da plena execução das atividades profissionais 

 
 

III – OBJETIVOS ESPECÍFICOS 

 
Ter conhecimento da ética no trabalho, no processo de pesquisa e na profissão 
de Tecnólogo em Estética, assim como da legislação e dos órgãos 
regulamentadores, associações e sindicato. 
 
 
IV – CONTEÚDO PROGRAMÁTICO 
 
1 Ética 
  Conceitos de Ética, Moral e Bioética 
  Ética e Moral 
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  Paradigmas de Ética e Bioética 
  Bioética e Religião 
  Bioética na Biologia e Engenharia Genética / Aborto e Eutanásia 
 
2 Âmbito profissional 
  Ética e Bioética na profissão  
  Normas Jurídicas: Implicações Jurídicas nos procedimentos Estéticos 
  Código de Ética - Ética na Profissão   
  Regulamentação da Profissão – Associações e Sindicatos 
 
3 Pesquisas 
  Ética nas pesquisas em animais e seres humanos 
  Comitê de Ética em Pesquisa  
  Documentos importantes da Bioética 
  Ética na Estética, uma reflexão sobre o dano Estético 
 
4 Legislação Geral 
  Noções de Legislação trabalhista – Direito do trabalho 

Contratação, Remuneração, Férias, 13º salário, Fundo de garantia, 
Licenças Saúde, Dispensa sem e com justa causa.  

 Abertura e registro de Empresas 
 
5 Legislação Específica 
  Relação com a ANVISA 
  Legislação de cosméticos – Registro de cosméticos 
 

Módulo
s Descrição das Atividades 

1 Aula Teórica 

  
Apresentação da disciplina / Metodologia do ensino / Cronograma 
/ introdução à Ética 

2 Aula Teórica 

  
Conceitos de Ética, Moral e Bioética: Aspectos históricos – 
Principais temas em Bioética. 

3 Aula Teórica 

  Paradigmas de Bioética 

4 Aula Teórica 

  Ética x Moral: caráter social da Moral 

5 Aula Teórica 

  
Biologia e Engenharia Genética / Aborto e Eutanásia: Biologia e 
Religião 

6 Aula Teórica 

  
Ética e Bioética na Profissão - Código de Ética na Estética: 
Regulamentação da Profissão – Associações e Sindicatos 

7 Aula Teórica 
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Ética e Bioética na Profissão - Código de Ética na Estética: 
Regulamentação da Profissão – Associações e Sindicatos 

8 Aula Teórica 

  Ética nas pesquisas em animais e em seres humanos 

NP1 

9 Aula Teórica  

  
Comitê de Ética em Pesquisa de seres humanos e Comitê de 
Ética para Uso de Animais (em pesquisas) 

10 Aula Teórica 

  Como entrar com o pedido ao Comitê de Ética  

11 Aula Teórica  

  Como entrar com o pedido ao Comitê de Ética - continuação 

12 Aula Teórica  

  Ética na Estética, uma reflexão sobre o dano Estético 

13 Aula Teórica  

  
Legislação trabalhista – Deveres do empregador, direito do 
trabalhador. 

14 Aula Teórica  

  Abertura e registro de Empresa 

15 Aula Teórica  

 
ANVISA – Legislação de cosméticos – Registro de cosméticos 
(Palestra) 

NP2 

 
 
V – ESTRATÉGIA DE TRABALHO 
 

Aulas teóricas  
Trabalhos em grupo. 
 
 
VI – AVALIAÇÃO 
 

Provas teóricas e apresentação de seminários 
 
 
VII – BIBLIOGRAFIA  
 
Bibliografia Básica 

VALL, A.L.M.  O que é Ética. São Paulo: Brasiliense, 2000. 

GOZZO, Débora. Bioética e direitos fundamentais. São Paulo: Saraiva, 2012. 

(Minha Biblioteca) 
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NAMBA, E.T. Manual de bioética e biodireito. São Paulo: Atlas, 2009. (Minha 
Biblioteca) 

 

Bibliografia Complementar 

DOWER, N.G.B.  Instituições de Direito Público e Privado. 10ed. São Paulo: 
Nelpa, 2001. 

KRAUT, Richard. Aristóteles: a ética à nicômaco. São Paulo: Atlas, 2009. 
(Minha Biblioteca). 

TAILLE, Yves de La. Moral e ética. Porto Alegre: Artmed, 2009. (Minha 
Biblioteca). 

BRASIL, Decreto n. 79.094. Brasília: Diário Oficial da União, 05/jan/ 1977. 
Disponível em http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/decreto/Antigos/D79094.htm 
. Acesso em 10/12/2013. 

BRASIL, Resolução RDC n. 79. Brasília: Diário Oficial da União, 28/08/ 2000. 
Disponível em http://www.anvisa.gov.br/cosmeticos/guia/html/79_2000.pdf . 
Acesso em 12/12/2013. 

 

 

 

http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/decreto/Antigos/D79094.htm
http://www.anvisa.gov.br/cosmeticos/guia/html/79_2000.pdf
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PLANO DE ENSINO 
 
 
ÁREA: Ciências da Saúde 
CURSO: Estética e Cosmética  
SÉRIE: 1º Semestre 
DISCIPLINA: Biossegurança  
CARGA HORÁRIA SEMANAL: 2 horas 
CARGA HORÁRIA SEMESTRAL: 40 horas 
 
 
I – EMENTA 
 
A disciplina fornece ao aluno noções básicas de saúde, higiene e segurança no 
ambiente do trabalho. Através do estudo da biossegurança o futuro profissional 
terá condições de reconhecer os fatores de risco a que ele está sendo exposto 
e através das técnicas de assepsia adequadamente utilizadas os riscos de 
acidentes podem ser suprimidos ou pelo menos minimizados. Estes 
conhecimentos servirão para garantir higiene e segurança na rotina de trabalho, 
sendo importante em toda sua vida acadêmica e profissional. 
 
 
II – OBJETIVOS GERAIS 
 
Fornecer noções básicas e mostrar a importância da Higiene no trabalho, no 
que tange principalmente às questões de biossegurança e esterilização de 
materiais. Identificar os agentes causadores de acidentes e afastamento do 
trabalho.  Estabelecer a relação entre as condições do ambiente de trabalho, a 
produtividade e a qualidade de produtos e/ou serviços. 
 
 
III – OBJETIVOS ESPECÍFICOS 

 
Analisar, conhecer e aplicar a biossegurança no ambiente de trabalho tais como 
iluminação, ruído, temperatura e umidade.  
Analisar, conhecer e aplicar a biossegurança quanto ao uso de equipamentos 
rotineiro de trabalho e quanto ao uso de EPIs (Equipamentos de Proteção 
Individual) e EPCs (Equipamentos de Proteção Coletiva). 
Conhecer a estatística dos acidentes de trabalho e saber como evitá-los.  
Ter conhecimento das ações e importância da CIPA (comissão interna de 
prevenção de acidentes).   
Conhecer as técnicas existentes de esterilização, desinfecção e controle físico-
químico/microbiológico dos artigos e produtos. Saber utilizá-las. 
 
 
IV – CONTEÚDO PROGRAMÁTICO 
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1. Introdução à Biossegurança 
1.1 Definições: Biossegurança, saúde e higiene. 

 
2. Segurança do Trabalho:  

2.1 Princípios e cuidados. 
 

3. Normas básicas de segurança no ambiente de trabalho. 
3.1 Risco inerente e risco efetivo - Normas de segurança 

 
4. Acidente de Trabalho 

4.1 Causas de Acidentes  
4.2 Atos inseguros e Condições inseguras 

 
5. Riscos de Acidentes 

5.1 Riscos Físicos 
5.2 Riscos Químicos  
5.3 Riscos Biológicos 
5.4 Riscos Ergonômicos 

 

6. EPI (Equipamentos de Proteção Individual) e EPC (equipamentos de proteção 
coletiva).  
6.1 Definição e exemplos 
6.2 Apresentação dos EPIs (equipamentos de proteção Individual) e 

EPCs (equipamentos de proteção coletiva). 
 

7. Normas de Segurança em Laboratórios da Saúde  
 

8. CIPA (Comissão Interna de Prevenção de Acidentes).  
8.1 Conceito e funções. 
8.2 Funcionamento. 

 
9. Incêndios e Combate ao fogo 

9.1 Tetraedro do fogo. 
9.2 Classificação de incêndios 
9.3 Tipos de extintores 
9.4 Medidas de prevenção e combate a incêndios. 

 
10. Desinfecção e Esterilização 

 
10.1 Introdução aos microorganismos. 
10.2 Definições: limpeza, descontaminação, anti-sepsia, assepsia, 

desinfecção e esterilização.  
10.3 Sabões e detergentes  
10.4 Esterilização: 

 História e Conceitos.  
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 Métodos químicos e físicos de esterilização. 
 

 

Módulo
s Descrição das Atividades 

1 Aula Teórica 

   Introdução à Biossegurança 

2 Aula Teórica 

  Segurança do Trabalho - Acidentes de trabalho 

3 Aula Teórica 

 Normas básicas de segurança no ambiente de trabalho. 

4 Aula Teórica 

  Riscos de Acidentes - Físicos e Químicos 

5 Aula Teórica 

  Riscos de Acidentes - Biológicos e Ergonômicos 

6 Aula Teórico-demonstrativa 

  
EPI (equipamentos de proteção Individual) e EPC (equipamentos 
de proteção coletiva)  - Demonstração de EPIs nos laboratórios. 

7 Aula Teórico-demonstrativa 

 
Demonstração de EPCs nos laboratórios. 
Normas de segurança em laboratórios e riscos = Vivência 

8 Aula Teórica 

  

CIPA (Comissão Interna de Prevenção de Acidentes).  
Conceito e funções. Funcionamento. 

NP1 

9 Aula Teórica 

  Incêndios e Combate ao Fogo  

10 Aula Teórico-demonstrativa 

  Incêndios e Combate ao Fogo 

11 Aula Teórica 

   Desinfecção e Esterilização: Introdução aos microorganismos 

12 Aula Teórica 

  
Definições: limpeza, descontaminação, anti-sepsia, assepsia, 
desinfecção e esterilização. Sabões e Detergentes 

13 Aula Teórica  

  
Esterilização: História e Conceitos.  
Métodos químicos de esterilização. 

14 Aula Teórica 

  Esterilização: Métodos físicos de esterilização 

15 Aula Teórico-demonstrativa 

  Desinfecção e esterilização  
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NP2 

 
 
V – ESTRATÉGIA DE TRABALHO 
 

Aulas expositivas dialogadas 
Aulas teóricas - demonstrativas: utilização dos Laboratórios Multidisciplinares e 
de Análises Clínicas 
Seminários 

Vídeos 
Debates  

 
 
VI – AVALIAÇÃO 
 
Provas, trabalhos e ou seminários individuais ou em grupo, sempre envolvendo 
os assuntos discutidos em aula. 
 
 
VII – BIBLIOGRAFIA 
 
Bibliografia Básica 

CARDOSO, T.A.O. Biossegurança. São Paulo: Santos, 2012. (Minha 

Biblioteca). 

HINRICHSEN, Sylvia Lemos. Biossegurança e controle de infecções. Rio 
de Janeiro: Guanabara Koogan, 2013. (Minha Biblioteca). 

RAMOS, J. M. P. Biossegurança em Estabelecimentos de Beleza e 
Afins, Atheneu, 2010. 

 

 

Bibliografia Complementar 

Segurança e Medicina do Trabalho: lei nº 6514, de 22 de dezembro de 
1977. São Paulo: Atlas, 2002. (Minha Biblioteca). 

HIRATA, M. H; MANCINI, J. Filho. Manual de Biossegurança. 1ª. São 

Paulo: Manole, 2002. 

COSTA, Antonio Tadeu da. Manual de segurança e saúde no trabalho. Rio 

de Janeiro: Senac, 2014. 

NUNES, Flávio de Oliveira. Segurança e saúde no trabalho. São Paulo: 
Método, 2013. (Minha Biblioteca). 

WACHTER, R.M. Compreendendo a segurança do paciente. São Paulo: 
Mcgrawhill, 2013. (Minha Biblioteca). 
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PLANO DE ENSINO 
 

 
ÁREA: Ciências da Saúde 
CURSO: Estética e Cosmética   
SÉRIE: 1o semestre 
DISCIPLINA: Interpretação e Produção de Textos 
CARGA HORÁRIA SEMANAL: 02 horas 
CARGA HORÁRIA SEMESTRAL: 40 horas 
 
 

I – EMENTA 

 
Leitura, interpretação e conhecimento. Temas da atualidade. Diferentes 
linguagens. Estilos e gêneros discursivos. Qualidade do texto. Produção de 
texto. 
 
 
II – OBJETIVOS GERAIS 
 

 ampliar o universo cultural e expressivo do aluno; 

 trabalhar e analisar textos orais e escritos sobre assuntos da atualidade; 

 produzir na linguagem oral e escrita textos diversos; 
 
 
III – OBJETIVOS ESPECÍFICOS 
 
Ao término do curso, o aluno deverá: 

 valorizar a leitura como fonte de conhecimento e prazer; 

 aprimorar as habilidades de percepção das linguagens envolvidas na leitura; 

 ler e analisar diversos estilos e gêneros discursivos com senso crítico; 

 identificar as idéias centrais do texto; 

 ampliar seu vocabulário ativo; 

 expressar-se com coerência, concisão e clareza, visando à eficácia da 
comunicação. 

 
 
IV – CONTEÚDO PROGRAMÁTICO 

 
1) conscientização da importância da leitura como fonte de conhecimento e 

participação na sociedade; 
2) as diferentes linguagens: verbal, não verbal; formal e informal; 
3) noções de texto: unidade de sentido; 
4) textos orais e escritos; 
5) estilos e gêneros discursivos: jornalístico, científico, técnico, literário, 

publicitário entre outros; 
6) interpretação de textos diversos e de assuntos da atualidade; 
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7) Qualidades do texto: coerência, coesão, clareza, concisão e correção 
gramatical; 

8) complemento gramatical; 
9) produção de textos diversos. 

 
 

Módulo
s Descrição das Atividades 

1 Aula Teórica 

 Apresentação da disciplina e do cronograma 

2 Aula Teórica 

 Conscientização da importância da leitura 

3 Aula Teórica 

 A leitura como fonte de conhecimento e participação na sociedade 

4 Aula Teórica 

 As diferentes linguagens: verbal, não verbal 

5 Aula Teórica 

 As diferentes linguagens: formal e informal 

6 Aula Teórica 

 Noções de texto: unidade de sentido 

7 Aula Teórica 

 Textos orais e escritos 

8 Aula Teórica 

 Revisão e estudo dirigido 

NP1 

9 Aula Teórica 

 Estilos e gêneros discursivos: jornalístico, científico 

10 Aula Teórica 

 
Estilos e gêneros discursivos: técnico, literário, publicitário entre 
outros 

11 Aula Teórica 

 Interpretação de textos diversos e de assuntos da atualidade 

12 Aula Teórica 

 
Qualidades do texto: coerência, coesão, clareza, concisão e 
correção gramatical 

13 Aula Teórica 

 Complemento gramatical 

14 Aula Teórica 

 Produção de textos diversos 

15 Aula Teórica 

 Revisão e estudo dirigido 
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NP2 

 
V – ESTRATÉGIAS DE TRABALHO 
 
O curso será desenvolvido por meio de: 

 Aulas expositivas e interativas; 

 Seminários; 

 Leitura e análise de textos; 

 Oficina de leitura e produção de textos. 
 
 
VI – AVALIAÇÃO 
 

 Duas provas bimestrais de aplicação do conteúdo exposto (valor: zero a dez). 

 Avaliações complementares a critério do professor 
 

A média final de cada semestre será o resultado de soma e divisão com 
os respectivos pesos das avaliações parciais, seguindo regimento institucional 
de aprovação. 
 
 
VII – BIBLIOGRAFIA 
 
Bibliografia Básica  

FIORIN, José Luiz e PLATÃO, Francisco. Lições de texto: leitura e redação. 
São Paulo: Ática, 2006.   

FARACO, Carlos Alberto e TEZZA, Cristovão. Prática de texto para estudantes 
universitários. 13. ed.  Petrópolis: Vozes, 2008. 

KOCH, I. V. & ELIAS, V. M. Ler e compreender: os sentidos do texto. 2. ed. São 
Paulo: Contexto, 2007. 

  

Bibliografia Complementar  

ANDRADE, Maria Margarida de & HENRIQUES, Antonio. (2007). Língua 
Portuguesa: noções básicas para cursos superiores. 8. ed. São Paulo: Atlas, 
2010. (Minha Biblioteca). 

BLIKSTEIN, Izidoro. Técnicas de comunicação escrita. 22.ed. São Paulo:   
Ática, 2006. 

GARCIA, Othon M. Comunicação em prosa moderna. 19.ed., Rio de Janeiro: 
FGV, 2000. 

GOLDSTEIN, Norma; LOUZADA, Maria Silva & IVAMOTO, Regina. O texto sem 
mistério. Leitura e escrita na universidade. São Paulo: Ática, 2009. 
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TRAVAGLIA, Luiz e KOCH, Ingedore. A coerência textual. 17. ed. São Paulo: 
Contexto, 2008. 
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PLANO DE ENSINO 
 
 

ÁREA: Ciências da Saúde 
CURSO: Estética e Cosmética 
SÉRIE: 1º semestre 
DISCIPLINA: Primeiros Socorros 
CARGA HORÁRIA SEMANAL: 02 horas 
CARGA HORÁRIA SEMESTRAL: 40 horas 
 
 
I - EMENTA 
 
A disciplina fornece ao aluno noções básicas de como proceder em situações 
de emergências, visando proporcionar à vítima, os primeiros atendimentos 
desde o momento em que ocorre o acidente até a chegada de um serviço de 
emergência médica. 
 
 
II – OBJETIVOS GERAIS 

 
Discutir os principais temas relacionados às ocorrências das situações de 
emergências. Desenvolver a consciência da importância do atendimento rápido 
e hábil nas diversas situações de emergência.  
 
 
III – OBJETIVOS ESPECÍFICOS 
 
Identificar as principais situações de emergências fazendo a avaliação inicial da 
vitima. Conhecer os protocolos para atendimentos de emergências nos 
diferentes casos.  
 
 
IV – CONTEÚDO PROGRAMÁTICO 
 
1. Introdução: Conceitos e importância do atendimento de emergências.  
2. O suporte básico da vida: controle das vias aéreas, controle da ventilação e 
restauração da circulação. 
3. Ferimentos músculo esqueléticos: Fraturas, Luxações, Entorses, Distensões. 
4. Traumatismos. Atendimento e transporte adequado das vitimas de trauma.  
5. Choque elétrico e Crises Convulsivas.  
6. Emergências Clínicas: infarto do miocárdio, Parada Cardiorrespiratória, 
Acidente vascular encefálico (AVE), como identificar e procedimentos. 
7. Queimaduras químicas, elétricas e térmicas; 
8. Ferimentos: tecidos moles, ferimentos abertos e fechados. 
9. Hemorragias: estado de choque. 
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10. Envenenamentos e intoxicações por substâncias exógenas. Mordidas e 
picadas de animais peçonhentos, procedimentos. 
11. Desmaio e convulsões 
12. Transporte de vítimas 
 

Módulo
s Descrição das Atividades 

1 Aula teórica 

 
Apresentação da disciplina 
Conceitos e importância do atendimento emergencial 

2 Aula teórica 

 
O suporte básico da vida: controle das vias aéreas, controle da 
ventilação e restauração da circulação. 

3 Aula teórica 

 Simulação  

4 Aula teórica 

 
Ferimentos músculo esqueléticos: Fraturas, Luxações, Entorses, 
Distensões. Como socorrer 

5 Aula teórica 

 
Traumatismos. Como identificar e atendimento adequado das 
vitimas de trauma, assim como, imobilização do acidentado. 

6 Aula teórica 

 Choque elétrico e Crises Convulsivas. 

7 Aula teórica 

 Simulação  

8 Aula teórica 

 

Emergências Clínicas: infarto do miocárdio, Parada 
Cardiorrespiratória, Acidente vascular encefálico (AVE), como 
identificar e procedimentos. 

NP1 

9 Aula teórica 

 
Queimaduras químicas, elétricas e térmicas. Como proceder com 
a vítima. 

10 Aula teórica 

 Ferimentos: tecidos moles, ferimentos abertos e fechados. 

11 Aula teórica 

 Hemorragias e estado de choque hipovolêmico. 

12 Aula teórica 

 Simulação  

13 Aula teórica 

 
Envenenamentos e intoxicações por substâncias exógenas. 
Mordidas e picadas de animais peçonhentos. Como proceder. 
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14 Aula teórica 

 Desmaio e convulsões: Como proceder. 

15 Aula teórica 

 

Transporte de vítimas – Por uma pessoa; nas costas; apoio; 
puxando pelas axilas, puxando por uma manta, tipo cadeira, 
segurando pelas extremidades; transporte por três pessoas; 
transporte por quatro pessoas. 

NP2 

 
 
V – ESTRATÉGIA DE TRABALHO 
 

Aulas expositivas dialogadas 
Aulas teórico-práticas  
Seminários 

Vídeos 
Debates  

 
 
VI – AVALIAÇÃO 
 
Provas, trabalhos e ou seminários individuais ou em grupo, sempre envolvendo 
os assuntos discutidos em aula. 
 
 
VII – BIBLIOGRAFIA 
 
Bibliografia Básica 

KARREN, Keith J.; HAFEN, B.Q.; FERANDSEN, K. 
Primeiros Socorros Para Estudantes. 7ª ed., 

Manole, 2002. 
VELASCO, I. T. Emergências clínicas. Barueri: Manole, 2014. 

BIANCHI, Marcus Vinicius. Novos desafios no atendimento de urgência. São 
Paulo: Rocca, 2012. (Minha Biblioteca). 

 

Bibliografia Complementar 

PIRES, M.T.B.; STARLING, S.V. Manual de urgências em pronto socorro. 8 
ed.,  Guanabara Koogan, 2002. 

VARELLA, Dráuzio. Primeiros socorros. São Paulo: Claro, 2011. 

BRANDÃO, J. C. M. Primeiros socorros. São Paulo: Martinari, 2010. 
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WACHTER, R.M. Compreendendo a segurança do paciente. São Paulo: 
Mcgrawhill, 2013. (Minha Biblioteca). 
MANNARINO, Luciano. Condutas médicas na emergência. São Paulo: 

Reinvinter, 2010. 

 
PLANO DE ENSINO 

 
 
ÁREA: Ciências da Saúde 
CURSO: Estética e Cosmética 
SÉRIE: 1º semestre 
DISCIPLINA: Noções de Nutrição e Dietética 
CARGA HORÁRIA SEMANAL: 03 horas 
CARGA HORÁRIA SEMESTRAL: 60 horas 

 
 

I – EMENTA 
 

A disciplina fornece aos alunos noções sobre os aspectos que envolvem 
a nutrição humana. Envolve o conhecimento da recomendação energética e de 
nutrientes necessários à regulação da temperatura corporal, o estudo das 
dietas não convencionais, da nutrição, fome e saciedade, da assimilação e 
utilização de lipídios, glicídios e protídeos, assim como do metabolismo das 
vitaminas. Os aspectos clínicos nutricionais da carência e do excesso também 
são abordados. 
 
 

II - OBJETIVOS GERAIS 

 
Possibilitar ao aluno o conhecimento dos principais conceitos do estado 

nutricional de um indivíduo e como isso se reflete na conquista e manutenção 
da saúde e boa forma, além da prevenção de doenças crônicas. 
 
 
III - OBJETIVOS ESPECÍFICOS 
 

Avaliar as operações a que estão submetidos os alimentos e suas 
modificações físicas e químicas; desenvolver diversas técnicas de preparo de 
alimentos, visando à melhora de sua qualidade e aparência, mantendo suas 
características organolépticas e evitando desperdício; entender a importância 
para o Nutricionista das técnicas de preparo do alimento para seu 
embasamento técnico nas áreas hospitalar, de produção e social. 
 
 
1 IV - CONTEÚDO PROGRAMÁTICO 

 
a) Princípios Nutricionais 
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 Digestão, Absorção, Transporte e Excreção de Nutrientes 

 Água, eletrólitos, minerais, equilíbrio ácido-base 

 Vitaminas 

 Macronutrientes: carboidratos, proteínas e lipídeos 

 Metabolismo energético 

 Controle fisiológico da ingestão de alimentos (fome/saciedade) 

 Regulação nutricional 
b) Nutrição no Ciclo da Vida  

 Nutrição durante a gravidez e lactação, infância e adolescência, idade 
adulta e envelhecimento 

c) Cuidado Nutricional  

 Planejamento dietético e aconselhamento para mudança nutricional 

 Avaliação dietética e Nutricional 

 IMC 
d) Nutrição para a Saúde e a Boa Forma 

 Nutrição no controle de peso 

 Análise das diferentes dietas. 

 Nutrição nos distúrbios alimentares 

 Nutrição nas doenças cardiovasculares, hipertensão e diabetes mellitus. 
e) Alimentos funcionais 

 

Módul
os Descrição das Atividades 

1 Aula Teórica 

  

Introdução à Disciplina, apresentação do plano de aula 
Conceitos de nutrição  
- Nutrição / Alimentação / Alimento e alimento fonte 
- Nutriente e nutriente essencial 
- Dieta / Dietética 
Leis da Alimentação 

2 Aula Teórica 

 
Revisão dos conceitos de Digestão:  
Sistema Digestório, Digestão, Absorção, Transporte e Excreção de Nutrientes  

3 Aula Teórica 

  
Grupos de Alimentos: conceito, função, digestão e fontes alimentares 
- Grupos: energéticos (carboidratos e gorduras) 

4 Aula Teórica 

  
Grupos de Alimentos: conceito, função, digestão e fontes alimentares 
- Grupos: construtores (proteínas) 

5 Aula Teórica 

  
Grupos de Alimentos: conceito, função, digestão e fontes alimentares 
- Grupos: reguladores (vitaminas e minerais) 

6 Aula Teórica 

  
Fibras: conceito, função, digestão e fontes alimentares 
Probióticos, prebióticos e simbióticos: conceito, função, utilização e fontes 
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alimentares 

7 Aula Teórica 

 

Guias Alimentares e Pirâmide de Alimentos 
- Histórico dos guias alimentares 
- Pirâmide alimentar de outros países 
- Pirâmide alimentar: grupos, valor calórico e porções 
- 10 Passos da alimentação saudável – Guia alimentar da população brasileira 

8 Aula Teórica 

 

Alimentação saudável para cada ciclo da vida: crianças, adolescentes, 
adultos, idosos, gestantes e lactantes – utilização da Pirâmide alimentar e 
suas porções 

 NP 1 

9 Aula Teórica 

  

Avaliação nutricional – Definição 
Peso atual, ideal, teórico e usual; 
Altura, dobras cutâneas, IMC, bioimpedância 

10 Aula Teórica 

  

Nutrição para a Saúde e a Boa Forma 

 Nutrição no controle de peso 

 Análise das diferentes dietas. 

  Nutrição nos distúrbios alimentares 

11 Aula Teórica 

  Alimentos Funcionais 

12 Aula Teórica 

  Elaboração de sucos e chás desintoxicantes  

13 Aula Teórica 

 

Dieta e nutrientes para diferentes situações estéticas:  
Cabelos; unhas; envelhecimento; rugas; fibroedemagelóide (FEG); estrias; 
olheiras; flacidez – conceito, função, utilização e fontes alimentares 

 14 Aula Teórica 

 

Dietas nutricionais saudáveis e enfermos 
Diferentes consistências: Dieta geral; branda; leve; pastosa e líquida. Dieta 
para diabetes; hipertensão; dislipidemias; obesidade; gestante; lactante 

15 Aula Teórica 

 

Seminários: Elaboração e análise de receitas para cada situação estética 
(FEG, rugas, acne) 
Revisão / Exercícios 

 NP2 

 
 

V – ESTRATÉGIA DE TRABALHO 
 
1) Aulas expositivas e discursivas 
2) Trabalhos em grupo 
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VI – AVALIAÇÃO 
 

Provas teóricas, seminários e relatórios. 
 

 

VII – BIBLIOGRAFIA 
 
BIBLIOGRAFIA BÁSICA 

WARDLAW, Gordon M. Nutrição contemporânea. São Paulo: Artmed, 2013. 
(Minha Biblioteca). 

PUJOL, A.P.P. Nutrição aplicada à estética. Rio de Janeiro: Rúbio, 2011. 

SCHNEIDER, A. P. Nutrição em estética. Rio de Janeiro: Atheneu, 2009. 

 

 

BIBLIOGRAFIA COMPLEMENTAR 

PEREIRA, Avany Fernandes. Dietoterapia. Rio de Janeiro: Guanabara 
Koogan, 2007. (Minha Biblioteca). 

DUTRA DE OLIVEIRA, J. E. & MARCHINI, J. S. Ciências nutricionais. São 
Paulo: Sarvier, 1998.   

FRANCO, G. Tabela de Composição Química dos Alimentos. São Paulo: 
Atheneu, 1999. 

DOMENE, Semiramis Martins Alvares. Técnica doetética. São Paulo: LAB 
Editora, 2011. (Minha Biblioteca). 
NUNES, M. A. Transtornos alimentares e obesidade. São Paulo: Artmed, 

2008. (Minha Biblioteca). 
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PLANO DE ENSINO 
 
 
ÁREA: Ciências da Saúde  
CURSO: Estética e Cosmética 
SÉRIE: 1º semestre 
DISCIPLINA: Técnicas de Massagens 
CARGA HORÁRIA SEMANAL: 03 horas 
CARGA HORÁRIA SEMESTRAL: 60 horas 
 
 
I – EMENTA 
 
Por se tratar de uma técnica milenar, a massagem auxilia tanto no tratamento 
estético quanto no bem-estar do indivíduo. A disciplina objetiva o conhecimento 
de alguns subtipos da técnica, assim como a maneira correta de aplicação, 
dando base e suporte para ampliação das habilidades dos futuros profissionais. 
 
 
II – OBJETIVOS GERAIS 
 
Estudar as diversas técnicas de massagem e seus efeitos fisiológicos, 
preparando o acadêmico para a utilização da mesma como técnica 
complementar. 
 
 
III – OBJETIVOS ESPECÍFICOS 
 

Demonstrar as técnicas e manobras da massagem clássica facial e corporal 
com fins terapêuticos, estéticos e relaxantes; conhecer os conceitos, suas 
indicações e contraindicações, seus métodos de execução e seus efeitos 
fisiológicos e terapêuticos, potencializando os efeitos positivos dos tratamentos 
estéticos. 
 
 
IV – CONTEÚDO PROGRAMÁTICO 
 
1. Noções de Anatomia e Fisiologia 

 
2. Definição, tipos de massagem e suas origens 

 
3. A importância do toque  

-Efeitos fisiológicos 
-Efeitos psicológicos 

 
4. Tipos de Massagem:  
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Massagem Clássica / Relaxante (corporal e facial) / Massagem Ayurveda / 
Massagens Holísticas / Shantala 
 
5. Fundamentos Teóricos da Massagem Clássica 

-Conceito e Histórico  
-Indicações e Contraindicações  
-Efeitos Fisiológicos, Mecânicos, Psicológicos, e Terapêuticos da massagem;  
 
6. Requisitos Básicos para a Massagem Clássica 
-Importância das condições ambientais 
-Preparação das mãos 
-Postura profissional, vestimenta adequada. 
-Posição terapeuta/paciente 
-Descrição dos movimentos e Componentes da Massagem 
Deslizamento / Amassamento / Compressão / Fricção / Percussão e tapotagem 
/ Pinçamento / Vibração 
 
7. Alongamento e Exercícios Respiratórios  

-Técnicas de Alongamento  
-Exercícios Respiratórios  
-Utilização dos conceitos e exercícios de Yoga 
 
9. Abordagens nos tratamentos: 
Femininos / Masculinos / Infantojuvenis / Bebês / Idosos / Gestantes 
 

Módulo
s Descrição das Atividades 

1 Aula Teórica 

  
Apresentação da disciplina e do cronograma – Noções gerais de 
Anatomia 

2 Aula Teórica 

  Noções gerais de Anatomia e Fisiologia - continuação 

3 Aula Teórica 

 

Definição das massagens e suas origens  
Tipos de Massagens  
A importância do toque: aspectos fisiológicos e psicológicos 

4 Aula Teórica 

  

Massagem Ayurveda: conceito e histórico;  
Apanhado geral sobre os movimentos e componentes desse tipo 
de massagem. 

5 Aula Teórica 

  

Massagem Clássica/Relaxante: Fundamentos teóricos (conceito e 
histórico; indicações e contra-indicações; efeitos fisiológicos, 
mecânicos, psicológicos e terapêuticos) 

6 Aula Teórica 

  Abordagem nos diversos tratamentos: feminino, masculino, 
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infanto-juvenis, idosos e gestantes 

7 Aula Demonstrativa 

  

Importância das condições ambientais, preparação das mãos, 
posicionamento do profissional, descrição dos exercícios 
respiratórios e movimentos da massagem. 

8 Aula Teórico-Demonstrativa 

  Exercícios Respiratórios/ Pompage 

NP1 

9 Aula Demonstrativa 

  Exercícios Respiratórios/ Pompage 

10 Aula Demonstrativa 

  Massagem clássica/relaxante. 

11 Aula Demonstrativa 

  Massagem clássica/relaxante. 

12 Aula Teórico-Demonstrativa 

  Massagem relaxante facial 

13 Aula Teórico-Demonstrativa 

  Massagem relaxante facial  

14 Aula Teórico-Demonstrativa 

  Shantala 

15 Aula Demonstrativa 

  Revisão das técnicas 

NP2 

 
 
V – ESTRATÉGIA DE TRABALHO 
 

Aulas expositivas e discursivas 
Treinamento prático 
Trabalhos em grupo 
 
 
VI – AVALIAÇÃO 
 
Provas teóricas, práticas e seminários 
 
 
VII – BIBLIOGRAFIA 
 
Bibliografia Básica 

MILLER, E. ; BECK, M.F.; HESSS, S.; -  Curso Básico de Massagem . São 

Paulo: Cengage Learning, 2010. 
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MUMFORD, Susan. A bíblia da massagem. São Paulo: Pensamento, 2010. 

RIGGS, Art. Técnicas de massagem profunda. Porto Alegre: Manole, 2009. 

Bibliografia Complementar 

ANDERSON, B. Alongue-se. São Paulo: Summus, 1983. 

MONTAGU, A. Tocar: o significado humano da pele.8ª. São Paulo: Summus 
Editorial.    

POUNDS, D M ; CLAY, J H. Massoterapia clínica: integrando anatomia e 
tratamento. São Paulo: Manole, 2008. 

MCGILLICUDDY, Michael. Massagem para o desempenho esportivo. São 
Paulo: Artmed, 2012. (Minha Biblioteca). 

YICHENG, Jin. Fundamentos da massoterapia chinesa. São Paulo: Andrei, 
2010. 
 

 
 
 
 

PLANO DE ENSINO 
 
 
ÁREA: Ciências da Saúde 
CURSO: Estética e Cosmética 
SÉRIE: 1o Semestre 
DISCIPLINA: PROJETO INTEGRADO MULTIDISCIPLINAR I 
CARGA HORÁRIA TOTAL: 100 horas  
 
 
I – EMENTA 
 

O Projeto Integrado Multidisciplinar (PIM) é um trabalho interdisciplinar dirigido 
aos alunos de graduação Tecnológica, e suas diversas habilidades incluindo a 
Tecnologia em Estética e Cosmética. Caracteriza-se pelo desenvolvimento de 
um estudo teórico-prático, ao longo de cada semestre letivo, com escopo 
previamente delimitado, concluindo com a elaboração de relatório em formato 
de trabalho acadêmico ao final de cada semestre e deve ser objeto de 
apresentação oral dos resultados alcançados.  
 
 
II – OBJETIVOS GERAIS 
 

O PIM tem como objetivo geral propiciar aos alunos uma fundamentação prática 
dos conceitos teóricos explorados na sala de aula, proporcionando aos alunos 
vivência, treinamento e postura científica na busca de informações e 
conseqüente elaboração de trabalhos texto. Os temas devem fazer parte do 
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cotidiano das disciplinas do semestre vigente e devem ser abordados de forma 
interdisciplinar. 

 
 

III – OBJETIVOS ESPECÍFICOS 
 
Identificar aspectos pertinentes e aprofundar os conteúdos, a partir dos 
conceitos teóricos desenvolvidos em sala de aula e referências bibliográficas 
atualizadas. 
Descrever aspectos sociais, econômicos, ou no âmbito da saúde integrada à 
estética, bem como aspectos éticos - legais e mercadológicos envolvidos no 
processo. 
Esses objetivos devem ser alcançados através do tema escolhido para o 
semestre. 
 
 

IV – CONTEÚDO PROGRAMÁTICO 

 
Os conteúdos programáticos das disciplinas contempladas são os instrumentos 
para as bases e a fundamentação teórica do tema escolhido. 
 
DISCIPLINAS CONTEMPLADAS: 
 

TÉCNICAS DE MASSAGENS 

BIOÉTICA E LEGISLAÇÃO PROFISSIONAL 

BIOSSEGURANÇA  

NOÇÕES DE NUTRIÇÃO E DIETÉTICA 

PRIMEIROS SOCORROS 

INTERPRETAÇÃO E PRODUÇÃO DE TEXTOS  

 
CONTEÚDO DO PIM: 

Cada grupo deverá apresentar uma revisão de literatura, descrevê-la e analisá-
la de acordo com a linha de pesquisa desenvolvida e avalizada pelo Orientador, 
apresentando como conteúdo do Projeto, as seguintes informações: 
 
Introdução 
Objetivo do trabalho 
Levantamento bibliográfico 
Materiais e métodos *  
Resultados * 
Discussão * 
Conclusão 
Referências bibliográficas 

 
Obs.: (*) Quando houver parte prática 
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V – ESTRATÉGIA DE TRABALHO 
 
O Projeto PIM será desenvolvido por grupos de 4 a 6 alunos.  
O Projeto PIM terá 100 horas para seu desenvolvimento e apresentação 
divididas em: 

 30 horas para pesquisas e levantamento de dados sobre os objetos do 
Projeto; 

 60 horas para análises e relacionamento dos dados levantados para preparação e 
apresentação do Projeto escrito dentro das normas monográficas da ABNT e das 
instruções para formatação gráfica determinadas pelo curso. 

 10 horas para preparação e apresentação do trabalho perante uma banca examinadora. 
 
 
VI – AVALIAÇÃO 
 

A nota a ser atribuída ao PIM deverá levar em conta o trabalho escrito e a 
apresentação feita pelos componentes do grupo perante a banca examinadora 
constituída por um ou dois professores do curso, o prof. Orientador do PIM e o 
prof. Coordenador do curso; 
A nota do PIM terá peso 2,0 na constituição da média de todas as disciplinas do 
semestre, enquanto as notas bimestrais terão peso 4,0 cada uma; 
 
 
VII – BIBLIOGRAFIA 
Bibliografia Básica 

 

LAKATOS, E. Maria & MARCONI, Marina de Andrade. Fundamentos de 
Metodologia Científica. São Paulo: Atlas, 1991.ALVES, Rubem. Filosofia da 

ciência, São Paulo, Ars Poética, 1996. 

SEVERINO, A. J. Metodologia do trabalho científico. 23ª ed. São Paulo: 

Cortez, 2007. 

ANDRADE, Maria Margarida de. Introdução à metodologia do trabalho 
científico; elaboração de trabalhos na graduação.-6 edição-São Paulo: 
Atlas, 2003. 

 

Bibliografia Complementar 

MARTINS, G. A. Manual para elaboração de monografias e dissertações. 3ª 
ed. São Paulo: Atlas, 2002. 

SOUZA, M. S. de L. Guia para apresentação de monografias, dissertações 
e teses. Belo horizonte: Coopmed, 2005. 

POUNDS, D M ; CLAY, J H. Massoterapia clínica: integrando anatomia e 
tratamento. São Paulo: Manole, 2008. 
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2º SEMESTRE 
 
 

PLANO DE ENSINO 
 
 
ÁREA: Ciências da Saúde 
CURSO: Estética e Cosmética 
SÉRIE: 2º semestre 
DISCIPLINA: Anatomia Aplicada 
CARGA HORÁRIA SEMANAL: 02 horas 
CARGA HORÁRIA SEMESTRAL: 40 horas 

 
 
I – EMENTA 
 

A disciplina fornece as bases necessárias para o conhecimento da 
anatomia humana, ciência que estuda macroscopicamente a constituição e o 
desenvolvimento dos seres organizados. Através da análise dos órgãos e 
sistemas do corpo humano, consegue-se interpretar as modificações orgânicas 
que podem ocorrer no organismo, de vital importância para o entendimento das 
disciplinas futuras dentro do curso. 
 
 
II – OBJETIVOS GERAIS 

 
Identificar os elementos anatômicos dos sistemas orgânicos, permitindo ao aluno correlacionar 
os vários órgãos e sistemas. 
 
 

III – OBJETIVOS ESPECÍFICOS 
 

Demonstrar a morfologia, disposição e inter-relação das estruturas que compõem os sistemas: 
Circulatório, Linfático, Esquelético, Muscular e Articular do corpo humano e empregar a 
nomenclatura correta.  
 
 

IV – CONTEÚDO PROGRAMÁTICO 
 

1 Introdução à Anatomia humana  
   Conceitos sobre Anatomia 
   Posição anatômica 
   Fatores de variação anatômica   
   Planos e eixos 
 
2 Sistema Circulatório 
   Conceitos  
   Componentes do Sistema Circulatório 
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   Funções 
   Tipos de circulação 
   Coração 
   Vasos Sanguíneos 
   Sangue 
   
3. Sistema Linfático 
     Divisão Anatômica  
     Características e funções  
     Funções 
     Imunidade e respostas Imunes 
     Órgãos Linfáticos  
     Trajeto da circulação Linfática 
     Vasos linfáticos 
     Linfa 
     Fatores que influenciam o movimento da Linfa 
   
4. Sistema Esquelético  
    Função do esqueleto 
    Divisão do esqueleto 
    Classificação dos ossos 
    Particularidades dos ossos Longos 
    Crescimento Ósseo 
    Periósteo 
 
5 Sistema Muscular  
   Funções 
   Tipos de Músculos 
   Componentes anatômicos dos músculos estriados esqueléticos 
   Fáscia muscular 
   Inserção proximal e Inserção distal 
   Classificação dos músculos 
   Tipos de contração Muscular e tipos de fibras musculares 
   Tônus, Trofismo e Fadiga muscular 
 
6 Sistema Articular 
   Função 
   Classificação das articulações 
   Componentes anatômicos das articulações 
 

Módul
os Descrição das Atividades 

1 Aula Teórica 

  Introdução à Anatomia humana aplicada à estética 

2 Aula Teórica 

  Sistema Circulatório, Divisão Anatômica, Características e funções, 
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Tipos de circulação, Coração, Vasos Sanguíneos, Sangue 

3 Aula Prática 

  Sistema Circulatório 

4 Aula Teórica  

  

Sistema Linfático, Divisão Anatômica, Características e funções, 
Funções, Imunidade e respostas Imunes, órgãos Linfáticos, Trajeto 
da circulação Linfática, Vasos linfáticos, Linfa, Fatores que 
influenciam o movimento da Linfa. 

5 Aula Teórica  

  

Sistema Linfático, Divisão Anatômica, Características e funções, 
Funções, Imunidade e respostas Imunes, órgãos Linfáticos, Trajeto 
da circulação Linfática, Vasos linfáticos, Linfa, Fatores que 
influenciam o movimento da Linfa. 

6 Aula Teórica 

  

Sistema Esquelético, Função do esqueleto, Divisão do esqueleto, 
Classificação dos ossos, Particularidades dos ossos Longos, 
Crescimento Ósseo, Periósteo.  

7 Aula Prática 

  Ossos 

8 Aula Prática 

 Ossos 

NP1  

9 Prova Prática  

  Ossos 

10 Aula Teórica  

  

Sistema Muscular, Funções, Tipos de Músculos, Componentes 
anatômicos dos músculos estriados esqueléticos, Fáscia muscular, 
Inserção proximal e Inserção distal, Classificação dos músculos, 
Tipos de contração Muscular e tipos de fibras musculares, Tônus, 
Trofismo e Fadiga muscular 

11 Aula Prática 

  Músculos 

12 Aula Prática 

  Músculos  

13 Prova Prática 

  Músculos  

14 Aula Teórica 

 
Sistema Articular, Função, Classificação das articulações, 
Componentes anatômicos das articulações. 

15 Aula Prática 

 Revisão dos sistemas estudados 
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 NP2 – teórica ou prática (todos os sistemas) 

 
 
V – ESTRATÉGIA DE TRABALHO 
 

Aulas teóricas expositivo-discursivas com recursos audiovisuais (projetor de 
slides); 

Aulas Práticas em laboratório específico; 
Trabalhos em grupo. 
 
 
VI – AVALIAÇÃO 

 
Provas; 
Trabalhos práticos (individual e em grupos) aplicando os conceitos aprendidos; 
Exercícios desenvolvidos em sala de aula e laboratório específico. 

 
 
VII – BIBLIOGRAFIA 
 
Bibliografia Básica  

DÂNGELO, J.G.; FATTINI, C.A. Anatomia Humana sistêmica e segmentar. 

2a.. Rio de Janeiro: Atheneu, 1988. 

NETTER, F.H. Atlas de Anatomia humana. Porto Alegre: Artmed, 1996. 

TORTORA, G.J. Corpo Humano – Fundamentos de Anatomia e fisiologia – 
6ªed. Sâo Paulo: Artmed, 2013. (Minha Biblioteca). 

 

 

Bibliografia Complementar 

GUYTON, A. C.; HALL. Fisiologia Humana. 6ª. Rio de Janeiro: Guanabara 

Koogan, 1998. 

JUNQUEIRA, Lilia. Anatomia palpatória. Rio de Janeiro: Guanabara Koogan, 

2010. (Minha Biblioteca). 
HOEHN, Katja. Anatomia e fisiologia. São Paulo: Artmed, 2008. (Minha 

Biblioteca). 
FREITAS, Valdemar. Anatomia: conceitos e fundamentos. São Paulo: 

Artmed, 2004. (Minha Biblioteca). 
TORTORA, Gerard J. Corpo humano: fundamentos de anatomia e 
fisiologia. Porto Alegre: Artmed, 2010. (Minha Biblioteca). 
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PLANO DE ENSINO 
 
 
ÁREA: Ciências da Saúde 
CURSO: Estética e Cosmética  
PERÍODO: 2º Semestre 
DISCIPLINA: Biologia - Citologia / Histologia 
CARGA HORÁRIA SEMANAL: 02 horas 
CARGA HORÁRIA SEMESTRAL: 40 horas 
 
 
I - EMENTA 
 
A disciplina fornece noções básicas de citologia e histologia, levando o aluno a 
compreender a relação entre esses conteúdos e a área de atuação profissional. 
 
 
II - OBJETIVOS GERAIS  
 
Fornecer noções básicas de citologia e histologia, levando o aluno a 
compreender a relação entre esses conteúdos e a área de atuação profissional. 
 
 
III - OBJETIVOS ESPECÍFICOS  
 
- Fornecer ao aluno subsídios para a identificação dos diferentes tipos de 
células. 
- Conhecer a estrutura e metabolismo celular. 
- Tipos de divisão celular 
- Reconhecimento dos diferentes tecidos do corpo humano e organização 
destes.  
 
 
IV - CONTEÚDO PROGRAMÁTICO  
 
1. Célula 

1.1 Conceito  
1.2 Evolução celular – procariotos e eucariotos 
1.3 Membrana Plasmática: morfologia, transporte e funções 
1.4 Organelas da célula e funções 
1.5 Movimentação celular e citoesqueleto 
1.6 Bases macromoleculares da constituição celular 
1.7 Respiração celular 
1.8 Mecanismos de divisão celular 
 
2. Síntese Protéica 

2.1 Processos de duplicação, transcrição e tradução em células 
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3. Tecidos humanos 

3.1 Tecido epitelial – revestimento e glandular 
3.2 Tecido conjuntivo 
3.3 Tecido Nervoso 
3.4 Tecido Muscular 
3.5 Tecido sanguíneo 
3.6 Tecido hematopoiético 
3.7 Tecido adiposo 
3.8 Tecido ósseo  
3.9Tecido cartilaginoso 
 

 
Módulo

s Descrição das Atividades 

1 Aula Teórica 

  
Conceito de célula 
 Evolução celular – procariotos e eucariotos 

2 Aula Teórica 

   Membrana Plasmática: morfologia, transporte e funções 

3 Aula Teórica 

   Movimentação celular e citoesqueleto 

4 Aula Teórica 

  Organelas da célula e suas funções 

5 Aula Teórica 

  Bases macromoleculares da constituição celular 

6 Aula Teórica 

  
Processos de duplicação, transcrição e tradução em células 
Síntese Protéica  

7 Aula Teórica 

  Respiração celular   

8 Aula Teórica 

  Mecanismos de divisão celular  

NP1 

9 Aula Teórica 

  Tecido epitelial – revestimento e glandular 

10 Aula Teórica 

  Tecido conjuntivo  

11 Aula Teórica 

  Tecido nervoso 

12 Aula Teórica 

  Tecido muscular  
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13 Aula Teórica 

  Tecido sangüíneo  

14 Aula Teórica 

  Tecido hematopoiético e tecido adiposo 

15 Aula Teórica 

  Tecido ósseo e tecido cartilaginoso 

NP2 

 
 
V - ESTRATÉGIA DE TRABALHO  
 

Aulas expositivas dialogadas 
Trabalhos e Seminários 
Leitura, discussões de textos e debates  
 
 
VI– AVALIAÇÃO  
 
Provas teóricas bimestrais, seminários e relatórios em grupo. 
 
 
VII – BIBLIOGRAFIA 
 
Bibliografia Básica  

JUNQUEIRA, L.C.; CARNEIRO, J. Biologia Celular e Molecular. 8ª. Rio de 

Janeiro: Guanabara Koogan, 2012. (Minha Biblioteca). 

JUNQUEIRA, L.C.; CARNEIRO, J. Histologia básica. 10ª. Rio de Janeiro: 

Guanabara Koogan, 2013. (Minha Biblioteca). 

De ROBERTS & HIB. Bases da Biologia celular e molecular. 3.ed. Rio de 

Janeiro: Guanabara Koogan, 2001. 

 

Bibliografia Complementar  

ALBERTS, B. et al. Biologia molecular da célula. 4.ed. Porto Alegre: Artmed, 

2009. (Minha Biblioteca). 

SIMÕES, Manuel de Jesus. Fundamentos de histologia. São Paulo: Santos, 

2013. (Minha Biblioteca). 

LANDOWNE, David. Fisiologia celular. São Paulo: Mcgrawal, 2006. (Minha 

Biblioteca). 

AARESTRUP, Beatriz Julião. Histologia essencial. Rio de Janeiro: Guanabara 

Koohan, 2012. (Minha Biblioteca). 

CARVALHO, Hernandes F. A célula. Barueri: Manole, 2013.  
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PLANO DE ENSINO 
 
 

ÁREA: Ciências da Saúde 
CURSO: Estética e Cosmética 
SÉRIE: 2° semestre 
DISCIPLINA: Comunicação e Expressão 
CARGA HORÁRIA SEMANAL: 02 horas 
CARGA HORÁRIA SEMESTRAL: 40 horas 
 
 

I – EMENTA 

 
Texto e contexto; sistemas de conhecimento e processamento textual; 
intertextualidade; as informações implícitas; alteração do sentido das palavras; 
sofisticação do processo da argumentação: o artigo de opinião e a resenha, bem 
como os tipos de argumentos. 

 
 
II – OBJETIVOS GERAIS 

 

 Ampliar os conhecimentos e vivências de comunicação e de novas leituras 
do mundo, por meio da relação texto / contexto; 

 Propiciar a compreensão e valorização das linguagens utilizadas nas 
sociedades atuais e de seu papel na produção de conhecimento; 

 Vivenciar processos específicos da linguagem e produção textual: ouvir e 
falar; ler e escrever – como veículos de integração social; 

 Desenvolver recursos para utilizar a língua, por meio de textos orais e 
escritos,  não apenas como veículo de comunicação, mas como ação e 
interação social. 

 
 
III – OBJETIVOS ESPECÍFICOS 

 
Ao término do curso, o aluno deverá ter desenvolvido: 

 seu universo linguístico, incorporando recursos de comunicação oral e 
escrita; 

 a capacidade de leitura e redação, a partir da análise e criação de textos; 

 o pensamento analítico e crítico, estabelecendo associações e correlações 
de conhecimentos e experiências; 

 seus recursos pessoais para identificação, criação, seleção e organização 
de ideias na expressão oral e escrita; 

 a atitude de respeito ao desafio que constitui a interpretação e construção 
de um texto; 

 
 
IV – CONTEÚDO PROGRAMÁTICO 
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Texto e contexto: conhecimento linguístico, conhecimento enciclopédico ou 

conhecimento de mundo, conhecimento interacional; 
Texto e contexto, contextualização na escrita; 
Intertextualidade; 
As informações implícitas (pressuposto e subentendido); 
As condições de produção do texto: sujeito (autor/leitor), o contexto 

(imediato/histórico) e o sentido (interação/interpretação); 
Alteração no sentido das palavras: a metáfora e a metonímia; 
Os procedimentos argumentativos em um texto 
O artigo de opinião e o texto crítico (resenha), enquanto gêneros discursivos. 

 

Módulo
s Descrição das Atividades 

1 Aula Teórica 

  
Texto e contexto: conhecimento linguístico, conhecimento 
enciclopédico; 

2 Aula Teórica 

  
Texto e contexto: conhecimento de mundo, conhecimento 
interacional 

3 Aula Teórica 

  Texto e contexto 

4 Aula Teórica 

  Contextualização na escrita 

5 Aula Teórica 

  Intertextualidade 

6 Aula Teórica 

  As informações implícitas (pressuposto) 

7 Aula Teórica 

  As informações implícitas (subentendido); 

8 Aula Teórica 

  As informações implícitas 

NP1 

9 Aula Teórica 

  As condições de produção do texto: sujeito (autor/leitor); 

10 Aula Teórica 

  
As condições de produção do texto: o contexto 
(imediato/histórico); 

11 Aula Teórica 

  
As condições de produção do texto: o sentido 
(interação/interpretação); 

12 Aula Teórica 

  Alteração no sentido das palavras: a metáfora 
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13 Aula Teórica 

  Alteração no sentido das palavras: a metonímia 

14 Aula Teórica 

  Os procedimentos argumentativos em um texto 

15 Aula Teórica 

  
O artigo de opinião e o texto crítico (resenha), enquanto gêneros 
discursivos 

NP2 

 
 
V – ESTRATÉGIAS DE TRABALHO 
 
O curso será desenvolvido por meio de: 

Leitura de textos; 
Oficina de leitura e produção de textos; 
Aulas expositivas e interativas; 
Seminários e trabalhos dirigidos. 

 
 
VI – AVALIAÇÃO 
 

A avaliação será realizada de forma permanente, por meio de trabalhos, 
seminários, provas e participação em aula, conforme regimento da IES. 
 
 
VII – BIBLIOGRAFIA 
 
 
Bibliografia Básica  

BLIKSTEIN, Izidoro. Técnicas de comunicação escrita. 22.ed. São Paulo:   
Ática, 2006. 

GARCIA, Othon M. Comunicação em prosa moderna. 19.ed., Rio de Janeiro: 
FGV, 2000. 

FARACO, Carlos Alberto e TEZZA, Cristovão. Prática de texto para estudantes 
universitários. 13. ed.  Petrópolis: Vozes, 2008. 

 

Bibliografia Complementar  

FIORIN, José Luiz e PLATÃO, Francisco. Lições de texto: leitura e redação. 
São Paulo: Ática, 2006.   

KOCH, I. V. & ELIAS, V. M. Ler e compreender: os sentidos do texto. 2. ed. São 
Paulo: Contexto, 2007. 
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ANDRADE, Maria Margarida de & HENRIQUES, Antonio. (2007). Língua 
Portuguesa: noções básicas para cursos superiores. 8. ed. São Paulo: Atlas, 
2010. (Minha Biblioteca). 

GOLDSTEIN, Norma; LOUZADA, Maria Silva & IVAMOTO, Regina. O texto sem 
mistério. Leitura e escrita na universidade. São Paulo: Ática, 2009. 

TRAVAGLIA, Luiz e KOCH, Ingedore. A coerência textual. 17. ed. São Paulo: 
Contexto, 2008. 
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PLANO DE ENSINO 
 

 
ÁREA: Ciências da Saúde 
CURSO: Estética e Cosmética 
SÉRIE: 2º semestre 
DISCIPLINA: Fisiologia  
CARGA HORÁRIA SEMANAL: 03 horas 
CARGA HORÁRIA TOTAL: 60 horas 
 
 
I – EMENTA 

 
A disciplina visa apresentar ao discente o funcionamento de diversos sistemas 
do corpo humano abordando os conhecimentos no que se refere ao estudo dos 
fluídos biológicos, dos sistemas tegumentar, músculo-esquelético, circulatório, 
respiratório, nervoso, neuroendócrino, digestório, urinário e genital masculino e 
feminino. Deve-se fornecer ao aluno subsídios para a compreensão e 
interpretação quanto às modificações sistêmicas que podem ocorrer no 
organismo humano, dando base para ampliação de habilidades aos futuros 
profissionais. 
 
 
II – OBJETIVOS GERAIS 

 

Compreender o funcionamento de órgãos e sistemas, assim como adquirir 
conhecimentos que levem a correta interpretação da fisiopatologia envolvendo os 
sistemas e os órgãos componentes do mesmo. 

 
 

III – OBJETIVOS ESPECÍFICOS 
 

Interpretação do comportamento normal e alterações da fisiologia dos 
aparelhos e sistemas; 
Capacidade de raciocínio de algumas manobras e utilização de princípios 
ativos compatíveis com as alterações da fisiologia dos aparelhos e sistemas; 
Interpretar as manifestações cutâneas e músculo-esqueléticas, resultantes das 
alterações da fisiologia dos aparelhos e sistemas. 

 
 

IV – CONTEÚDO PROGRAMÁTICO 
 
1. Introdução ao estudo da Fisiologia Humana 
1.1 Classificação e divisão da fisiologia.  
 
2. Os fluídos biológicos 

2.1 O papel da água no organismo. 
2.2 Estado de soluto nas águas. 
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2.3 Estado da água nas células. 
2.4 Movimento da água no organismo. 
2.5 Compartimentos fluidos do organismo. 
2.6 Regulação do volume celular. 
 
3. Sistema Tegumentar 

3.1 Partes da pele e anexos. 
3.2 Melanina e suas funções. 
3.3 Secreção das glândulas e sua proteção. 
3.4 Vasos e nervos da pele. 
3.5 Funções da pele e cicatrização. 
3.6 Correlação com o sistema endócrino. 
3.7 Fisiopatologia do sistema tegumentar. 
 
4. Sistema Músculo-Esquelético  
4.1 Tipos musculares (divisão morfológica e funcional), componentes do m. 
estriado esquelético, fisiologia da fibra muscular (mecanismo de contração e 
relaxamento, proteínas contráteis). 
4.2 Fisiologia do crescimento ósseo: reparação óssea. 
4.3 Fisiopatologia do Sistema músculo-esquelético. 
 
5. Sistema Nervoso  

5.1 Divisão funcional do Sistema Nervoso. 
5.2 Excitabilidade nervosa: Potencial de ação, sinapse química e física. 
5.3 S. N. Autônomo (simpático e parassimpático). 
5.4 Fisiopatologia do sistema nervoso. 
 
6. Sistema Neuroendócrino 

6.1 Conceituação de hormônio. 
6.2 Glândulas endócrinas e hormônios secretados. 
6.3 Sistemas hormonais. 
6.4 Hormônios produzidos por outros órgãos. 
6.5 Fisiopatologia do sistema endócrino.  
 
7. Sistema Respiratório  
7.1 Mecânica da respiração: mm. inspiratórios e expiratórios (habituais e de 
esforço). 
7.2 Volumes e Capacidades respiratórias. 
7.3 Transporte de O2 e CO2. 
7.4 Controle nervoso da respiração. 
7.5 Fisiopatologia do sistema respiratório. 
 
8. Sistema Circulatório  
8.1 Potencial de ação e Contratilidade cardíaca. 
8.2 Ciclo cardíaco; Débito cardíaco e ruídos cardíacos. 
8.3 Ritmicidade cardíaca. 
8.4 Circulação do sangue (grande e pequena circulação). 
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8.5 Regulação do sistema cardiovascular e Controle de pressão arterial. 
8.6 Fisiologia do sistema linfático. 
8.7 Fisiopatologia do sistema circulatório e linfático. 
 
9. Sistema Digestório:  
9.1 Cavidade oral, glândulas salivares, faringe, esôfago, estômago, intestino 
delgado, intestino grosso, fígado, pâncreas e peritônio (relações morfológicas e 
funcionais, bem como as secreções e suas funções). 
9.2 Movimentos Gastrintestinais (funcionamento dos esfíncteres, válvulas e 
defecação). 
9.2 Digestão e Absorção de Carboidratos, Lipídeos e Proteínas. 
9.3 Fisiopatologia do sistema digestório. 
 
10 Sistema Urinário:  

10.1 Rins ureteres, bexiga, uretra; relações morfológicas e funcionais. 
10.2 Néfron: filtração glomerular; reabsorção e secreção tubular. 
10.3 Fisiopatologia do sistema urinário. 
 
11. Sistema Genital Masculino 
11.1 Fisiologia dois sistema genital masculino. 
11.2 Secreções: componentes e funções a) líquido da glândula seminal; b) 
líquido prostático; c) líquido da glândula bulbo-uretral. 
11.3 Fisiologia da ereção/ejaculação. 
11.4 Fisiopatologia do sistema genital masculino. 
 
12. Sistema Genital Feminino  

12.1 Órgãos genitais internos e externos: aspectos fisiológicos. 
12.2 Fisiologia do ciclo reprodutivo feminino: ovariano e menstrual. 
12.3 Fisiopatologia do sistema genital feminino. 
 

Módulo
s Descrição das Atividades 

1 Aula Teórica 

 

Fluídos Biológicos 
Classificação e divisão da fisiologia; 
O papel da água no organismo; 
Estado de soluto nas águas; 
Estado da água nas células. 
Movimento da água no organismo. 
Compartimentos fluidos do organismo. 
Regulação do volume celular. 
 

2 Aula Teórica  

 

Sistema Tegumentar 
Partes da pele 
Melanina e suas funções 
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Secreção das glândulas e sua proteção 
Vasos e nervos da pele 

3 Aula Teórica 

 

Sistema Tegumentar 
Funções da pele e cicatrização; 
Correlação com o sistema endócrino; 
Fisiopatologia do sistema tegumentar. 
 

4 Aula Teórica   

 

Sistema Músculo-Esquelético 
Tipos musculares (divisão morfológica e funcional), componentes 
do m. estriado esquelético, fisiologia da fibra muscular 
(mecanismo de contração e relaxamento, proteínas contráteis). 
Fisiologia do crescimento ósseo: reparação óssea; 
Fisiopatologia do Sistema músculo-esquelético. 

5 Aula Teórica   

 

Sistema Nervoso 
Divisão funcional do Sistema Nervoso; 
Excitabilidade nervosa: Potencial de ação, sinapse química e 
física. 
N. Autônomo (simpático e parassimpático); 
Fisiopatologia do sistema nervoso. 

6 Aula Teórica   

 

Sistema Neuroendócrino 
Conceituação de hormônio. 
Glândulas endócrinas e hormônios secretados. 
Sistemas hormonais. 
Hormônios produzidos por outros órgãos. 
Fisiopatologia do sistema endócrino.  
 

7 Aula Teórica   

 

Sistema Respiratório  
Mecânica da respiração: mm. inspiratórios e expiratórios 
(habituais e de esforço). 
 Volumes e Capacidades respiratórias. 
 Transporte de O2 e CO2. 
 Controle nervoso da respiração. 
 Fisiopatologia do sistema respiratório 

8 Aula Teórica   

 

Sistema Circulatório 
Potencial de ação e Contratilidade cardíaca; 
Ciclo cardíaco; Débito cardíaco e ruídos cardíacos; 
Ritmicidade cardíaca; 
Circulação do sangue (grande e pequena circulação). 
Regulação do sistema cardiovascular e Controle de pressão 
arterial 
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NP1 

9 Aula Teórica   

 

Sistema Linfático 
Fisiologia do sistema linfático; 
Fisiopatologia do sistema circulatório e linfático. 

10 Aula Teórica   

 

Sistema Disgestório 
Cavidade oral, glândulas salivares, faringe, esôfago, estômago, 
intestino delgado, intestino grosso, fígado, pâncreas e peritônio 
(relações morfológicas e funcionais, bem como as secreções e 
suas funções); 
Movimentos Gastrintestinais (funcionamento dos esfíncteres, 
válvulas e defecação); 
 

11 Aula Teórica   

 

Sistema Digestório 
Digestão e Absorção de Carboidratos, Lipídeos e Proteínas; 
Fisiopatologia do sistema digestório. 

12 Aula Teórica   

 

Sistema Urinário 
Rins ureteres, bexiga, uretra; relações morfológicas e funcionais; 
Néfron: filtração glomerular; reabsorção e secreção tubular; 
Fisiopatologia do sistema urinário. 

13 Aula Teórica   

 

Sistema Genital Masculino 
Fisiologia dois sistema genital masculino; 
Secreções: componentes e funções a) líquido da glândula 
seminal; b) líquido prostático; c) líquido da glândula bulbo-uretral. 
Fisiologia da ereção/ejaculação; 
Fisiopatologia do sistema genital masculino. 

14 Aula Teórica   

 

Sistema Genital Feminino 
Órgãos genitais internos e externos: aspectos fisiológicos; 
 

15 Aula Teórica   

 

Sistema Genital Feminino 
Fisiologia do ciclo reprodutivo feminino: ovariano e menstrual; 
Fisiopatologia do sistema genital feminino. 
 

NP2 

 
 
V – ESTRATÉGIA DE TRABALHO 
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- Aulas expositivas e discursivas; 
- Trabalhos em grupo; 
- Desenvolvimento de estudo dirigido 
 
 
 VI – AVALIAÇÃO 
 
- Provas bimestrais (NP1 e NP2); 
- Trabalhos de pesquisa bibliográfica; 
- Avaliação da participação em seminários; 
- Participação em aula.  
 
 
VII – BIBLIOGRAFIA 
 
Bibliografia Básica 

TORTORA, G.J. Corpo Humano – Fundamentos de Anatomia e fisiologia – 
6ªed. Sâo Paulo: Artmed, 2013. (Minha Biblioteca). 

HOEHN, Katja. Anatomia e fisiologia. São Paulo: Artmed, 2008. (Minha 
Biblioteca). 
GANNONG, W. F. Fisiologia Médica. 19. ed. Rio de Janeiro: McGraw Hill, 
2000. (Minha Biblioteca). 

 

Bibliografia Complementar 

GUYTON, A. C.; HALL. Fisiologia Humana. 6ª. Rio de Janeiro: Guanabara 
Koogan, 1998. 

 

CURI, R.; PROCOPIO J. Fisiologia Básica. Rio de Janeiro: Guanabara 

Koogan, 2009. (Minha Biblioteca). 

 
TORTORA, Gerard J. Corpo humano: fundamentos de anatomia e 
fisiologia. Porto Alegre: Artmed, 2010. (Minha Biblioteca). 

 

AIRES, Margarida de Mello. Fisiologia. Rio de Janeiro: Guanabara, 2012. 

(Minha Biblioteca). 

RAFF, H.. Fisiologia médica. São Paulo: Artmed, 2012. (Minha Biblioteca). 
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PLANO DE ENSINO 
 

 
ÁREA: Ciências da Saúde 
CURSO: Estética e Cosmética 
SÉRIE: 2º semestre 
DISCIPLINA: Técnicas em Estética Corporal 
CARGA HORÁRIA SEMANAL: 03 horas 
CARGA HORÁRIA SEMESTRAL: 60 horas 
 
 
I – EMENTA 

 
Diversos tratamentos de Estética Corporal são utilizados nas manifestações e 
alterações clínicas corporais, a disciplina fornece o conhecimento das técnicas 
de estética que irás propiciar a base para ampliação das habilidades aos futuros 
profissionais que estarão capacitados a avaliar e aplicar as técnicas corporais 
de maneira adequada. 
 
 
II – OBJETIVOS GERAIS 

 
Identificar as manifestações clínicas e correlacionar com os possíveis tratamentos estéticos. 
 
 

III – OBJETIVOS ESPECÍFICOS 
 

Demonstrar as alterações corporais relacionadas à estética, as indicações e as contra-indicações 
dos possíveis tratamentos, e principalmente a utilização e aplicação adequada das técnicas de 
tratamentos corporais. 
 
 

IV – CONTEÚDO PROGRAMÁTICO 
 
1 Fibro edema Gelóide; Lipodistrofia localizada; Obesidade. 

1.1 Fisiopatologia 
1.2 Etiologia  
1.3 Avaliação e Classificação 
1.4 Tratamento 

 
2 Flacidez tissular; Flacidez muscular; Estrias. 

2.1 Fisiopatologia  
2.2 Etiologia 
2.3 Avaliação e Classificação 
2.4 Tratamento  

 
3 Avaliação Corporal 

3.1 Técnicas de avaliação 
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3.2 Biometria 
3.3 Cálculo do Índice de Massa Corpórea 

 
4 Gomagem e Hidratação 

4.1 Conceito 
4.2 Indicação e Contraindicação 
4.3 Aplicação da técnica 

 
5 Banho de Lua 

5.1 Conceito 
5.2 Indicação e Contraindicação 
5.3 Aplicação da técnica 

 
6 Massoterapia Redutora e Modeladora 

6.1 Conceito e histórico 
6.2 Indicação e contra-indicação 
6.3 Manobras de redução e modelagem 
6.4 Aplicação da técnica 

 
7 Crioterapia 

7.1 Conceito 
7.2 Termogênese 
7.3 Indicação e Contraindicação 
7.4 Aplicação da técnica 

 
8 Técnicas de bandagem 

8.1 Conceito 
8.2 Termólise 
8.3 Indicação e Contraindicação 
8.4 Aplicação da técnica 

 
9 Destoxi Redução: Argilas e Talassoterapia 

9.1 Conceito 
9.2 Indicação e Contraindicação 
9.3 Aplicação da técnica 

 

Módul
os Descrição das Atividades 

1 Aula Teórica 

  
Apresentação da disciplina. Introdução ao Sistema Muscular e 
Sistema Tegumentar.   

2 Aula Teórica 

  Hidrolipodistrofia, Obesidade 

3 Aula Teórica 

  Flacidez e Estrias 

4 Aula Teórica 
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  Avaliação e Biometria; técnicas de avaliação 

5 Aula Prática 

  Avaliação corporal  

6 Aula Teórica / Aula Prática 

  Gomagem e hidratação    

7 Aula Prática 

  Banho de Lua 

8 Aula Teórica 

  
Massoterapia Redutora; efeitos fisiológicos, indicação e contra-
indicação 

NP1 

9 Aula Prática 

  Descrição das manobras de massoterapia redutora 

10 Aula Prática 

  Massoterapia redutora anterior 

11 Aula Prática 

  Massoterapia redutora posterior 

12 Aula Teórica / Aula Prática 

  
Gessoterapia – objetivo, indicação e contra-indicação – técnica de 
aplicação 

13 Aula Teórica / Aula Prática 

  
Massoterapia redutora e Crioterapia – indicação e contra-indicação 
- técnica de aplicação 

14 Aula Teórica / Aula Prática 

  
Massoterapia redutora e Hipertermoterapia (bandagem) – indicação 
e contra-indicação – técnica de aplicação 

15 Aula Teórica / Aula prática 

 
Argiloterapia; talassoterapia - efeitos fisiológicos, atuação dos 
oligoelementos aplicados à estética - técnica de aplicação 

 
NP2 

 
 
V – ESTRATÉGIA DE TRABALHO 
 
Aulas teóricas expositivo-discursivas com recursos audiovisuais 
Aulas práticas - utilização do Laboratório de Estética 
Trabalhos em grupo 
 
 
VI – AVALIAÇÃO 
 

Provas teóricas e práticas 
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Trabalhos práticos (individual e em grupos) aplicando os conceitos aprendidos; 
Exercícios desenvolvidos em sala de aula. 

 

 

VII – BIBLIOGRAFIA 
 
Bibliografia Básica 

GUIRRO, E. C. O. Fisioterapia Dermato – Funcional. 3º. São Paulo: Manole, 

2000. 

BORGES, Fábio dos Santos. Dermato Funcional Modalidades Terapêuticas 
nas Disfunções Estéticas. 1º. São Paulo: Phorte, 2006. 

BRAUN, Mary Bethy. Massoterapia. Barueri: Manole, 2007. 

 

 

Bibliografia Complementar 

HAYES, K. W. Manual de Agentes Físicos. 5º. Porto Alegre: Art Méd, 2002. 

CALVI, E. N. C. de; RODRIGUES, P. A; GELSI, T. A. Bambuterapia 1º. São 
Paulo: Yendis, 2013. 

LUPI, Omar. Dermatologia fundamental. São Paulo: AC, 2013. (Minha 
Biblioteca). 

CLAY, James Hubert. Massoterapia clínica. Barieri: Manole, 2008. 

TSAO, Sandy. Atlas colorido de dermatologia estética. São Paulo: Mcgrawll 

Hill, 2008. 
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PLANO DE ENSINO 
 

 
ÁREA: Ciências da Saúde 
CURSO: Estética e Cosmética 
SÉRIE: 2º semestre 
DISCIPLINA: Drenagem Linfática 
CARGA HORÁRIA SEMANAL: 03 horas 
CARGA HORÁRIA SEMESTRAL: 60 horas 
 
 
I – EMENTA 

 
A disciplina visa o aprendizado da Drenagem Linfática Manual aplicada nas 
alterações e manifestações clínicas faciais e corporais relacionadas com a 
Estética e o conhecimento teórico de todo o sistema linfático para aplicabilidade 
da técnica de drenagem linfática manual facial e corporal nos futuros clientes.  
 
 
II – OBJETIVOS GERAIS 

 
Identificar as indicações e contra indicações da drenagem linfática facial e corporal bem como 
suas manobras. 
 
 

III – OBJETIVOS ESPECÍFICOS 
 
Realizar Drenagem linfática Facial e Corporal relacionadas às alterações corporais e faciais 
estéticas. 
 
 

IV – CONTEÚDO PROGRAMÁTICO 
 
1 Definição e Histórico da Drenagem linfática 
 
2 Introdução sobre Anatomia e Fisiologia do sistema linfático 
Funções do sistema linfático 

Linfa 

Troncos Linfáticos 

Coletores Linfáticos 

 
3 Fisiopatologia das alterações edematosas aplicadas à Estética 
 
4 Drenagem Linfática Manual facial 
Efeitos fisiológicos e efeitos terapêuticos 

Indicação e Contra indicação 
Descrição das Manobras 
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Técnica de aplicação 

 
5 Drenagem Linfática Manual Corporal 

Efeitos fisiológicos e efeitos terapêuticos 
Indicação e Contra indicação 

Descrição das manobras 
Técnica de aplicação 

 

Módulo
s Descrição das Atividades 

1 Aula Teórica 

  Apresentação da disciplina e História da DL  

2 Aula Teórica 

  Introdução sobre Anatomia e Fisiologia do sistema linfático 

3 Aula Teórica 

  
 Continuação Sistema Linfático / Fisiopatologia das alterações 
edematosas aplicadas à Estética 

4 Aula Teórica 

  
DLM facial e corporal: efeitos fisiológicos, indicações e contra-
indicações  

5 Aula Teórica 

  DLM facial descrição das manobras 

6 Aula Prática 

  DLM facial prática 

7 Aula Prática 

  DLM facial prática 

8 Aula Teórico / Prática 

  DLM facial / Revisão para a prova  

NP1 

9 Aula Teórica  

  DLM corporal: tipos de drenagem corporal 

10 Aula Teórica 

  DLM corporal descrição das manobras 

11 Aula Prática 

  DLM corporal prática 

12 Aula Prática 

  DLM corporal prática 

13 Aula Prática 

  DLM corporal prática 

14 Aula Prática 

  DLM corporal prática 
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15 Aula Prática 

 DLM corporal prática 

NP2 

 
 
V – ESTRATÉGIA DE TRABALHO 
 

Aulas teóricas expositivo-discursivas com recursos audiovisuais 
Aulas práticas - utilização do Laboratório de Estética 
Trabalhos em grupo 
 
 
VI – AVALIAÇÃO 
 

Provas teóricas e práticas 
Trabalhos práticos (individual e em grupos) aplicando os conceitos aprendidos; 
Exercícios desenvolvidos em sala de aula. 

 
 
VII – BIBLIOGRAFIA 
 
Bibliografia Básica 

WITTLINGER, Andreas. Drenagem linfática manual. São Paulo: Artmed, 

2013.(Minha Biblioteca). 

ELWING, Ary. Drenagem linfática manual. São Paulo: Senac, 2010. 

LEDUC, Albert. Drenagem linfática: teoria e prática. Barueri: Manole, 2008. 

 

Bibliografia Complementar 

GUIRRO, E. C. O. Fisioterapia Dermato – Funcional. 3º. São Paulo: Manole, 

2000. 

BORGES, Fábio dos Santos. Dermato Funcional Modalidades Terapêuticas 
nas Disfunções Estéticas. 1º. São Paulo: Phorte, 2006. 

GUSMÃO, Carlos. Drenagem linfática manual. São Paulo: Atheneu, 2010. 
FOLDI, Michael. Princípios de drenagem linfática. Curitiba: manole, 2012. 
HARA, Ana. Vá de drenar. São Paulo: Matrix, 2012. 
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PLANO DE ENSINO 

 
 
ÁREA: Ciências da Saúde 
CURSO: Estética e Cosmética 
SÉRIE: 2o Semestre 
DISCIPLINA: PROJETO INTEGRADO MULTIDISCIPLINAR II 
CARGA HORÁRIA TOTAL: 100 horas  
 
 
I – EMENTA 
 

O Projeto Integrado Multidisciplinar (PIM) é um trabalho interdisciplinar dirigido 
aos alunos de graduação Tecnológica, e suas diversas habilidades incluindo a 
Tecnologia em Estética e Cosmética. Caracteriza-se pelo desenvolvimento de 
um estudo teórico-prático, ao longo de cada semestre letivo, com escopo 
previamente delimitado, concluindo com a elaboração de relatório em formato 
de trabalho acadêmico ao final de cada semestre e deve ser objeto de 
apresentação oral dos resultados alcançados.  
 
 
II – OBJETIVOS GERAIS 
 

O PIM tem como objetivo geral propiciar aos alunos uma fundamentação prática 
dos conceitos teóricos explorados na sala de aula, proporcionando aos alunos 
vivência, treinamento e postura científica na busca de informações e 
conseqüente elaboração de trabalhos texto. Os temas devem fazer parte do 
cotidiano das disciplinas do semestre vigente e devem ser abordados de forma 
interdisciplinar. 

 
 

III – OBJETIVOS ESPECÍFICOS 
 
Identificar aspectos pertinentes e aprofundar os conteúdos, a partir dos 
conceitos teóricos desenvolvidos em sala de aula e referências bibliográficas 
atualizadas. 
Descrever aspectos sociais, econômicos, ou no âmbito da saúde integrada à 
estética, bem como aspectos éticos - legais e mercadológicos envolvidos no 
processo. 
Esses objetivos devem ser alcançados através do tema escolhido para o 
semestre. 
 
 

IV – CONTEÚDO PROGRAMÁTICO 
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Os conteúdos programáticos das disciplinas contempladas são os instrumentos 
para as bases e a fundamentação teórica do tema escolhido. 
 
DISCIPLINAS CONTEMPLADAS: 
 

ANATOMIA APLICADA 

DRENAGEM LINFÁTICA 

TECNICAS EM ESTÉTICA CORPORAL 

FISIOLOGIA 

BIOLOGIA CITOLOGIA HISTOLOGIA 

COMUNICAÇÃO E EXPRESSÃO 

 
CONTEÚDO DO PIM: 

Cada grupo deverá apresentar uma revisão de literatura, descrevê-la e analisá-
la de acordo com a linha de pesquisa desenvolvida e avalizada pelo Orientador, 
apresentando como conteúdo do Projeto, as seguintes informações: 
 
Introdução 
Objetivo do trabalho 
Levantamento bibliográfico 
Materiais e métodos *  
Resultados * 
Discussão * 
Conclusão 
Referências bibliográficas 
 
Obs.: (*) Quando houver parte prática 
 
 
V – ESTRATÉGIA DE TRABALHO 

 
O Projeto PIM será desenvolvido por grupos de 4 a 6 alunos.  
O Projeto PIM terá 100 horas para seu desenvolvimento e apresentação, 
divididas em: 

 30 horas para pesquisas e levantamento de dados sobre os objetos do 
Projeto; 

 60 horas para análises e relacionamento dos dados levantados para preparação e 
apresentação do Projeto escrito dentro das normas monográficas da ABNT e das 
instruções para formatação gráfica determinadas pelo curso. 

 10 horas para preparação e apresentação do trabalho perante uma banca examinadora. 
 
 
VI – AVALIAÇÃO 

 
A nota a ser atribuída ao PIM deverá levar em conta o trabalho escrito e a 
apresentação feita pelos componentes do grupo perante a banca examinadora 
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constituída por um ou dois professores do curso, o prof. Orientador do PIM e o 
prof. Coordenador do curso; 
A nota do PIM terá peso 2,0 na constituição da média de todas as disciplinas do 
semestre, enquanto as notas bimestrais terão peso 4,0 cada uma; 
 
 
VII – BIBLIOGRAFIA 
 
VII – BIBLIOGRAFIA 
Bibliografia Básica 

 

LAKATOS, E. Maria & MARCONI, Marina de Andrade. Fundamentos de 
Metodologia Científica. São Paulo: Atlas, 1991.ALVES, Rubem. Filosofia da 
ciência, São Paulo, Ars Poética, 1996. 

SEVERINO, A. J. Metodologia do trabalho científico. 23ª ed. São Paulo: 
Cortez, 2007. 

ANDRADE, Maria Margarida de. Introdução à metodologia do trabalho 
científico; elaboração de trabalhos na graduação.-6 edição-São Paulo: 

Atlas, 2003. 

 

Bibliografia Complementar 

MARTINS, G. A. Manual para elaboração de monografias e dissertações. 3ª 

ed. São Paulo: Atlas, 2002. 

SOUZA, M. S. de L. Guia para apresentação de monografias, dissertações 
e teses. Belo horizonte: Coopmed, 2005. 

POUNDS, D M ; CLAY, J H. Massoterapia clínica: integrando anatomia e 
tratamento. São Paulo: Manole, 2008. 
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3º SEMESTRE 
 
 

PLANO DE ENSINO 
 

 
ÁREA: Ciências da Saúde 
CURSO: Estética e Cosmética 
SÉRIE: 3º semestre 
DISCIPLINA: Homem e Sociedade 
CARGA HORÁRIA SEMANAL: 02 horas 
CARGA HORÁRIA SEMESTRAL: 40 horas 

 
 

I - EMENTA 
 
A disciplina tem como eixo básico o conceito de cultura, facilitado por uma 
abordagem antropológica. Parte das explicações sobre a origem humana, 
considerando a base biológica e cultural de nossa espécie, e enfatiza a 
complexidade do conceito antropológico de cultura, assim como seu uso pelo 
senso comum em comparação com o científico. Demonstra a importância da 
diversidade cultural e do como lidar neste âmbito com as relações étnico-
raciais, inclusão social e fronteiras nacionais por meio da compreensão dos 
conceitos de etnocentrismo e relativismo cultural. Identidade cultural e 
multiculturalismo. 
 
 
II - OBJETIVOS GERAIS 

 
A Antropologia é uma ciência que se caracteriza por considerar o ser humano 
em sua diversidade. O contato com a disciplina pode criar oportunidades para 
que os discentes se constituam como indivíduos críticos e ativos na constituição 
de uma sociedade ética e democrática. Para isso são propostos os objetivos 
abaixo: 
 Instrumentalizar o corpo discente para analisar e interpretar a realidade social 

como processo de contato com as diferenças.  

 Possibilitar uma compreensão crítica do ser humano em sua relação com a 
herança cultural e as constantes transformações da sociedade. 

 Caracterizar a Antropologia como uma ciência que permite compreender os 
processos de constituição de identidades nas suas variadas expressões – étnicas, 
religiosas, profissionais e políticas. 

 Oferecer aos alunos espaço para a discussão de temáticas que permitam a 
compreensão das manifestações culturais que ocorrem na sociedade 
contemporânea seja de ordem da construção de identidades, da concepção de 
corpo, da cultura organizacional, da construção de valores e direitos, dos 
fenômenos e conteúdos da comunicação, e assim por diante. 

 
 



 115 

III - OBJETIVOS ESPECÍFICOS 
 
- Desenvolver o senso crítico e analítico dos futuros profissionais para 
identificarem os aspectos significativos das ações individuais e coletivas. 
- Permitir aos alunos uma reflexão sobre o significado da cultura e suas 
implicações na construção e transformações das relações sociais. 
- Capacitar o aluno enquanto cidadão construtor e transformador da realidade 
social e das relações interpessoais no trabalho, na família e na vida pessoal. 
- Capacitar o aluno na promoção de estratégias e movimentos culturais de 
combate aos preconceitos étnico-raciais e de construção da identidade cultural. 
 
 
IV - CONTEÚDO PROGRAMÁTICO 
 

1. O HOMEM 
1.1 - Principais visões sobre a origem humana: o evolucionismo e o debate das 
determinações biológicas versus processo cultural.  
1.2 - O conceito de cultura através da história. 
 

2. A CULTURA 

2.1 - A Antropologia e o estudo da cultura - senso comum e ciência; a 
diversidade cultural e as culturas nacionais.  
2.2 - As principais características da cultura como visão de mundo: herança 
cultural e formas de compreender o mundo, a participação dos indivíduos na 
cultura. 
 

3. A SOCIEDADE 
3.1- As relações étnico-raciais – preconceito, exclusão e questões da 
convivência com a diversidade. Etnocentrismo e Relativismo Cultural. 
3.2 - Identidade cultural na atualidade e multiculturalismo. 
 
 

MÓDULOS DESCRIÇÃO DAS ATIVIDADES 

1 AULA TEÓRICA 

 O homem 
2 AULA TEÓRICA 

 Principais visões sobre a origem humana 

3 AULA TEÓRICA 

 Principais visões sobre a origem humana (continuação) 

4 AULA TEÓRICA 

 Debate das determinações biológicas versus processo cultural 

5 AULA TEÓRICA 

 O conceito de cultura através da história 
6 AULA TEÓRICA 

 O conceito de cultura através da história (continuação) 
7 AULA TEÓRICA 

 Revisão para a prova NP1 
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 AVALIAÇÃO (NP1) 

  

8 AULA TEÓRICA 

 A antropologia e o estudo da cultura- senso comum e ciência 
9 AULA TEÓRICA 

 A diversidade cultural e as culturas nacionais 
10 AULA TEÓRICA 

 As principais características de cultura como visão de mundo  

11 AULA TEÓRICA 

 Herança cultural e formas de compreender o mundo 

12 AULA TEÓRICA 

 A participação dos indivíduos na cultura 

13 AULA TEÓRICA 

 As relações étnico-raciais-preconceito, exclusão e questões da 
convivência com a diversidade. 

14 AULA TEÓRICA 

 Etnocentrismo e Relativismo cultural 

15 AULA TEÓRICA 

 Identidade cultural na atualidade e multiculturalismo 

 AVALIAÇÃO (NP2) 

 
 
V - ESTRATÉGIAS DE TRABALHO 

 
Aulas expositivas e de apresentação de trabalhos de pesquisa com incentivo à 
participação dos alunos no questionamento e discussões.  
Indicação de leituras adicionais de livros, revistas, jornais e artigos bem como 
de recursos audiovisuais como filmes e produção videográficas pertinentes às 
relações indivíduo-cultura e contato com a diversidade cultural. 
 
 
VI - AVALIAÇÃO 
 
Serão respeitados os critérios de avaliação/aprovação definidos pela Instituição 
como provas regimentais e trabalhos acadêmicos. 
Pode ser sugerido aos alunos trabalhos de pesquisa bibliográfica ou breves 
trabalhos de campo com a metodologia da aplicação de questionários (surveys) 
como forma de estimular a reflexão antropológica através do contato com a 
diferença.  
Esses trabalhos podem ser apresentados em aula ou na forma de trabalhos 
acadêmicos. 
 
 

VII - BIBLIOGRAFIA 
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BÁSICA: 

GOMES, M. P. Antropologia – ciência do homem, filosofia da cultura. São 

Paulo: Contexto, 2009. 

LARAIA, R. de B. Cultura - um conceito antropológico. 21ª ed. Rio de 

Janeiro: Jorge Zahar, 2007. 

ROCHA, E. O que é etnocentrismo. São Paulo: Brasiliense, 2011. 

 

COMPLEMENTAR: 

CASTRO, C. (org.) Franz Boas - Antropologia Cultural. 2ª ed. Rio de Janeiro: 
Zahar, 2005. 

GUERRIERO, S. (org.)  Antropos e Psique. O outro e sua 
subjetividade.  São Paulo: Ed. Olho D’água, 2005. 

LAPLANTINE, F. Aprender Antropologia. 24ª ed. São Paulo: Brasiliense, 
2011. 

SANTOS, J. L. O Que é Cultura. 19ª ed. São Paulo: Brasiliense, 2010. 

MUNANGA, K. (org.). Superando o Racismo na escola. 2. ed. rev. Brasília: 
Ministério da Educação, Secretaria de Educação Continuada, 
Alfabetização e Diversidade, 2005. 

<http://www.dominiopublico.gov.br/pesquisa/DetalheObraForm.do?select_action
=&co_obra=103321> 

 
 

http://www.dominiopublico.gov.br/pesquisa/DetalheObraForm.do?select_action=&co_obra=103321
http://www.dominiopublico.gov.br/pesquisa/DetalheObraForm.do?select_action=&co_obra=103321
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PLANO DE ENSINO 
 

 
ÁREA: Ciências da Saúde 
CURSO: Estética e Cosmética 
SÉRIE: 3º semestre 
DISCIPLINA: Anatomia Específica 
CARGA HORÁRIA SEMANAL: 03 horas 
CARGA HORÁRIA SEMESTRAL: 60 horas 
 
 
I – EMENTA 

 
O Conhecimento da anatomia, de maneira completa se faz necessário para a 
compreensão do funcionamento dos órgãos e sistemas do corpo humano e 
dessa maneira consegue-se interpretar as modificações orgânicas que podem 
ocorrer no organismo, dando bases para ampliação das habilidades aos futuros 
profissionais durante os tratamentos das alterações estéticas. 
 
 
II – OBJETIVOS GERAIS 

 
Identificar os elementos anatômicos dos sistemas orgânicos, permitindo ao aluno correlacionar 
os vários aparelhos e sistemas. 
 
 

III – OBJETIVOS ESPECÍFICOS 
 
Demonstrar a morfologia, disposição e inter-relação das estruturas que compõem os sistemas: 
Tegumentar, Respiratório, Digestório, Urinário, Reprodutor, Endócrino e Órgãos do sentido. 
 
 

IV – CONTEÚDO PROGRAMÁTICO 
 
1. Sistema Tegumentar 

Divisão anatômica  
Características e funções  
Pele e anexo 
Tecido Adiposo (sua função endócrina) 

 
2. Sistema Respiratório 

Função 
Composição 
Hematose 
Ciclo Respiratório 

 
 
3. Sistema Digestório 
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Função do Sistema Digestório 
Componentes anatômicos 
Órgãos do sistema digestório 

 
4. Sistema Urinário 

Função do Sistema Urinário 
Componentes anatômicos 
Rim 
Ureteres 
Uretra 
Formação da urina 

 
5. Sistema Reprodutor 

Sistema reprodutor feminino 
Divisão anatômica 
Órgãos e funções 
Sistema reprodutor masculino 
Divisão anatômica 
Órgãos e funções 

 
6. Sistema Endócrino 

Função do sistema Endócrino 
Tipos de hormônios 
Glândulas e suas funções 
Glândulas e seus hormônios 
Tecido adiposo como Glândula do sistema endócrino 
Alterações estéticas e sistema endócrino 

 
7. Órgãos dos sentidos 

Conceitos 
Componentes anatômicos 
Funções 

 
Módul

os Descrição das Atividades 

1 Aula Teórica 

  Revisão da Anatomia Humana, sistemas já estudados  

2 Aula Teórica 

  
Sistema Tegumentar, Divisão anatômica, Características e funções, 
Pele e anexo, Tecido Adiposo (sua função endócrina).  

3 Aula Teórica 

  
Sistema Respiratório, Função, Composição, Hematose, Ciclo 
Respiratório. 

4 Aula Prática 

  Sistema Respiratório 

5 Aula Teórica 
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Sistema Digestório, Função do Sistema Digestório, Componentes 
anatômicos, Órgãos do sistema digestório.  

6 Aula Prática 

  Sistema Digestório 

7 Aula Teórica 

  
Sistema Urinário, Função do Sistema Urinário, Componentes 
anatômicos, Rim, Ureteres, Uretra, Formação da urina.  

8 Aula Prática 

 Sistema Urinário 

NP1 – Teórica ou prática 

9 Aula Teórica 

  Sistema reprodutor feminino, Divisão anatômica, Órgãos e funções.  

10 Aula Teórica 

  Sistema reprodutor masculino, Divisão anatômica, Órgãos e funções.  

11 Aula Prática 

  Sistema reprodutor feminino e masculino 

12 Aula Teórica 

  

Sistema Endócrino, Função do sistema Endócrino, Tipos de 
hormônios, Glândulas e suas funções, Glândulas e seus hormônios, 
Tecido adiposo como Glândula do sistema endócrino, Alterações 
estéticas e sistema endócrino.  

13 Aula Teórica 

  

Sistema Endócrino, Função do sistema Endócrino, Tipos de 
hormônios, Glândulas e suas funções, Glândulas e seus hormônios, 
Tecido adiposo como Glândula do sistema endócrino, Alterações 
estéticas e sistema endócrino. 

14 Aula Prática 

 Sistema Endócrino 

15 Aula Teórica 

 Órgãos dos sentidos, Conceitos, Componentes anatômicos, Funções. 

 NP2 – teórica ou prática (todos os sistemas) 

 
 
V – ESTRATÉGIA DE TRABALHO 
 

Aulas teóricas expositivo-discursivas com recursos audiovisuais (projetor de 
slides); 

Aulas Práticas em laboratório específico; 
Trabalhos em grupo. 
 
 
VI – AVALIAÇÃO 
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Provas; 
Trabalhos práticos (individual e em grupos) aplicando os conceitos aprendidos; 
Exercícios desenvolvidos em sala de aula e laboratório específico. 
 
 

VII – BIBLIOGRAFIA 
 
Bibliografia Básica  

DÂNGELO, J.G.; FATTINI, C.A. Anatomia Humana sistêmica e segmentar. 

2a.. Rio de Janeiro: Atheneu, 1988. 

NETTER, F.H. Atlas de Anatomia humana. Porto Alegre: Artmed, 1996. 

PUTS, R; PABST, R. SOBOTTA : Atlas de Anatomia Humana. Rio de Janeiro: 
Guanabara Koogan, 1996. 

 

 

Bibliografia Complementar 

ROHEN, J.W., LÜTJEN-DRECOLL, E., YOKOCHI, C. Anatomia Humana: Atlas 
Fotográfico de Anatomia Sistêmica e Regional. 6ª.São Paulo. Manole. 

GARDNER, E.;    GRAY, D.J. Anatomia – estudo regional do corpo. 4ª. Rio de 
Janeiro: Guanabara Koogan, 1988. 

GUYTON, A. C.; HALL. Fisiologia Humana. 6ª. Rio de Janeiro: Guanabara 
Koogan, 1998. 

GIRLOY, A. M., MACPHERSON, B.R. Atlas de Anatomia. Rio de Janeiro: 
Guanabara Koogan.  

TORTORA, G.J. Corpo Humano – Fundamentos de Anatomia e fisiologia – 
6ªed. Sâo Paulo: Artmed  

 
 

javascript:PesquisaMarca();
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PLANO DE ENSINO 
 

 
ÁREA: Ciências da Saúde 
CURSO: Estética e Cosmética 
SÉRIE: 3º semestre 
DISCIPLINA: Imagem Pessoal  
CARGA HORÁRIA SEMANAL: 03 horas 
CARGA HORÁRIA SEMESTRAL: 60 horas 
 
 
I – EMENTA 

 
O cuidado com a imagem pessoal, no ambiente social e profissional é fator 
relevante na estratégia de expansão social e profissional; Estar sempre com 
uma boa aparência demonstra a preocupação com a higiene e limpeza, 
passando confiança às pessoas que procuram os seus serviços. 
 
 
II – OBJETIVOS GERAIS 
 

Mostrar aos alunos que no ambiente social, o vestuário, a aparência geral, seu comportamento, 
seus gestos e falas incrementa a essência pessoal; e no ambiente profissional, além dessas 
influências sua apresentação é um cartão de visita para sua clientela. 
 
 

III – OBJETIVOS ESPECÍFICOS 
 

Demonstrar a importância de cada um dos fatores que interferem na Imagem e apresentação 
de um indivíduo no ambiente social e profissional, a começar com a higiene pessoal, seu 
comportamento e sua apresentação. 
 

 
IV – CONTEÚDO PROGRAMÁTICO 
 
1. Introdução à Imagem Pessoal e ao Estilo 
 
2. História da moda e da beleza 
Mitologia 
Evolução da beleza 
Mudança de comportamento 
 
3. Importância da Imagem Pessoal na profissão  

Higiene Pessoal do Profissional  
Apresentação Pessoal do Profissional 
Vestuário 
Acessórios 
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5. Moda e Estilo 
A evolução da mulher na moda e na Estética  
A evolução do homem na moda e na Estética  
Divisão Estética Corporal 
Estilo  
 
6. Cuidados gerais  
Mãos, pés, unhas, cabelos, penteados e sobrancelhas 
 
7. Cosméticos para maquiagem   

Histologia básica da pele - tipos de pele – tipos de cosméticos e maquiagem 
utilizadas. 
 
8. Maquiagem e Harmonia 

Teoria das cores aplicada à maquiagem 
Escala de cores, Cores quentes e frias, Harmonia das cores 
Maquiagem  
Tipos de rosto e a maquiagem ideal 
Maquiagem na infância, adolescência, idade adulta e 3ª idade 
Uso da maquiagem dentro e fora do ambiente de trabalho 
 
9. Micropigmentação e Maquilagem definitiva   
 
 

Módulo
s Descrição das Atividades 

1 Aula Teórica 

  Introdução à Imagem Pessoal e ao Estilo 

2 Aula Teórica 

  
História da Moda e da beleza: mitologia, evolução da beleza, 
mudança de comportamento. 

3 Aula Teórica 

  
 Importância da Imagem Pessoal na profissão - Postura 
profissional, Higiene, Vestuário, Acessórios, Aparência em geral  

4 Aula Teórica 

  A evolução da mulher e do homem na moda e na Estética  

5 Aula Teórica 

  Divisão Estética Corporal e Estilo perfeito 

6 Aula Teórica / prática 

  Cabelos e penteados 

7 Aula Teórica / Prática 

  
Estética da sobrancelhas: centralização das sobrancelhas, 
cuidados com a sobrancelhas  

8 Aula Teórica /Prática 

  Histologia da pele – tipos de pele / tipos de cosméticos e 
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maquiagem utilizadas. 
Preparo da pele: higienização, tonificação e hidratação e 
uniformização da pele 

NP1 

9 Aula Teórica 

  
Teoria das cores aplicada à maquiagem: escala de cores, cores 
quentes e frias, harmonia das cores 

10 Aula Teórica 

  

Tipos de rosto e a maquiagem ideal 
Maquiagem na infância, adolescência, idade adulta e 3ª idade 
Uso da maquiagem dentro e fora do ambiente de trabalho 

11 Aula Prática 

  Prática de maquiagem para o dia 

12 Aula Prática 

  Prática de maquiagem para noite 

13 Aula Prática 

  Prática de maquiagem artística 

14 Aula Teórica 

  Micropigmentação: Recursos modernos, introdução à técnica 

15 Aula teórica 

 
Apresentação de trabalho sobre Imagem Pessoal no decorrer dos 
tempos e nas diversas culturas. 

NP2 

 
 
V – ESTRATÉGIA DE TRABALHO 
 
Aulas teóricas  
Aulas práticas demonstrativas e interativas - utilização do Laboratório de 
Estética 
 
 
VI – AVALIAÇÃO 
 

Provas teóricas e trabalhos 
 
 
VII – BIBLIOGRAFIA  
 
Bibliografia Básica 

MARRA, H.; REGO, J. Estilo no trabalho. Rio de Janeiro: Senac, 2002. 

GERSON, J. Fundamentos da Estética 4. São Paulo: Cengage Learning, 

2012. 
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KALIL, G. Chic – Um guia básico de moda e estilo. São Paulo: Senac, 
(1997/2005). 

 

Bibliografia Complementar 

KALIL, G. Chic Homem – Manual de moda e estilo. São Paulo: Senac, 1998. 

WOODALL, T.; CONSTANTINE, S. Esquadrão da moda: saiba o que usar 
para valorizar o seu tipo. São Paulo: Globo, 2005. 

BONELL, K. O que usar? Um guia prático de moda e estilo. São Paulo: Best 

Seller, 2000. 

KEDE, M.P.V.; SERRA, A.; CEZIMBRA, M. Guia de beleza e Juventude para 
homens e mulheres. Rio de Janeiro: Senac Rio, 2005. 

MATARAZZO, C. Etiqueta sem frescura. São Paulo: Melhoramentos, 1995/2004. 
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PLANO DE ENSINO 
 
 

ÁREA: Ciências da Saúde 
CURSO: Estética e Cosmética 
SÉRIE: 3º semestre 
DISCIPLINA: Microbiologia, Imunologia e Parasitologia 
CARGA HORÁRIA SEMANAL: 02 horas 
CARGA HORÁRIA SEMESTRAL: 40 horas 
 
I – EMENTA 

 
Estudo das características morfológicas e aspectos da fisiologia de bactérias, vírus fungos e 
parasitas humanos, causadores ou não de doenças, inserindo neste contexto aspectos básicos 
do funcionamento do sistema imunológico. Estes conhecimentos servirão de subsídio para o 
acompanhamento de disciplinas subseqüentes que estão inseridas no contexto da Cosmetologia 
e da Estética. 

 
 
II – OBJETIVOS GERAIS 
 

Fornecer noções básicas de microbiologia, imunologia e parasitologia, levando 
o aluno a compreender a relação entre esses conteúdos e a sua área de 
atuação profissional. 
 
 
III – OBJETIVOS ESPECÍFICOS 

 
A disciplina visa transmitir aos alunos conhecimentos básicos sobre bactérias, 
fungos, vírus e parasitas, bem como noções sobre o fundamento do sistema 
imunológico e sua relação com esses agentes, para que possam futuramente 
aplicá-los em sua área de atuação. 
 
 
IV – CONTEÚDO PROGRAMÁTICO 

 
1. Microbiologia 

1.1 Morfologia e citologia bacteriana 
1.2 Metabolismo, nutrição e crescimento bacteriano 
1.3 Morfologia e citologia de fungos 
1.4 Metabolismo, nutrição e crescimento de fungos 
1.5 Características fundamentais dos vírus 
1.6 Multiplicação viral. 
 
2. Imunologia 

2.1 Resposta imune inata e adquirida 
2.2 Conceitos de antígenos e anticorpos, reconhecimento e processamento de 
antígenos 
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2.3 Respostas imune, humoral e celular 
2.4 Tipos celulares envolvidos na resposta imune 
2.5 Órgãos linfóides primários e secundários, suas estruturas e funções 
2.6 Mecanismos imunes contra bactérias, vírus, fungos, helmintos e 
protozoários, diferenças e semelhanças. 
 
3. Parasitologia 
3.1Características gerais da morfologia e biologia dos parasitos, helmintos, 
protozoários e artrópodes. 
3.2 Relações intrínsecas e extrínsecas entre parasitas e hospedeiros 
3.3 Principais características relacionadas ao agente, hospedeiro e meio 
ambiente, nas interações parasitárias de helmintos, protozoários e artrópodes. 
 

 

Módulo
s Descrição das Atividades 

1 Aula teórica 

 
Apresentação da disciplina, ementa e plano de ensino. Introdução 
ao conceito de microbiologia, imunologia e parasitologia. 

2 Aula teórica 

 
Microbiologia: Morfologia; citologia bacteriana; nutrição e 
metabolismo bacteriano; microbiota; virulência. 

3 Aula teórica 

 
Taxonomia bacteriana; controle dos microorganismos; mecanismo 
de ação dos antibacterianos e mecanismos de resistência. 

4 Aula demonstrativa 

 Demonstração de lâminas 1 

5 Aula teórica 

 Características fundamentais dos vírus 

6 Aula teórica 

 Multiplicação viral 

7 Aula teórica 

 
Propriedades gerais dos vírus; nomenclatura e classificação dos 
vírus. 

8 Aula teórica 

 Patogênese e controle da infecção viral. 

NP1 

9 Aula teórica 

 
Imunologia: Conceito de antígeno e anticorpo; processamento e 
apresentação de antígenos; resposta imune inata e adquirida. 

10 Aula teórica 

 

Respostas imune, humoral e celular; tipos celulares envolvidos na 
resposta imune; órgãos linfóides primários e secundários, suas 
estruturas e funções. 
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11 Aula teórica 

 

Imunidade aos microorganismos, do transplante e contra tumores; 
hipersensibilidade imediata e doenças causadas por resposta 
imediata. 

12 Aula demonstrativa 

 Demonstração de lâminas 2 

13 Aula teórica 

 
Parasitologia: Características gerais da morfologia e biologia dos 
parasitos, helmintos, protozoários e artrópodes.  

14 Aula teórica 

 Relação parasita-hospedeiro. 

15 Aula teórica 

 

Principais características relacionadas ao agente, hospedeiro e 
meio ambiente, nas interações parasitárias de helmintos, 
protozoários e artrópodes. 

NP2 

 
 
V – ESTRATÉGIA DE TRABALHO 
 

Aulas expositivas e discursivas 
Trabalhos em grupo  

 
 
VI – AVALIAÇÃO 
 

- Provas bimestrais 
- Trabalhos de pesquisa bibliográfica a serem entregues no final do semestre 
- Avaliação da participação em seminários 
- Relatórios referentes às aulas de laboratório 
- Participação em aula e nos trabalhos 
 
 
VII – BIBLIOGRAFIA 
 
Bibliografia Básica 

NEVES, D.P. Parasitologia Humana. 11a. São Paulo: Atheneu, 2000/2005. 

ROITT, I. M. Fundamentos de Imunologia. 10ª. São Paulo: Guanabara 

Koogan, 2004. 

TRABULSI, L.R. Microbiologia. 4ª. São Paulo: Atheneu, 2004. 

 

Bibliografia Complementar 
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ABBAS, A.K. Imunologia Celular e Molecular. 3ª. São Paulo: Revinter, 
1988/2000. 

FERREIRA, M.U.; FORONDA, A.S. Fundamentos biológicos da 
parasitologia humana. 1ª. São Paulo: Manole, 2003. 

JAWETZ, E. Microbiologia médica e imunológica. São Paulo: Artmed, 2005. 

REY, L. Parasitologia. 3ª. São Paulo: Guanabara Koogan, 2001.  

STITES, D.P. Imunologia básica. 2a. São Paulo: Guanabara Koogan,  
1992/1999. 
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PLANO DE ENSINO 
 
 
ÁREA: Ciências da Saúde 
CURSO: Estética e Cosmética 
SÉRIE: 3º semestre 
DISCIPLINA: Planejamento de Negócios da Saúde 
CARGA HORÁRIA SEMANAL: 3 horas/aula 
CARGA HORÁRIA SEMESTRAL: 60 horas  
 
 
I – EMENTA 

 
Elaboração de um Plano de Negócios de uma empresa ligada área profissional 
do curso em questão, dentro de uma visão real do mercado. 
Estudo da teoria do desenvolvimento sustentável e sua aplicação. Mercado e 
meio ambiente. A ética ambiental e o desenvolvimento sustentável. A ética 
ambiental e países subdesenvolvidos. Políticas de Educação Ambiental. 
 
 
 
II – OBJETIVOS GERAIS 
 
Elaborar um plano de negócios, considerando as ameaças e oportunidades de 
mercado, levando em consideração as habilidades e competências do 
empreendedor; detectar oportunidades de negócios locais e/ou regionais, para 
estar apto a empreender seu próprio empreendimento. 
Adquirir visão fundamentada quanto à possibilidade de estabelecer relações 
entre desenvolvimento econômico e desenvolvimento sustentável. Desenvolver 
técnicas sustentáveis como diferenciais competitivos. 

 
 

III – OBJETIVOS ESPECÍFICOS 
 

Conhecer sobre oportunidades e negócios. Identificar o perfil empreendedor. 
Estratégia e planejamento estratégico. Linhas de financiamento. Plano de 
negócios. Fatores críticos de sucesso e fracasso dos empreendimentos.  
Familiarizar-se com o conceito de desenvolvimento econômico-social e 
desenvolvimento sustentável. Conhecer o mercado e meio ambiente. 
 
 
IV – CONTEÚDO PROGRAMÁTICO 
 
1 Empreendedorismo 

1.1 O que é? 
1.2 Quem é o empreendedor? 
1.3 Características, conceitos, etc. 
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2 Identificação de oportunidades 
3 Aspectos gerais de um plano de negócios 
4 Elaboração do plano 

4.1 Sumário executivo 
4.2 Descrição da empresa 
4.3 Produtos e serviços 
4.4 Mercado e competidores 
4.5 Marketing e vendas 
4.6 Análise estratégica 
4.7 Plano financeiro 

5 Estudo de casos 
6 Buscando financiamento 
7 Histórico do conceito de desenvolvimento sustentável  
 7.1 A relação homem-natureza 
 7.2 O meio ambiente torna-se um problema 
 7.3 A problemática ambiental, pós-guerra fria 
 7.4 O papel das organizações não-governamentais 
 7.5 O desenvolvimento sustentável como novo paradigma 
8 As empresas e o ambiente externo local 
 8.1 A responsabilidade empresarial e a legislação ambiental 
 8.2 A demanda por qualidade de vida 
 8.3 A singularidade da administração ambiental 
9 As empresas e a cultura ambiental interna 
 9.1 Uma reflexão sobre a política ambiental 
 9.2 A cultura ambiental nas organizações 
 9.3 As perspectivas no desenvolvimento da cultura ambiental 
       9.4     Políticas de Educação Ambiental    
10 A gestão ambiental nas organizações 
 10.1 Um esboço histórico 
 10.2 A gestão ambiental 
 10.3 A família de normas ISO 14.000 
11 Ética e desenvolvimento social 

11.1 Ética na organização 
11.2 Ética nas negociações 
11.3 A relação ética e desenvolvimento social 
11.4 A norma SA 8000 

12 Plano de desenvolvimento sustentável 
 

Módulo
s Descrição das Atividades 

1 Aula Teórica 

  

Apresentação do Plano de ensino, sistema de avaliação, 
bibliografia básica e introdução ao conteúdo; 
Apresentação de dados de mercado para discussão. 

2 Aula Teórica 

  
Empreendedorismo; Características do empreendedor; 
CHÁ; Processo empreendedor. 
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3 Aula Teórica 

  

 Identificando e avaliando oportunidades; Elementos de suporte à 
formação da visão empreendedora; 
Explicações sobre o trabalho do livro “O segredo de Luísa”. 

4 Aula Teórica 

  

Como utilizar o Powerpoint como ferramenta para apresentação 
de trabalhos (Direcionado para o trabalho do livro “O segredo de 
Luísa”); 
 Apresentação da ferramenta Powerpoint e comandos básicos. 

5 Aula Teórica 

  

O plano de negócios: O que é? Para que serve? A quem se 
destina? Estrutura?  
Desenvolvendo o plano de negócios (parte I): Capa; Sumário; 
Sumário executivo; Descrição do negócio e Produtos/serviços.  

6 Aula Teórica 

  

Desenvolvendo o plano de negócios (parte II): Mercado e 
competidores; Marketing e vendas e planejamento estratégico 
(Visão, missão e valores, análise de ambientes, objetivos, metas e 
estratégias).  

7 Aula Teórica 

  

Desenvolvendo o plano de negócios (parte III): Análise financeira; 
Ponto de equilíbrio; Lucratividade; Período de payback; Balanço 
patrimonial; DRE e Fluxo de caixa; 
Apresentação da ferramenta Excel e comandos básicos 
(Direcionado para o desenvolvimento e/ou utilização de planilhas 
de fluxo de caixa). 

8 Aula Teórica 

  
Apresentação dos trabalhos do livro “O segredo de Luísa”; 
Revisão para a prova. 

NP1 

9 Aula Teórica 

  

Correção da prova; Explicações sobre o trabalho “Montando um 
Plano de negócios”; 
Apresentação da ferramenta Word e comandos básicos 
(Direcionado para o trabalho “Montando um Plano de Negócios”). 

10 Aula Prática 

  

O conceito de desenvolvimento sustentável; Desenvolvimento 
social e ambiental; 
Acompanhamento dos trabalhos.   

11 Aula Teórica 

  

As empresas e o ambiente externo local; Cultura ambiental 
interna; Políticas de Educação Ambiental. 
Acompanhamento dos trabalhos.   

12 Aula Teórica 
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Gestão ambiental; A família ISO 14000; 
Acompanhamento dos trabalhos.   

13 Aula Teórica 

  
Ética; Desenvolvimento social; Etc. 
Acompanhamento dos trabalhos.    

14 Aula Teórica 

  
Entrega dos trabalhos (Plano de negócios); Busca de 
financiamento; Revisão para a prova. 

15 Apresentação do PIM 

NP2 

 
 
V – ESTRATÉGIA DE TRABALHO 
 

O curso contará com equilíbrio teórico – prático por meio de exposições e 
discussão de casos práticos, utilizando: 
- Aulas expositivas 
- Aulas reflexivas com análise de casos 
- Dinâmica de grupos 
- Seminários 
- Vídeos 
- Debates 
Será sempre indicada a bibliografia básica e específica necessária ao 
acompanhamento do curso e orientação do aluno na vida acadêmica e 
profissional. 
 
 
VI – AVALIAÇÃO 
 

Provas; 
Trabalhos práticos (individuais e em grupos) aplicando os conceitos aprendidos; 
Exercícios desenvolvidos em sala de aula. 

 
 
VII – BIBLIOGRAFIA 
 
Bibliografia Básica 

DIAS, R., ZAVAGLIA, T. CASSAR, M. Introdução à Administração: da 
competitividade a sustentabilidade. Campinas: Alínea, 2003. 

DOLABELA, Fernando. O segredo de Luísa: uma idéia, uma paixão e um 
plano de negócios: como nasce o empreendedor e se cria uma empresa. 
30ed. São Paulo: Cultura, 2006. 

DORNELAS, José Carlos Assis. Empreendedorismo: transformando ideais 
em negócios. Rio de Janeiro: Campus, 2001. 
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Bibliografia Complementar 

BANGS Jr., David H. Planejamento de negócios: criando um plano para o 
negócio ser bem-sucedido. Tradução Rosa Krausz. São Paulo: Nobel, 2002. 

CAVALCANTI, C. Meio ambiente, desenvolvimento sustentável e políticas 
públicas. 2002. 

D’ANGELO, Janet. Estratégias de negócios para salões de beleza e spas. 
São Paulo: Cengage Learning, 2010. 

IUDÍCIBUS, Sérgio de; MARION, José Carlos. Curso de contabilidade para 
não contadores. 4ed. São Paulo: Atlas, 2006. 

VALLE, Cyro Eyer do. Qualidade ambiental: ISO 1400. 4ed. São Paulo: 
Editora SENAC São Paulo, 2002. 
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PLANO DE ENSINO 
 

 
ÁREA: Ciências da Saúde 
CURSO: Estética e Cosmética 
SÉRIE: 3º semestre 
DISCIPLINA: Psicologia Aplicada à Estética 
CARGA HORÁRIA SEMANAL: 02 horas 
CARGA HORÁRIA SEMESTRAL: 40 horas 
 

 
I – EMENTA 

 
A Psicologia comportamental e social influencia em todas as atitudes do 
indivíduo, trazendo conseqüências em sua vida, em sua aparência e em seu 
ambiente profissional. Conhecer um pouco sobre si mesmo e sobre os que 
estão a sua volta, assim como as principais patologias que estão diretamente 
ligadas e são comumente encontradas em indivíduos que procuram tratamentos 
estéticos, é tão importante quanto os conhecimentos técnicos para a obtenção 
do sucesso no trabalho e na própria vida. 
 
 
II – OBJETIVOS GERAIS 
 

Fornecer aos alunos bases de conhecimento da psicologia enquanto ciência e 
sua aplicação na vida e na estética. 

 
 

III – OBJETIVOS ESPECÍFICOS 
 
Conceituar e apresentar a psicologia como ciência e relacioná-la com outras 
ciências, principalmente ligadas à estética. 
Identificar como se forma a personalidade, obter noções das abordagens 
teóricas e métodos de avaliação. 
Compreender o desenvolvimento humano nos aspectos físico, motor, 
emocional, social e intelectual; e identificar transtornos de conduta e 
alimentares. 
 
 
IV – CONTEÚDO PROGRAMÁTICO 
 

1. Estudo introdutório 

1.1 História da Psicologia 
1.2 Objetos de estudo da Psicologia 
1.3 A psicologia como ciência: método, técnicas e objetivos 
2. Psicologia do Comportamento 
3. Psicologia Social 



 136 

4. Psicologia do consumidor 
5. Personalidade, Psicologia e Estética 

5.1 Características e Imagem do Corpo 
5.2 Comportamento individual, social e profissional 
5.3 Regras de Etiqueta – Fala, postura 
 
6. Transtornos alimentares 
7. Desenvolvimento físico, motor, emocional, social e intelectual 
8. Saúde x Doença: estresse e depressão 
 
 
Módulo

s Descrição das Atividades 

1 Aula teórica 

 História da Psicologia – Objetos de estudo 

2 Aula teórica 

 A psicologia como ciência: método, técnicas e objetivos 

3 Aula teórica 

 Psicologia do Comportamento 

4 Aula teórica 

 Psicologia do Comportamento - continuação 

5 Aula teórica 

 Psicologia Social 

6 Aula teórica 

 Psicologia Social - continuação 

7 Aula teórica 

 Psicologia do consumidor  

8 Aula teórica 

 Psicologia do consumidor - continuação 

NP1 

9  Aula teórica 

 Características e Imagem do Corpo 

10 Aula teórica 

 Comportamento individual, social e profissional  

11 Aula teórica 

 Regras de Etiqueta – Fala, postura 

12 Aula teórica 

 Transtornos alimentares  

13 Aula teórica 

 Desenvolvimento físico, motor, emocional, social e intelectual 

14 Aula teórica 
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Desenvolvimento físico, motor, emocional, social e intelectual – 
cont. 

15 Aula teórica 

 Saúde x Doença: estresse e depressão  

NP2 

 
 
V – ESTRATÉGIA DE TRABALHO 
 

Aulas teóricas 
Seminários e trabalhos em grupo. 
 
 
VI – AVALIAÇÃO 
 

Provas teóricas e trabalhos 
 
 
VII – BIBLIOGRAFIA 
 
Bibliografia Básica 

NUNES, M. A; APPOLINARIO, J. C. Transtornos alimentares e obesidade. 
São Paulo: Artmed, 2002. 

MONTAGU, A. O tocar – o significado humano da pele. São Paulo: 
Summus, 1988. 

SCHILDER, P. A imagem do corpo. São Paulo: Martins Fontes, 1994. 

 

 

Bibliografia Complementar 

ABERASTURY, A.; KNOBELL M. Adolescência Normal. São Paulo: Artmed, 
1981. 

RANGE, B. P; Psicoterapia Comportamental e Cognitiva. São Paulo: Psy 
Pleno, 1998. 

STRAUB, R. O. Psicologia da saúde. Porto Alegre: Artmed, 2002. 

MOREIRA, B. M.; MEDEIROS, C. A. Princípios básicos de análise do 
comportamento. 2007. Porto Alegre: Artmed, 2007. 

ALVARENGA, M ; PHILIPPI, S. T. Transtornos alimentares: Uma visão 
nutricional. São Paulo: Manole Editora, 2003.  
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PLANO DE ENSINO 
 
ÁREA: Ciências da Saúde 
CURSO: Estética e Cosmética 
SÉRIE: 3o semestre 
DISCIPLINA: PROJETO INTEGRADO MULTIDISCIPLINAR III 
CARGA HORÁRIA TOTAL: 100 horas  
 
 
I – EMENTA 
 

O Projeto Integrado Multidisciplinar (PIM), é um trabalho interdisciplinar dirigido 
aos alunos de graduação Tecnológica, e suas diversas habilidades incluindo a 
Tecnologia em Estética e Cosmética. Caracteriza-se pelo desenvolvimento de 
um estudo teórico-prático, ao longo de cada semestre letivo, com escopo 
previamente delimitado, concluindo com a elaboração de relatório em formato 
de trabalho acadêmico ao final de cada semestre e deve ser objeto de 
apresentação oral dos resultados alcançados.  
 
 
II – OBJETIVOS GERAIS 
 

O PIM tem como objetivo geral propiciar aos alunos uma fundamentação prática 
dos conceitos teóricos explorados na sala de aula, proporcionando aos alunos 
vivência, treinamento e postura científica na busca de informações e 
conseqüente elaboração de trabalhos texto. Os temas devem fazer parte do 
cotidiano das disciplinas do semestre vigente e devem ser abordados de forma 
interdisciplinar. 

 
 

III – OBJETIVOS ESPECÍFICOS 
 
Identificar aspectos pertinentes e aprofundar os conteúdos, a partir dos 
conceitos teóricos desenvolvidos em sala de aula e referências bibliográficas 
atualizadas. 
Descrever aspectos sociais, econômicos, ou no âmbito da saúde integrada à 
estética, bem como aspectos éticos - legais e mercadológicos envolvidos no 
processo. 
Esses objetivos devem ser alcançados através do tema escolhido para o 
semestre. 
 
 

IV – CONTEÚDO PROGRAMÁTICO 

 
Os conteúdos programáticos das disciplinas contempladas são os instrumentos 
para as bases e a fundamentação teórica do tema escolhido. 
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DISCIPLINAS CONTEMPLADAS: 
 

IMAGEM PESSOAL  

ANATOMIA ESPECÍFICA 

PSICOLOGIA APLICADA À ESTÉTICA 

HOMEM E SOCIEDADE 

PLANEJAMENTO DE NEGÓCIOS DA SAÚDE 

MICROBIOLOGIA IMUNOLOGIA PARASITOLOGIA  
 
CONTEÚDO DO PIM: 
Cada grupo deverá apresentar uma revisão de literatura, descrevê-la e analisá-
la de acordo com a linha de pesquisa desenvolvida e avalizada pelo Orientador, 
apresentando como conteúdo do Projeto, as seguintes informações: 
 
Introdução 
Objetivo do trabalho 
Levantamento bibliográfico 
Materiais e métodos *  
Resultados * 
Discussão * 
Conclusão 
Referências bibliográficas 
 
Obs.: (*) Quando houver parte prática 
 
 
V – ESTRATÉGIA DE TRABALHO 

 
O Projeto PIM será desenvolvido por grupos de 4 a 6 alunos.  
O Projeto PIM terá 100 horas para seu desenvolvimento e apresentação, 
divididas em: 

 30 horas para pesquisas e levantamento de dados sobre os objetos do 
Projeto; 

 60 horas para análises e relacionamento dos dados levantados para preparação e 
apresentação do Projeto escrito dentro das normas monográficas da ABNT e das 
instruções para formatação gráfica determinadas pelo curso. 

 10 horas para preparação e apresentação do trabalho perante uma banca examinadora. 
 
 
VI – AVALIAÇÃO 
 

A nota a ser atribuída ao PIM deverá levar em conta o trabalho escrito e a 
apresentação feita pelos componentes do grupo perante a banca examinadora 
constituída por um ou dois professores do curso, o prof. Orientador do PIM e o 
prof. Coordenador do curso; 
A nota do PIM terá peso 2,0 na constituição da média de todas as disciplinas do 
semestre, enquanto as notas bimestrais terão peso 4,0 cada uma; 
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VII – BIBLIOGRAFIA 
 
Bibliografia Básica 

LAKATOS, E. Maria & MARCONI, Marina de Andrade. Fundamentos de 
Metodologia Científica. São Paulo: Atlas, 1991.ALVES, Rubem. Filosofia da 
ciência, São Paulo, Ars Poética, 1996. 

SEVERINO, A. J. Metodologia do trabalho científico. 23ª ed. São Paulo: 
Cortez, 2007. 

ANDRADE, Maria Margarida de. Introdução à metodologia do trabalho 
científico; elaboração de trabalhos na graduação.-6 edição-São Paulo: 

Atlas, 2003 

 

Bibliografia Complementar 

MARTINS, G. A. Manual para elaboração de monografias e dissertações. 3ª 

ed. São Paulo: Atlas, 2002. 

SOUZA, M. S. de L. Guia para apresentação de monografias, dissertações 
e teses. Belo horizonte: Coopmed, 2005. 

ABERASTURY, A.; KNOBELL M. Adolescência Normal. São Paulo: Artmed, 

1981. 
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4º SEMESTRE 
 

 

PLANO DE ENSINO 
 
 
ÁREA: Ciências da Saúde 
CURSO: Estética e Cosmética  
SÉRIE: 4º semestre 
DISCIPLINA: Língua Brasileira de Sinais (LIBRAS)  
CARGA HORÁRIA SEMANAL: 01hora 
CARGA HORÁRIA SEMESTRAL: 20horas 
 
 

I – EMENTA 
 

Estudo de temas considerados relevantes para o exercício da função do 
professor em diferentes instituições de ensino inclusive públicas e particulares. 
Discussão de aspectos referentes a estudos lingüísticos e línguas de sinais, 
história da educação de surdos e a aquisição da escrita pelo surdo. A 
importância da LIBRAS no desenvolvimento sócio-cultural do surdo e em seu 
processo de escolarização, educação bilíngüe e bicultural. Vocabulário básico 
em LIBRAS. 
 
 

II – OBJETIVOS GERAIS 
 
Desenvolver o conhecimento básico da LIBRAS para que o futuro professor 
possa utilizá-lo em um trabalho de inclusão escolar, ou seja, no ensino a alunos 
surdos matriculados em salas de aula regulares. 
Analisar, criticamente, as questões relativas à educação de surdos. 
 
 

III – OBJETIVOS ESPECÍFICOS 
 
Compreender, historicamente, conceitos e práticas relacionados à educação da 
pessoa surda. 
Desenvolver habilidades necessárias para a compreensão e aquisição da 
Língua Brasileira de Sinais (LIBRAS), em nível básico. 
Identificar o papel e importância da LIBRAS na constituição do sujeito surdo e, 
conseqüentemente, na aprendizagem da Língua Portuguesa. 
 
 

IV – CONTEÚDO PROGRAMÁTICO 
 
1. Implicações políticas, culturais e lingüísticas na educação dos surdos .  
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2. Conceito clínico de surdez 
 
3. Conceito socioantropológico de surdez 
 
4. Bilingüismo e Educação de Surdos 
 
5. Papel da língua de sinais na aquisição da língua portuguesa.  
 
 
6. Gramática da Língua Brasileira de Sinais 
Formação das palavras em Libras 
Estrutura das frases em Libras  

 
 

V – ESTRATÉGIA DE TRABALHO 
 

O curso será desenvolvido por meio de: 
 
Aulas expositivas e interativas; 
Leitura e análise de textos; 

 
 

VI – AVALIAÇÃO 
 

Duas provas bimestrais de aplicação do conteúdo exposto. 
No 2° bimestre será realizada a Prova Institucional Integrada.  
A média do semestre será calculada de acordo com o Regimento da IES. 
Trabalhos  

  

VII – BIBLIOGRAFIA 
 

Bibliografia básica 

BRASIL. Decreto-lei nº 5626, de 22 de dezembro de 2005. Regulamenta a Lei 
no 10.436, de 24 de abril de 2002, e o art. 18 da Lei nº  10.098, de 19 de 
dezembro de 2000. Diário Oficial da República Federativa do Brasil. Brasília, 23 
dez. 2005. 

MACHADO, Paulo César.  A Política educacional de integração/inclusão: um 
olhar sobre o egresso surdo. Florianópolis: Ed. Da UFSC, 2008. 

ROSA, Andréa da Silva. Entre a visibilidade da tradução da língua de sinais e a 
(in)visibilidade da tarefa do intérprete. Rio de Janeiro: Editora Arara-Azul, 2008. 

 

Bibliografia complementar 

BRASIL, Ministério da Educação. Secretaria de Educação Especial. Ensino da 
Língua Portuguesa para surdos: caminhos para a prática pedagógica- Brasília: 
MEC/SEESP, 2002.  



 143 

LIMA-SALLES, Heloisa Maria Moreira (org.) Bilingüismo dos Surdos: questões 
lingüísticas e educacionais. Goiânia: Cânone Editorial, 2007.  

STROBEL, Karin. As imagens do outro sobre a cultura surda. Florianópolis: Ed. 
Da UFSC, 2008.  

THOMA, Adriana da Silva e LOPES, Maura Corcini. (orgs.). A Invenção da 
surdez: cultura, alteridade, identidade e diferença no campo da educação. 
Santa Cruz do Sul: EDUNISC, 2004.  

VERGAMINI, Sabine Antonialli Arena (org.).  Mãos fazendo história. Niterói: Rio 
de  Janeiro: Editora Arara Azul, 2003.  
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PLANO DE ENSINO 
 
 
ÁREA: Ciências da Saúde 
CURSO: Estética e Cosmética  
SÉRIE: 4º semestre 
DISCIPLINA: Relações Étnico-Raciais e Afrodescendência (20 horas) 
CARGA HORÁRIA SEMANAL: 01hora 
CARGA HORÁRIA SEMESTRAL: 20horas 

 
 
I - Ementa 
 
Preparar o aluno para a prática educativa a partir da perspectiva das relações 
étnico-raciais no Brasil, abordando os seguintes elementos: conceito de raça e 
etnia; racismo e relações raciais no Brasil (o mito da democracia racial); história da 
afrodescendência no Brasil; imagens, representações e estereótipos dos negros 
no Brasil; identidade, diferença, interação e diversidade nas relações étnico-
raciais; escola e currículo para a promoção da igualdade racial. 

 

BIBLIOGRAFIA BÁSICA 

LARAIA, R.B. Cultura - Um Conceito Antropológico, Rio de Janeiro: JORGE 
ZAHAR, 21ª Ed, 2005.  

GONSALVEZ, Iano. História e cultura Afro-Brasileira. São Paulo: Amaro Braga, 
2012. 

RIBEIRO, Berta G. O índio na história do Brasil. São Paulo: Global Editora, 
2009.  

BIBLIOGRAFIA COMPLEMENTAR 

BOAS, F.; CASTRO, C. Antropologia Cultural. Jorge Zahar, 2. ed. 2005. 

DIRETRIZES CURRICULARES NACIONAIS PARA A EDUCAÇÃO DAS 
RELAÇÕES ÉTNICO-RACIAIS E PARA O ENSINO DE HISTÓRIA E CULTURA 
AFRO-BRASILEIRA E AFRICANA. Secretaria Especial de Políticas de 
Promoção da Igualdade Racial. MEC, Brasília: 2004. Disponível em:  

<www.sinprosp.org.br/.../afro/diretrizes_relacoes_etnico-raciais.pdf>. 

GUERRIERO, S. Antropos e psique: o outro e sua subjetividade.Sao Paulo: 
Olho d’agua, 2001.  

VILA NOVA, S. Introdução a sociologia. 5ed. São Paulo: Atlas, 2000.  

DaMATTA, ROBERTO A. RELATIVIZANDO - Uma Introdução à Antropologia 
Social, Rio de  

Janeiro: ROCCO, 2000.  

 

http://www.sinprosp.org.br/.../afro/diretrizes_relacoes_etnico-raciais.pdf
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PLANO DE ENSINO 
 
 

ÁREA: Ciências da Saúde 
CURSO: Estética e Cosmética  
SÉRIE: 4º semestre 
DISCIPLINA: Educação Ambiental (optativa) 
CARGA HORÁRIA SEMANAL: 01 hora 
CARGA HORÁRIA SEMESTRAL: 20 horas 

 
 
I - EMENTA 

 
A questão ambiental e a educação. Educação Ambiental. Princípios e objetivos 
da Educação Ambiental. A educação como fator de defesa do patrimônio 
natural/cultural. Desenvolvimento Sustentado. Planejamento Ambiental. Impacto 
Ambiental. Conservação e valorização ambiental. Emergência do Paradigma 
Ambiental; Análise das tendências em educação ambiental. Principais 
conferências sobre meio ambiente e diversidade. Constituição Federal e Meio 
Ambiente. Política Nacional do Meio Ambiente. Política Nacional dos Recursos 
Hídricos. Instrumentos de Política Ambiental. Responsabilidade Civil e 
Reparação de Dano Ecológico. Avaliação de Impactos (EIA/RIMA). O 
Licenciamento Ambiental. 
 
 
II - JUSTIFICATIVA DA DISCIPLINA 
 

Contribuir para a formação de uma nova relação docente e discente com o 
ambiente compreendendo-se como parte integrante da existência planetária, 
perceber-se como responsável pelas gerações presentes e futuras, buscando 
gestar uma Ética que contemple o Meio Ambiente objetivando construir 
sociedades sustentáveis. 
 
 
III - OBJETIVOS 
 
_ Ter uma visão geral dos problemas ambientais a nível global, suas causas e 
conseqüências na vida presente e nas gerações futuras; 
_ Construir, colaborativamente, conhecimento ambiental, de acordo com os 
princípios da Educação Ambiental; 
_ Ter conhecimento dos marcos referenciais na questão ambiental e os 
documentos produzidos por eles, bases para nosso agir presente e futuro; 
_ Partir para a ação, tendo conhecimento de metodologias específicas para a 
Educação Ambiental. 
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Básica 
 

BRANCO, Samuel Murgel. O meio ambiente em debate. 26. ed. São Paulo: 
Moderna, 2002. 

 
DIAS, G.F. Educação Ambiental: Princípios e Práticas. 8. ed. São Paulo: GAIA, 

2003. 
 

LEFF, E. Saber Ambiental: Sustentabilidade, Racionalidade, Complexidade e 
Poder. 3. ed., Rio de Janeiro: Editora VOZES, 2001. 

 
TACHIZAWA, Takeshy. Gestão ambiental e responsabilidade social corporativa: 

estratégias de negócios focadas na realidade brasileira. 4. ed. São Paulo: 
Atlas, 2006. 

 
 
Complementar 
 

BARBIERI, José Carlos. Desenvolvimento e meio ambiente: as estratégias de 
mudanças da agenda 21. 5. ed. Petrópolis: Vozes, 1997. 

 
BRASIL. Ministério do Meio Ambiente/SBF. Sistema nacional de unidades de 

Conservação da Natureza - SNUC, Brasília 2002. 
 
CESAR, Constança Marcondes (Org.). Natureza, cultura e meio ambiente. 

Campinas: Alínea, 2006 
 
ODUM, E. P. Ecologia. Rio de Janeiro: Editora Guanabara, 1988 
 
THEODORO, Suzi Huff. Os 30 anos da Política Nacional do Meio Ambiente. São 

Paulo: Garamond, 2012. 
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PLANO DE ENSINO 
 

 
ÁREA: Ciências da Saúde 
CURSO: Estética e Cosmética 
SÉRIE: 4º semestre 
DISCIPLINA: Marketing Aplicado à Estética 
CARGA HORÁRIA SEMANAL: 03 horas 
CARGA HORÁRIA SEMESTRAL: 60 horas 
 
 
I – EMENTA 
 
Estudo do Marketing e planejamento dentro de uma empresa voltada para a 
estética, saúde e beleza. A disciplina apresenta as ferramentas necessárias 
para uma boa apresentação e colocação no mercado abordando tanto aspectos 
internos quanto externos à empresa. 
 
 
II – OBJETIVOS GERAIS 
 

Mostrar aos alunos a importância da utilização do Marketing e seu planejamento; 
Capacitar o aluno a explorar de maneira satisfatória o todo o potencial do Marketing dentro de 
sua empresa desenvolvendo estratégias adequadas a cada necessidade. 

 
 
III – OBJETIVOS ESPECÍFICOS 
 

Demonstrar a importância de cada um dos fatores que interferem num bom planejamento; 
Apresentar ferramentas e estratégias de Marketing e suas aplicações; 
Explorar a marca e desenvolver estratégias de comunicação. 

 
 
IV – CONTEÚDO PROGRAMÁTICO 
 

1 Introdução ao Marketing 
1.1 O composto de marketing 
1.2 As orientações tradicionais de marketing 
1.3 Marketing pessoal 

2 Ambientes de marketing 
2.1 Análise do ambiente externo 
2.2 O processo de planejamento estratégico 

3 Segmentação de mercado  
4 Comportamento do Consumidor 
5 Marketing e planejamento para empresas prestadoras de serviços 
6 Pesquisa de marketing 

6.1 O processo de pesquisa de marketing 
6.2 Dados primários e secundários 



 148 

7 Preço 
7.1 Definição 
7.2 Estratégias 

8 Comunicação 
8.1 Formas de comunicação 
8.2 Mídia 

9 Marca 
10 Fidelização de clientes 
11 Estratégias de marketing online 
 

Módulo
s Descrição das Atividades 

1 Aula Teórica 

  
Apresentação do Plano de ensino, sistema de avaliação, 
bibliografia básica e introdução ao Marketing. 

2 Aula Teórica 

  
SIM e Análise ambiental (Ambiente econômico, político-legal, 
social, tecnológico, natural e competitivo).  

3 Aula Teórica 

   Estratégias e plano de marketing. 

4 Aula Teórica 

  
Comportamento do consumidor, marcas, extensões, 
licenciamento, etc.  

5 Aula Teórica 

  Marketing de serviços, características dos serviços.  

6 Aula Teórica 

  Preço, preços de referência, objetivos de precificação.  

7 Aula Teórica 

  
Pesquisa de marketing, dados primários e secundários, pesquisas 
qualitativas e quantitativas.  

8 Aula Teórica 

  Revisão completa para a prova.  

NP1 

9 Aula Teórica / Prática 

  Correção da prova e atendimento aos grupos (stands).  

10 Aula Prática 

  Atendimento aos grupos (stands).   

11 Aula Teórica 

  Comunicação, propaganda, eventos, assessoria de imprensa. 

12 Aula Teórica 

  Comunicação, mídia (Televisão, rádio, jornal, revista, internet).  

13 Aula Teórica 
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  Fidelização de clientes, suspects, prospects, defensores. 

14 Aula Teórica 

  Sites, e-mail marketing, marketing pessoal. 

15 Aula teórica 

 Apresentação final dos stands 

NP2 

 
 
V – ESTRATÉGIA DE TRABALHO 
 

Aulas teóricas expositivo-discursivas com recursos audiovisuais (projetor de 
slides, retroprojetor, vídeos); 

Apresentação de casos reais; 
Trabalhos em grupo (Desenvolvimento de marca e planejamento de 
comunicação). 
 
 
VI – AVALIAÇÃO 
 

Provas; 
Trabalhos práticos (individual e em grupos) aplicando os conceitos aprendidos; 
Exercícios desenvolvidos em sala de aula. 

 
VII – BIBLIOGRAFIA 

 
Bibliografia Básica 

CHURCHILL, G. A.; Marketing: Criando valor para os clientes. 2ª. São 
Paulo: Saraiva, 2003. 

KOTLER, P.; KELLER, K. L. Administração de Marketing. 12ª. São Paulo: 
Pearson Prentice Hall, 2006.  

LOVELOCK, Christopher H.; WRIGHT, Lauren. Serviços: marketing e gestão. 
São Paulo: Saraiva, 2006.  

Bibliografia Complementar 

BERNARDI, Luiz Antonio. Manual de formação de preços: políticas, 
estratégias e fundamentos. 3ª. São Paulo: Atlas, 2004. 

DUFFY, Dennis L. Do something! Guia prático para fidelização de clientes. 

São Paulo: Makron Books, 2002. 

MALHOTRA, Naresh K. Pesquisa de Marketing. 3ª. Porto Alegre: Bookman, 

2001. 

SHETH, Jagdish N.; MITTAL, Banwari; NEWMAN, Bruce I. Comportamento do 
cliente: indo além do comportamento do consumidor. São Paulo: Atlas, 
2001. 
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STRUNCK, Gilberto. Como criar identidades visuais para grandes marcas. 
Brasil: Rio Books, 2007. 
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PLANO DE ENSINO 
 

 
ÁREA: Ciências da Saúde 
CURSO: Estética e Cosmética 
SÉRIE: 4º semestre 
DISCIPLINA: Recursos Tecnológicos Estéticos Gerais 
CARGA HORÁRIA SEMANAL: 03 horas 
CARGA HORÁRIA SEMESTRAL: 60 horas 
 
 

I - EMENTA 

 
Conhecer a Ciência ligada às funções e atividades desenvolvidas pelo 

nosso organismo que estão de alguma forma ligada à eletricidade, através do 
estudo dos conceitos fundamentais da eletroterapia e dos Recursos 
Tecnológicos aplicados ao uso de aparelhos para fins estéticos. Estudar os 
equipamentos que podem ser utilizados para tratar as alterações Estéticas 
faciais e corporais. 
 
 

II - OBJETIVOS GERAIS 

 
Identificar os fenômenos físicos envolvidos nas alterações fisiológicas visando à utilização e 
aplicação de recursos existentes na eletroterapia, termoterapia, e fototerapia em tratamentos 
estéticos. 

 

 
III - OBJETIVOS ESPECÍFICOS 

 
Fornecer base para que o aluno consiga inserir os princípios e 

conceitos relacionados aos recursos tecnológicos, valendo-se de 

equipamentos, cosméticos e terapias manuais para o tratamento estético. 
 

 
IV - CONTEÚDO PROGRAMÁTICO 

 
1. Bases Físicas 

 
- Sistema Internacional de Unidades – Unidades básicas mais comuns 

- Propriedades Eletrofísicas: Conceito de Onda, tipos de onda e energia,                
Conceitos básicos em eletricidade: Íon, pólo, polaridade, carga elétrica, campo 
elétrico, voltagem, condutores e isolantes, corrente elétrica, capacitância e 
impedância, resistência e condutância. 
- Classificação, características físicas descritivas quanto à forma e 
características quantitativas das correntes contínua, corrente alternada e 
corrente pulsada 
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- Termorregulação humana:Propriedades físicas do calor; Conversões e 
transferência de energia: condução, convecção e radiação;Condições 
fisiológicas e comportamentais para a manutenção da temperatura 
corporal;Funções do hipotálamo; Controle metabólico; Controle vasomotor; 
Sudorese. Efeitos fisiológicos do calor aplicados a estética. 
- Agentes Eletromagnéticos: Tipos de radiação; Espectro eletromagnético; 
Propriedades das diversas radiações (com ênfase em UV, VIS e 
Infravermelho); Interação tecidual, aspectos nocivos e aplicações. 

 
2. Recursos tecnológicos 

 
- Lâmpada de Wood: Mecanismo de ação e Técnica de aplicação. 
- Eletroterapia: Variáveis Físicas, Eletrodos. 
- Corrente Galvânica: Galvanização, Efeitos fisiológicos, Efeitos terapêuticos e 
Eletrólise depilatória. 
- Iontoforese: Mecanismo de ação, Indicações, Contraindicações, Técnica de 
aplicação. – Desincruste: Desincrustação, Ação, Técnica de aplicação, 
Indicações, Contraindicações.  
- Microcorrentes : Características Físicas, Efeitos fisiológicos, Efeitos 
terapêuticos, Técnica de aplicação, Indicações, Contraindicações. 
- Eletrolifting: Mecanismo de ação, Indicações, Contraindicações, Técnica de 
aplicação.  
- Vapor de ozônio / Máscara térmica - Termoterapia e Termogênese. 
- Radiação Infravermelha: Efeitos Fisiológicos, Efeitos Terapêuticos, Indicações 
e Contraindicações. 
- Laser: Efeito Bioquímico, Efeito Bioelétrico, Efeito Bioenergético, Técnica de 
aplicação, Cuidados e Precações, Tipos de laser e tratamentos. 
- Alta freqüência: Características Físicas, Efeitos fisiológicos, Efeitos 
terapêuticos, Técnica de aplicação, Indicações, Contraindicações.  
- Peeling ultrassônico: Propriedades, Efeitos terapêuticos, Técnica de aplicação, 
Contraindicação.  
- Microdermoabrasão: Conceito, Indicação e Contraindicação, Aplicação da 
técnica. 
 

Módulo
s Descrição das Atividades 

1 Aula Teórica 

  

Introdução a Física Aplicada, apresentação do cronograma e 
Introdução ao Sistema Internacional de Unidades – Unidades de 
base 
Propriedades eletrofísicas: Conceito de Onda, tipos de onda e 
energia. 
Conceitos básicos em eletricidade: Íon, pólo, polaridade, carga 
elétrica, campo elétrico, voltagem, condutores e isolantes, 
corrente elétrica, capacitância e impedância, resistência e 
condutância. Classificação, características físicas descritivas 
quanto à forma, e características quantitativas da corrente 
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contínua, corrente alternada e corrente pulsada. 

2 Aula Teórica 

  

Termorregulação humana: Propriedades físicas do calor; 
Conversões e transferência de energia: condução, convecção e 
radiação; Condições fisiológicas e comportamentais para a 
manutenção da temperatura corporal; Funções do hipotálamo; 
Controle metabólico; Controle vasomotor; Sudorese. 
Efeitos fisiológicos do calor aplicados a estética: Alteração da 
atividade metabólica; Alteração da viscosidade de humores; 
Alteração do tecido conjuntivo; Alteração do comportamento 
vasomotor; Efeitos sobre o sangue; Efeito sobre o processo 
cicatricial; Efeito sobre o edema. 

3 Aula Teórica 

  

Conceitos de onda ultra-sônica, usos de Ultrassom na Medicina, 
campo acústico, propriedades acústicas dos tecidos, freqüência 
de pulso, regime de pulso. 
Agentes eletromagnéticos: Tipos de radiação; Espectro 
eletromagnético; Propriedades das diversas radiações (com 
ênfase em UV, VIS e Infravermelho); Interação tecidual, aspectos 
nocivos e aplicações. 

4 Aula Teórica  

  
Apresentação e demonstração de: Lâmpada de Wood - 
Mecanismo de ação, Técnica de aplicação, 

5 Aula Teórica 

  

Apresentação e demonstração de: Eletroterapia, Variáveis Físicas, 
Eletrodos. Corrente Galvânica, Galvanização, Efeitos fisiológicos, 
Efeitos terapêuticos, Iontoforese, Mecanismo de ação, Indicações, 
Contraindicações, Técnica de aplicação. 

6 Aula Teórica 

  

Apresentação e demonstração de: Desincruste, Desincrustação, 
Ação, Técnica de aplicação, Indicações, Contraindicações.  
Eletrolifting - Mecanismo de ação, Indicações, Contraindicações, 
Técnica de aplicação. 

7 Aula Teórica  

  

Apresentação e demonstração de: Microcorrentes - Efeitos 
fisiológicos, Efeitos terapêuticos, Técnica de aplicação, 
Indicações, Contraindicações. 

8 Aula Teórica  

  

Apresentação e demonstração de: Vapor de ozônio / Máscara 
térmica, Termoterapia e Termogênese - Efeitos Fisiológicos, 
Efeitos Terapêuticos, Indicações e Contraindicações. 

NP1 

9 Aula Teórica  

  
Apresentação e demonstração de: Laser - Interações Biológicas, 
Técnica de aplicação, Contraindicações, cuidados e precações, 
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Tipos de laser e seus respectivos tratamentos. Alta freqüência - 
Efeitos fisiológicos, Efeitos terapêuticos, Técnica de aplicação, 
Indicações, Contraindicações. 

10 Aula Teórica  

  

Apresentação e demonstração de: Peeling ultra-sônico - Efeitos 
terapêuticos, Técnica de aplicação, Contraindicação. 
Microdermoabrasão - Conceito, Indicação e Contraindicação, 
Aplicação da técnica 

11 Aula Prática 

  
Divisão em grupos e revezamento entre os equipamentos 
estudados 

12 Aula Prática 

  
Divisão em grupos e revezamento entre os equipamentos 
estudados 

13 Aula Prática 

  
Divisão em grupos e revezamento entre os equipamentos 
estudados 

14 Aula Prática 

  
Divisão em grupos e revezamento entre os equipamentos 
estudados 

15 Aula Prática 

 
Divisão em grupos e revezamento entre os equipamentos 
estudados 

NP2 

 
 
V – ESTRATÉGIA DE TRABALHO 
 

o Aulas expositivas 
o Aulas práticas com o uso dos aparelhos 
o Apresentação de seminários e trabalhos em grupo 
o Discussão de artigos científicos 

 
 
VI – AVALIAÇÃO 
 

A avaliação do aluno ocorrerá através da realização de provas teóricas, 
compostas de questões dissertativas e objetivas (múltipla escolha). A 
assiduidade e participação do aluno às aulas serão observadas e avaliadas 
pelo professor responsável. 
 
 
VII – BIBLIOGRAFIA 
 
Bibliografia Básica 
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BORGES, F.S. Dermato Funcional Modalidades Terapêuticas nas Disfunções 
Estéticas. 1º. São Paulo: Phorte, 2006. 

LOW, J. REED, A. Eletroterapia Explicada, Princípios e Prática. São Paulo: 
Manole, 2001. 

KICTHEN, S. Eletroterapia Prática Baseada em Evidências. 11º. São Paulo: 
Manole, 2003. 

 

 

Bibliografia Complementar  

OKUNO, E; CALDAS, I. L.; CHOW, C. Física Para Ciências Biológicas e 
Biomédicas. São Paulo: Harbra, 1982. 

HENEINE, I. F. Biofísica Básica. São Paulo: Atheneu, 2003. 

KAHN, J. Princípios e prática de eletroterapia. 4º. São Paulo: Santos, 2001. 

CISNEROS, L. L.; SALGADO, A. H. I. Guia de Eletroterapia: Princípios 
Biofísicos, Conceitos e Aplicações. São Paulo: Coopmed, 2006. 

GUIRRO, E. C. O. Fisioterapia Dermato – Funcional. 3º. São Paulo: Manole, 
2000. 

 



 156 

PLANO DE ENSINO 
 

 
ÁREA: Ciências da Saúde 
CURSO: Estética e Cosmética 
SÉRIE: 4º semestre 
DISCIPLINA: Saúde Pública 
CARGA HORÁRIA SEMANAL: 02 horas 
CARGA HORÁRIA SEMESTRAL: 60 horas 
 

 
I – EMENTA 

 
Estudo das Políticas Públicas de Saúde, Sistema Único de Saúde (SUS) e 
Principais Programas de Saúde. 

 
 

II – OBJETIVOS GERAIS  
 
Propiciar conhecimentos sobre Políticas Públicas de Saúde e a construção do 
SUS. Apresentar os principais programas de saúde brasileiros, aproximando o 
aluno da comunidade. 
 
 
III – OBJETIVOS ESPECÍFICOS 
 

Propiciar conhecimentos sobre o desenvolvimento das Políticas Públicas de 
Saúde, sobre a construção do SUS, seus princípios e leis. Apresentar os 
principais programas de saúde brasileiros com ênfase no Programa de Agente 
Comunitário de Saúde (PACS) e Saúde da Família (PSF). 
 
 
IV - CONTEÚDO PROGRAMÁTICO 
 
1. Introdução a Saúde Pública 
Conceitos de Saúde e Doença segundo a Organização Mundial da Saúde 
(OMS) e Ministério da Saúde (MS). Conceito da História Natural da Doença. 
Síntese histórica da saúde da humanidade a partir da civilização ocidental cristã 
– os primórdios da humanidade. 
 
2. Conferências e declarações internacionais. 
Principais conferências e declarações internacionais relacionadas à promoção 
da saúde (Alma-Ata e Otawa). 
 
3. Modelos de Sistemas de Saúde. 
Modelos de Sistemas de Saúde: análise comparada entre países. 
Exemplos: EUA, Cuba, Canadá, França, Inglaterra, e Espanha. 
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4. O Desenvolvimento das Políticas Públicas de Saúde no Brasil. 

Síntese histórica da saúde com destaque na evolução do sistema de saúde no 
Brasil: História das políticas de saúde no Brasil, principais acontecimentos 
relacionados à saúde de 1900 a 1963.  
Políticas de Saúde no Brasil: Um século de luta pelo direito à saúde – Filme do 
Ministério da Saúde. 
 
5. O Desenvolvimento das Políticas Públicas de Saúde no Brasil. 
Síntese histórica da saúde com destaque na evolução do sistema de saúde no 
Brasil: História das políticas de saúde no Brasil, principais acontecimentos 
relacionados à saúde de 1964 a 1990. 
Políticas de Saúde no Brasil: Um século de luta pelo direito à saúde – Filme do 
Ministério da Saúde. 
 
6. A Construção do Sistema Único de Saúde (SUS). 

Princípios doutrinários e organizacionais do SUS. 
 
7. Sistema Único de Saúde, leis. 
Conhecimento sobre as bases científicas e legais embasadas na constituição 
federal de 1988. 
 
8. Sistema Único de Saúde, leis. 
Conhecimento da lei orgânica da saúde 8.080/90 e 8.142/90. 
 
9. Conferências Nacionais de Saúde (CNS). 

Apresentar as principais Conferências Nacionais de Saúde - 8ª até a 13ª CNS. 
 
10. Saúde da Família e Programa de Agentes Comunitários. 
Apresentar o Programa de Agentes Comunitários (PACS) e a estratégia Saúde 
da Família (PSF). 
 
11. Equipe de Saúde na estratégia Saúde da Família 
Apresentar a Equipe de Saúde, suas características e a atribuição de cada 
profissional. 
  
12. Núcleo de Apoio à Saúde da Família 
Apresentar o Núcleo de Apoio à Saúde da Família (NASF) e a atuação 
multiprofissional em Saúde Pública. 
 
13. Programas de Saúde no Brasil. 
Apresentar os principais Programas de Saúde do Ministério da Saúde: Serviço 
de Atendimento Móvel de Urgência (SAMU); Farmácia Popular do Brasil; 
Programa Nacional de Combate a Dengue; Cartão Nacional de Saúde. 
 
14. Programas de Saúde no Brasil. 
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Apresentar os principais Programas de Saúde do Ministério da Saúde: Doação 
de órgãos; Humaniza SUS; Programa de Controle do Tabagismo e Outros 
Fatores de Risco de Câncer; Quali SUS. 
 
15. O Sistema de Saúde Suplementar no Brasil 
Cobertura privada suplementar, caracterização do sistema de saúde 
suplementar brasileiro. Planos e Seguros Privados de Saúde. 
 

Módulo
s Descrição das Atividades 

1 Aula Teórica 

  

Introdução a Saúde Pública 
Conceitos de Saúde e Doença segundo a Organização Mundial da 
Saúde (OMS) e Ministério da Saúde (MS). Conceito da História 
Natural da Doença. Síntese histórica da saúde da humanidade a 
partir da civilização ocidental cristã – os primórdios da 
humanidade. 

2 Aula Teórica 

  

Conferências e declarações internacionais. 
Principais conferências e declarações internacionais relacionadas 
à promoção da saúde (Alma-Ata e Otawa). 

3 Aula Teórica 

  

Modelos de Sistemas de Saúde. 
Modelos de Sistemas de Saúde: análise comparada entre países. 
Exemplos: EUA, Cuba, Canadá, França, Inglaterra, e Espanha. 

4 Aula Teórica 

  

O Desenvolvimento das Políticas Públicas de Saúde no Brasil. 
Síntese histórica da saúde com destaque na evolução do sistema 
de saúde no Brasil: História das políticas de saúde no Brasil, 
principais acontecimentos relacionados à saúde de 1900 a 1963.  
Políticas de Saúde no Brasil: Um século de luta pelo direito à 
saúde – Filme do Ministério da Saúde. 

5 Aula Prática 

  

O Desenvolvimento das Políticas Públicas de Saúde no Brasil. 
Síntese histórica da saúde com destaque na evolução do sistema 
de saúde no Brasil: História das políticas de saúde no Brasil, 
principais acontecimentos relacionados à saúde de 1964 a 1990. 
Políticas de Saúde no Brasil: Um século de luta pelo direito à 
saúde – Filme do Ministério da Saúde. 

6 Aula Prática 

  
A Construção do Sistema Único de Saúde (SUS). 
Princípios doutrinários e organizacionais do SUS. 

7 Aula Prática 

  

Sistema Único de Saúde, leis. 
Conhecimento sobre as bases científicas e legais embasadas na 
constituição federal de 1988. 
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8 Aula Teórica 

  
Sistema Único de Saúde, leis. 
Conhecimento da lei orgânica da saúde 8.080/90 e 8.142/90. 

NP1 

9 Aula Teórica  

  

Conferências Nacionais de Saúde (CNS). 
Apresentar as principais Conferências Nacionais de Saúde - 8ª até 
a 13ª CNS. 

10 Aula Teórica 

  

Saúde da Família e Programa de Agentes Comunitários. 
Apresentar o Programa de Agentes Comunitários (PACS) e a 
estratégia Saúde da Família (PSF). 

11 Aula Prática 

  

Equipe de Saúde na estratégia Saúde da Família 
Apresentar a Equipe de Saúde, suas características e a atribuição 
de cada profissional. 

12 Aula Prática 

  

Núcleo de Apoio à Saúde da Família 
Apresentar o Núcleo de Apoio à Saúde da Família (NASF) e a 
atuação multiprofissional em Saúde Pública. 

13 Aula Prática 

  

Programas de Saúde no Brasil. 
Apresentar os principais Programas de Saúde do Ministério da 
Saúde: Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (SAMU); 
Farmácia Popular do Brasil; Programa Nacional de Combate a 
Dengue; Cartão Nacional de Saúde 

14 Aula Prática 

  

Programas de Saúde no Brasil. 
Apresentar os principais Programas de Saúde do Ministério da 
Saúde: Doação de órgãos; Humaniza SUS; Programa de Controle 
do Tabagismo e Outros Fatores de Risco de Câncer; Quali SUS. 

15 Aula Prática 

 

O Sistema de Saúde Suplementar no Brasil 
Cobertura privada suplementar, caracterização do sistema de 
saúde suplementar brasileiro. Planos e Seguros Privados de 
Saúde. 

NP2 

 
 
V – ESTRATÉGIAS DE TRABALHO 
 
Desenvolvimento dos temas por meio de aulas expositivas teóricas, trabalhos 
em grupo e/ou individual e atividades junto à comunidade. 
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VI – AVALIAÇÃO 

Prova dissertativa e teste, apresentação de trabalhos e avaliação das atividades 
junto à comunidade. 
 
 
VII – BIBLIOGRAFIA 
 
Bibliografia Básica 

ANDRADE, S.M. DE SOARES, D.A.; CORDONI JUNIOR, L. Bases da saúde 
coletiva. Curitiba: UEL, 2001. 

CAMPOS, GWS, et. al. Tratado de Saúde Coletiva. São Paulo: Hucitec, Rio de 

Janeiro: Editora FIOCRUZ, 2006. 

GIOVANELLA, L (org.) Políticas e Sistemas de Saúde no Brasil. Rio de 

Janeiro: Editora FIOCRUZ, 2008. 

 

 

Bibliografia Complementar 

BRASIL. Ministério da Saúde. Programas de Saúde. Disponível em: 
www.saude.gov.br (2009 fev. 22) 

BRASIL. Ministério da Saúde. SUS 20 anos. Disponível em: 
www.sus20anos.saude.gov.br (2009 fev. 22) 

BRASIL. Ministério da Saúde. O SUS de A a Z: garantindo saúde nos 
municípios. Ministério da Saúde, Conselho Nacional das Secretarias 

Municipais de Saúde. 3ª edição. Brasília: Editora do Ministério da Saúde, 2009. 

CARVALHO B, Martin GB, Cordoni Junior L. A Organização do Sistema de 
Saúde no Brasil. In: Andrade SV, Soares DA, Cordoni Junior L (orgs.). Bases 
da saúde coletiva. Londrina; UEL; 2001:27-56. 

DIMITROV P. Chegamos a 2000 D.C., e a saúde para onde vai? O Mundo da 
Saúde 2000; 24(1) 19-30. 

 
 

http://www.saude.gov.br/
http://www.sus20anos.saude.gov.br/
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PLANO DE ENSINO 
 

 
ÁREA: Ciências da Saúde 
CURSO: Estética e Cosmética 
SÉRIE: 4º Semestre 
DISCIPLINA: Técnicas Estéticas Complementares e Holísticas 
CARGA HORÁRIA SEMANAL: 03 horas 
CARGA HORÁRIA SEMESTRAL: 60 horas 
 

 
I – EMENTA 

 
A disciplina fornece os conceitos básicos das diversas técnicas de terapias 
complementares e sua contribuição no tratamento estético. Com esses 
conhecimentos, o futuro profissional pode trabalhar os aspectos mais modernos 
ligados às terapias complementares e holísticas e abrem-se as possibilidades 
para estudos mais aprofundados na área. 
 
 
II – OBJETIVOS GERAIS 
 

Identificar as diferentes técnicas de terapias complementares, dando base para novos recursos a 
fim de complementar o tratamento estético. 
 
 

III – OBJETIVOS ESPECÍFICOS 
 

Demonstrar as técnicas complementares, suas indicações, seus efeitos fisiológicos e 
terapêuticos e de que modo elas podem beneficiar e aumentar as opções de tratamentos 
mesmo quando estéticos. 
 
 

IV – CONTEÚDO PROGRAMÁTICO 
 
1. Introdução à Anatomia e Fisiologia Humana 
2. Aromaterapia 

Conceito e Histórico 
Indicações e Contraindicações 
Propriedades Terapêuticas  
Métodos de Aplicação 

3. Cromoterapia 
Conceito e Histórico 
Indicações e Contraindicações 
Propriedades Terapêuticas das Cores 
Métodos de Aplicação 

4. Oligoterapia e Ortomolecular transcutânea 

Conceito 
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Indicação e Contraindicação 
Aplicação da técnica 

5. Reflexologia Podal 
Conceito e Histórico 
Descrição de Uso e Terapêutica 

6. Acupuntura / Aurículo Acupuntura 

Bases Fisiológicas da Medicina Tradicional Chinesa 
Teoria dos Cinco Elementos 
Auriculoterapia Chinesa e Francesa 
Localização dos Pontos Auriculares  
Indicações e Contraindicações 

7. Massagem com Pedras (Pedras Quentes) 

Conceito e Histórico 
Indicações e Contraindicações 
Noções práticas da Utilização das pedras 

8. Massagem com Bambu 

Conceito e Histórico 
Indicações e Contraindicações 
Noções práticas da Utilização dos Bambus 

9. Shiatsu 

Conceito e Histórico 
Descrição de Uso e Terapêutica 

 
Módul

os Descrição das Atividades 

1 Aula Teórica 

  Introdução à Anatomia e Fisiologia Humana 

2 Aula Teórica 

  Aromaterapia + Cromoterapia 

3 Aula Prática 

  Aromaterapia + Cromoterapia 

4 Aula Teórica 

 Terapia Ortomolecular  

5 Aula Teórica 

  Reflexologia Podal 

6 Aula Prática 

  Reflexologia Podal 

7 Aula Teórica 

  Auriculoacupuntura 

8 Aula Prática 

  Auriculoacupuntura 

NP1 

9 Aula Teórica 
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  Massagem com pedras 

10 Aula Teórica 

  Massagem com pedras 

11 Aula Prática 

  Massagem com pedras 

12 Aula Teórica 

  Massagem com bambu 

13 Aula Prática 

  Massagem com bambu 

14 Aula Teórica 

  Noções de Shiatsu  

15 Aula Teórica 

 Shiatsu  

 NP 2 

 
V – ESTRATÉGIA DE TRABALHO 

Aulas teóricas – demonstrativas em sala de aula 
Seminários e trabalhos em grupo. 
 
 
VI – AVALIAÇÃO 
Provas teóricas 
 
 
VII – BIBLIOGRAFIA 
Bibliografia Básica 

LIDELL, L. THOMAS, S. O Novo Livro de Massagem. São Paulo: Manole, 
2002.  

WEN, T.S. Acupuntura Clássica Chinesa. 10º. São Paulo: Cultrix, 1999. 

NUNES, R. Cromoterapia aplicada. 4º. Brasília: LGE, 1989. 

Bibliografia Complementar 

SCHEFFER, M. Terapia Floral do Dr. Bach teoria e Prática. São Paulo: 
Pensamento, 1981. 

LEE, E. W. Aurículo Acupuntura. 3º. Rio de Janeiro: Ground, 1989. 

CHANCELLOR, P. M. Manual Ilustrado dos Remédios Florais do Dr. Bach. 

São Paulo: Pensamento, 1971. 

MOREN, S.A. Spas e Salões de Beleza - Terapias Passo a Passo. São 

Paulo: Cengage Learning, 2009. 

POUNDS, D M ; CLAY, J H. Massoterapia clínica: integrando anatomia e 
tratamento. São Paulo: Manole, 2008.  
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PLANO DE ENSINO 
 
 
ÁREA: Ciências da Saúde 
CURSO: Estética e Cosmética 
SÉRIE: 4º semestre 
DISCIPLINA: Fundamentos de Química Geral 
CARGA HORÁRIA SEMANAL: 04 horas 
CARGA HORÁRIA SEMESTRAL: 80 horas 
 
 

I - EMENTA 

 
Estudo dos conceitos fundamentais de Química Geral que servirão de base 
para a compreensão dos conteúdos relacionados à fisiologia e bioquímica do 
organismo e à constituição dos produtos cosméticos utilizados. 
 
 

II - OBJETIVOS GERAIS 
 
Possibilita ao aluno o reconhecimento das principais funções de química, 
bem como, estas se comportam nas reações químicas e bioquímicas, 

visando à interação entre corpo humano e o produto cosmético de interesse 

estético.  

 
 
III - OBJETIVOS ESPECÍFICOS 
 
Fornece a base para que o aluno possa inserir os princípios da química no 
contexto da cosmetologia e da estética. 

 
 

IV - CONTEÚDO PROGRAMÁTICO 
 

Estrutura da matéria 
Átomos, elementos e substâncias 
Íons e moléculas 
 
Tabela periódica 
Famílias dos grupos A e B 
Camada de valência 
Identificação e características dos elementos químicos 
 
Ligações químicas:  

Conceitos gerais 
Características e propriedades 
Ligação covalente e iônica 
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Reações químicas: 

Síntese ou adição 
Análise 
Deslocamento 
Dupla troca 
Oxirredução 
 
Apresentação dos equipamentos e utensílios de laboratório de química 
 
Noções de segurança em laboratório 
 
Estados da matéria: 
Sólido; 
Líquido; 
Gasoso. 
 
Água:  

Propriedades, funções biológicos, água como veículo, água “mole” e “dura”. 
 
Sistema Internacional de Unidades – Unidades básicas mais comuns 
 
Ácidos, bases e escala de pH 
Mecanismos de medir pH de soluções. 
Exemplos de soluções ácidas e básicas, propriedades e utilizações. 
Tamponamento biológico 

 
Misturas e soluções homogêneas e heterogêneas:  

Soluções verdadeiras 
Sistemas coloidais. 
 
Surfactantes: tensão superficial 

Emulsões: óleo/água e água/óleo 
 

Módulo
s Descrição das Atividades 

1 Aula Teórica 

  Apresentação da disciplina e do cronograma 

2 Aula Teórica 

  

Estrutura da matéria: 
Átomos, elementos, substâncias 
Íons e moléculas 

3 Aula Teórica 

 

Tabela periódica 
Famílias dos grupos A e B 
Camada de valência 
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Identificação e características dos elementos químicos 

4 Aula Teórica 

  

Ligações químicas:  
Conceitos gerais 
Características e propriedades 
Ligação covalente e iônica 

5 Aula Teórica 

  

Reações químicas: 
Síntese ou adição 
Análise 
Deslocamento 
Dupla troca 
Oxirredução 

6 Aula Teórica 

  

Apresentação dos equipamentos e utensílios de laboratório de 
química 
Noções de segurança em laboratório 

7 Aula Teórica 

  Aula demonstrativa: reações químicas 

8 Aula Teórica 

  Revisão e estudo dirigido 

NP1 

9 Aula Teórica 

  

Estados da matéria: 
Sólido; 
Líquido; 
Gasoso. 

10 Aula Teórica 

 

Água 
Propriedades, funções biológicos, água como veículo, água “mole” 
e “dura”. 
Sistema Internacional de Unidades – Unidades básicas mais 
comuns 

11 Aula Teórica 

 

Ácido e base - pH 
Mecanismos de medir pH de soluções. 
Exemplos de soluções ácidas e básicas, propriedades e 
utilizações. 
Tamponamento biológico 

12 Aula Teórica 

  

Misturas e soluções homogêneas e heterogêneas 
Soluções verdadeiras 
Sistemas coloidais. 

13 Aula Teórica 
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Surfactantes: tensão superficial 
Emulsões: óleo/água e água/óleo 

14 Aula Teórica 

 Aula demonstrativa: pH e surfactantes 

15 Aula Teórica 

  Revisão e estudo dirigido 

NP2 

 
 
V – ESTRATÉGIA DE TRABALHO 
 
- Aulas expositivas e discursivas 
- Aulas demonstrativas 
- Trabalhos em grupo  
 
 
VI – AVALIAÇÃO 
 

- Provas bimestrais 
- Trabalhos de pesquisa bibliográfica a serem entregues no final do semestre 
- Avaliação da participação em seminários 
- Relatórios referentes às aulas de laboratório 
- Participação em aula e nos trabalhos 
 
 
VII – BIBLIOGRAFIA 
 
Bibliografia Básica 

SACKHEIM, G. I.; LEHMAN, D. D. Química e Bioquímica para ciências 
Biomédicas. 8a  ed. São Paulo: Manole, 2001. 

UCKO, D. A. Química para a ciência da saúde: uma introdução à química 
geral, orgânica e biológica. 2ª.ed.  São Paulo: Manole, 1992. 

BIANCHI, D.J.M.J.C.A.. Química geral – Fundamentos. 1ª. ed. São Paulo. 
Editora Prentice Hall Brasil, 2009. 

 

Bibliografia Complementar 

ROSENBERG, J.L. Química Geral. 8ª. ed. Porto Alegre. Editora Bookman.  
2003. 

FELTRE, R. Química. (Vol 1). 3ª. Ed. São Paulo: Moderna, 1994. 

RUSSEL, J.B. Química Geral (Vol 1e 2). 2ª ed. São Paulo: Makron Books, 

1998. 
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HERNANDEZ, M; MERCIER-FRESNEL, Marie-Madeleine. Manual de 
Cosmetologia. 3ª.ed.  Rio de Janeiro: Revinter, 1999. 
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PLANO DE ENSINO 
 
 
ÁREA: Ciências da Saúde 
CURSO: Estética e Cosmética 
SÉRIE: 4o semestre 
DISCIPLINA: PROJETO INTEGRADO MULTIDISCIPLINAR IV 
CARGA HORÁRIA TOTAL: 100 horas  

 
 
I – EMENTA 
 

O Projeto Integrado Multidisciplinar (PIM) é um trabalho interdisciplinar dirigido 
aos alunos de graduação Tecnológica, e suas diversas habilidades incluindo a 
Tecnologia em Estética e Cosmética. Caracteriza-se pelo desenvolvimento de 
um estudo teórico-prático, ao longo de cada semestre letivo, com escopo 
previamente delimitado, concluindo com a elaboração de relatório em formato 
de trabalho acadêmico ao final de cada semestre e deve ser objeto de 
apresentação oral dos resultados alcançados.  
 
 
II – OBJETIVOS GERAIS 
 
O PIM tem como objetivo geral propiciar aos alunos uma fundamentação prática 
dos conceitos teóricos explorados na sala de aula, proporcionando aos alunos 
vivência, treinamento e postura científica na busca de informações e 
conseqüente elaboração de trabalhos texto. Os temas devem fazer parte do 
cotidiano das disciplinas do semestre vigente e devem ser abordados de forma 
interdisciplinar. 

 
 

III – OBJETIVOS ESPECÍFICOS 

 
Identificar aspectos pertinentes e aprofundar os conteúdos, a partir dos 
conceitos teóricos desenvolvidos em sala de aula e referências bibliográficas 
atualizadas. 
Descrever aspectos sociais, econômicos, ou no âmbito da saúde integrada à 
estética, bem como aspectos éticos - legais e mercadológicos envolvidos no 
processo. 
Esses objetivos devem ser alcançados através do tema escolhido para o 
semestre. 
 
 
IV – CONTEÚDO PROGRAMÁTICO 

 
Os conteúdos programáticos das disciplinas contempladas são os instrumentos 
para as bases e a fundamentação teórica do tema escolhido. 
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DISCIPLINAS CONTEMPLADAS: 
 

MARKETIG APLICADO À ESTÉTICA 

RECURSOS TECNOLOGICOS ESTÉTICOS GERAIS 

FUNDAMENTOS DE QUÍMICA GERAL 

TÉCNICAS ESTÉTICAS COMPLEMENTARES E HOLÍSTICAS 

SAUDE PUBLICA 
 
 
CONTEÚDO DO PIM: 

Cada grupo deverá apresentar uma revisão de literatura, descrevê-la e analisá-
la de acordo com a linha de pesquisa desenvolvida e avalizada pelo Orientador, 
apresentando como conteúdo do Projeto, as seguintes informações: 
 
Introdução 
Objetivo do trabalho 
Levantamento bibliográfico 
Materiais e métodos *  
Resultados * 
Discussão * 
Conclusão 
Referências bibliográficas 
 
Obs.: (*) Quando houver parte prática 
 
 
V – ESTRATÉGIA DE TRABALHO 
 
O Projeto PIM será desenvolvido por grupos de 4 a 6 alunos.  
O Projeto PIM terá 100 horas para seu desenvolvimento e apresentação, 
divididas em: 

 30 horas para pesquisas e levantamento de dados sobre os objetos do 
Projeto; 

 60 horas para análises e relacionamento dos dados levantados para preparação e 
apresentação do Projeto escrito dentro das normas monográficas da ABNT e das 
instruções para formatação gráfica determinadas pelo curso. 

 10 horas para preparação e apresentação do trabalho perante uma banca examinadora. 
 
 
VI – AVALIAÇÃO 
 

A nota a ser atribuída ao PIM deverá levar em conta o trabalho escrito e a 
apresentação feita pelos componentes do grupo perante a banca examinadora 
constituída por um ou dois professores do curso, o prof. Orientador do PIM e o 
prof. Coordenador do curso; 
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A nota do PIM terá peso 2,0 na constituição da média de todas as disciplinas do 
semestre, enquanto as notas bimestrais terão peso 4,0 cada uma; 
 
 
VII – BIBLIOGRAFIA 
 
Bibliografia Básica 

LAKATOS, E. Maria & MARCONI, Marina de Andrade. Fundamentos de 
Metodologia Científica. São Paulo: Atlas, 1991.ALVES, Rubem. Filosofia da 
ciência, São Paulo, Ars Poética, 1996. 

SEVERINO, A. J. Metodologia do trabalho científico. 23ª ed. São Paulo: 
Cortez, 2007. 

ANDRADE, Maria Margarida de. Introdução à metodologia do trabalho 
científico; elaboração de trabalhos na graduação.-6 edição-São Paulo: 

Atlas, 2003 

 

Bibliografia Complementar 

MARTINS, G. A. Manual para elaboração de monografias e dissertações. 3ª 

ed. São Paulo: Atlas, 2002. 

SOUZA, M. S. de L. Guia para apresentação de monografias, dissertações 
e teses. Belo horizonte: Coopmed, 2005. 

CHIZZOTI, A. A pesquisa em ciências humanas e sociais. São Paulo, Ed. 

Cortez, 1995. 
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5º SEMESTRE 
 
 

PLANO DE ENSINO 
 
 
ÁREA: Ciências da Saúde 
CURSO: Estética e Cosmética 
SÉRIE: 5º semestre 
DISCIPLINA: Estética e Cosmética Interdisciplinar 
CARGA HORÁRIA SEMANAL: 02 horas 
CARGA HORÁRIA SEMESTRAL: 40 horas 

 
 
I – EMENTA 
 
Associar, articular e aplicar os conhecimentos envolvidos com o tratamento das 
principais alterações fisiopatológicas, a partir da consideração interdisciplinar 
dos conteúdos aprendidos e de estudos de caso na área da estética, visando à 
promoção, manutenção e recuperação da saúde e do bem estar. 
 
 
II – OBJETIVOS GERAIS 

 
Associar e articular os estudos de caso apresentados da área da estética, com os conhecimentos 
adquiridos em diferentes disciplinas do curso. 
 
 

III – OBJETIVOS ESPECÍFICOS 

 
Aplicar os conhecimentos envolvidos de forma interdisciplinar, na forma de 
apresentação de protocolos aplicados e integrados, articulando os conteúdos 
pertinentes, bem como a utilização e aplicação adequada dos cosméticos e das 
técnicas em procedimentos, a partir de estudos de caso. 

 
 

IV – CONTEÚDO PROGRAMÁTICO 

 
1) Base da Interdisciplinaridade: 

 
a) Entre as diversas disciplinas básicas (Anatomia, Fisiologia e Biologia 

Microbiologia, Imunologia e Parasitologia, Patologia, Farmacologia). 
 

b) Entre disciplinas básicas e disciplinas específicas. 
 
c) Entre disciplinas básicas gerais (incluindo a Biossegurança) e disciplinas 

específicas ligadas à saúde e às formulações cosméticas e ao setor 
administrativo.  
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d) Entre as disciplinas específicas que se utilizam de recursos manuais e 

disciplinas que se utilizam de recursos tecnológicos. 
 
2) Articulação Interdisciplinar  

Em cada proposta de Estudo de Caso, retomar as disciplinas pertinentes à: 
 

a.) Fisiopatologia e Prevenção 
 

b.) Diagnóstico e prognóstico 
 

c.) Tratamento / Intervenção - Recursos Estéticos e Cosméticos 
 
Módulo

s Descrição das Atividades 

1 Aula Teórica 

  

Apresentação do Plano de Ensino 

Interdisciplinaridade entre as disciplinas básicas: Anatomia, 
Fisiologia, Biologia, Microbiologia, Imunologia, Patologia, 
Farmacologia, etc.). 

2 Aula Teórica 

  Interdisciplinaridade entre as disciplinas básicas - continuação 

3 Aula Teórica 

  

Interdisciplinaridade entre as disciplinas básicas e as disciplinas 
específicas, tais como Massagens, Drenagem linfática e Técnicas 
em Estética Corporal 

4 Aula Teórica 

  
Interdisciplinaridade entre as disciplinas que envolvem recursos 
Manuais e as que envolvem recursos Tecnológicos. 

5 Aula Teórica 

  

Apresentação de estudos de casos, visando estimular a 
articulação entre a prática e o conhecimento técnico – cientifico. 
Estudo de caso sobre Acidente de trabalho na área da Estética e 
ou contaminação na área de Estética. 

6 Aula Teórica 

  Estudo de caso sobre tratamento de celulite e gordura localizada. 

7 Aula Teórica 

  
Estudo de caso sobre tratamento para redução de medidas e 
obesidade. 

8 Aula Teórica 

  Estudo de caso sobre tratamento corporal a escolher 

NP1 

9 Aula Teórica  

  Estudo de caso sobre tratamento de rugas e envelhecimento facial 
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10 Aula Teórica 

  
Estudo de caso sobre tratamento de acne na adolescência 
feminina 

11 Aula Teórica 

  
Estudo de caso sobre tratamento de acne na adolescência 
masculina 

12 Aula Teórica 

  Estudo de caso sobre tratamento de acne na idade adulta 

13 Aula Teórica 

  Estudo de caso sobre tratamento de manchas na pele 

14 Aula Teórica 

  Estudo de caso sobre tratamentos com laser 

15 Aula Teórica 

 Estudo de caso a escolher 

NP2 

 
 
V – ESTRATÉGIA DE TRABALHO 
 

Aulas teóricas 
Estudos de casos através de protocolos integrados. 
 
 
VI – AVALIAÇÃO 
 
NP1 - Prova Teórica 

 

NP2 - Prova Teórico/Prática - Elaboração e apresentação do Protocolos Aplicados 

Interdisciplinares e Integrados (P.A.I.I.), em grupos de alunos, após desenvolvimento 

dos itens 1 e 2 do conteúdo programático. 

 

 
VII – BIBLIOGRAFIA 

 
Bibliografia básica 

CASSAR, M. P. Manual de Massagem Terapêutica. São Paulo: Manole, 2001. 

CECÍLIO, L. C. O. (Org)  Inventando a Mudança na Saúde.  São Paulo: 

Editora Hucitec, 1999. 

FAÇANHA, Rosangela. Estética Contemporânea. Rio de Janeiro: Rubeio, 

2003 
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Bibliografia complementar 

ANDRADE, C. K.; CLIFFORD, P. Massagem – Técnicas e Resultados. 

Rio de Janeiro: Guanabara Koogan, 2003. 

BARATA, E. A. F. A Cosmetologia: Princípios Básicos. 2. ed. São Paulo: 

Tecnopress, 2002. 

BORGES, F. S. Modalidades Terapêuticas nas Disfunções Estéticas. 

1 ed. São Paulo: Phorte, 2006. 

OBAGI, Z.E.  Restauração e Rejuvenescimento da Pele. Rio de 

Janeiro, Revinter.2004. 

KITCHEN, S. Eletroterapia: Prática Baseada em Evidências. 10 ed. 

São Paulo: Manole, 2003. 
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PLANO DE ENSINO 
 
 
ÁREA: Ciências da Saúde  
CURSO: Estética e Cosmética 
SÉRIE: 5º semestre 
DISCIPLINA: Química Orgânica 
CARGA HORÁRIA SEMANAL: 02 horas 
CARGA HORÁRIA SEMESTRAL: 40 horas 
 
 
I – EMENTA 
 
O profissional esteticista deve possuir os conhecimentos básicos de química 
orgânica que servirão de base para a compreensão dos conteúdos relacionados 
à fisiologia e bioquímica do organismo e ao entendimento dos principais 
componentes das formulações cosméticas.  
 
 
II – OBJETIVOS GERAIS 
 
A disciplina de Fundamentos de Química Orgânica visa fornecer aos alunos 
noções básicas sobre as diferentes classes de compostos químicos orgânicos 
com suas características e funções na área da cosmetologia e da estética. 
 
 
III – OBJETIVOS ESPECÍFICOS 
 

Segundo o conteúdo programático elaborado para a formação do profissional 
esteticista, a disciplina visa introduzir as classes de compostos químicos 
orgânicos com suas diversas funções, características, formas, possíveis 
interações, nomenclaturas, alterações estruturais, bem como a importância 
biológica de tais compostos para a vida humana. 
 
 
IV – CONTEÚDO PROGRAMÁTICO 
 
1. Química do carbono 

1.1 Características do carbono 
 
2.  Hidrocarbonetos 
2.1 Alcanos 
2.2 Alcenos 
2.3 Alcinos  
2.4 Acadienos  
2.5 Hidrocarbonetos cíclicos 
2.6 Compostos aromáticos 
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3. Compostos Orgânicos 

3.1 Aldeídos  
3.2 Cetonas 
3.3 Ácidos carboxílicos e seus derivados 
3.4 Aminas 
3.5 Amidas 
3.6 Fenóis 
3.7 Haletos 
3.8 Alcoóis 
3.9 Éteres e ésteres 
 

Módulo
s Descrição das Atividades 

1 Aula Teórica 

  Apresentação da disciplina e do cronograma 

2 Aula Teórica 

  
Química do carbono 
Características do carbono 

3 Aula Teórica 

 Alcanos, alcenos, alcinos  

4 Aula Teórica 

  Alcadienos e ciclanos 

5 Aula Teórica 

  Compostos aromáticos 

6 Aula Teórica 

  Aldeídos 

7 Aula Teórica 

  Alcoóis 

8 Aula Teórica 

  Revisão e estudo dirigido 

NP1 

9 Aula Teórica 

  Ácidos carboxílicos e seus derivados 

10 Aula Teórica 

  Cetonas 

11 Aula Teórica 

  Amidas e aminas 

12 Aula Teórica 

  Éter e ésteres 

13 Aula Teórica 

 Fenóis 
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14 Aula Teórica 

  Haletos 

15 Aula Teórica 

  Revisão e estudo dirigido 

NP2 

 
 
V – ESTRATÉGIA DE TRABALHO 

 
- Aulas expositivas e discursivas 
- Trabalhos em grupo  

 
 

VI – AVALIAÇÃO 
 

- Provas bimestrais 
- Trabalhos de pesquisa bibliográfica a serem entregues no final do semestre 
- Avaliação da participação em seminários 
- Relatórios referentes às aulas de laboratório 
- Participação em aula e nos trabalhos 
 
 
VII – BIBLIOGRAFIA 
 
Bibliografia Básica 

CAMPOS, M.M.; BLUCHER, E.. Fundamentos de Química Orgânica. 4ª. ed. 

São Paulo, 2007. Edgar Blucher Editora.  

SACKHEIM, G. I.; LEHMAN, D. D. Química e Bioquímica para ciências 
Biomédicas. 8a. ed. São Paulo: Manole, 2001. 

UCKO, D. A. Química para a ciência da saúde: uma introdução à química 
geral, orgânica e biológica. 2ª. ed. São Paulo: Manole, 1992. 

 

 

Bibliografia Complementar 

FELTRE, R. Química. (Vol 1). 3ª. Ed. São Paulo: Moderna, 1994. 

RUSSEL, J.B. Química Geral (Vol 1e 2). 2ª ed. São Paulo: Makron Books, 

1998. 

SOLOMONS, T. W.; FRYHLE, C. Química Orgânica (Vol. 1 e 2), 6ª.ed. Ed. 

LTC, 2006. 

MORRISON, R.; BOYD. R. Química Orgânica, 1a ed. Fundação Calouste-

Gulberkian: Lisboa, 1996.  
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PLANO DE ENSINO 
 
 

ÁREA: Ciências da Saúde 
CURSO: Estética e Cosmética 
SÉRIE: 5º semestre 
DISCIPLINA: Patologia Aplicada à Estética 
CARGA HORÁRIA SEMANAL: 03 horas 
CARGA HORÁRIA SEMESTRAL: 60 horas 
 

 
I – EMENTA 

 
Esta disciplina liga as ciências básicas à prática clínica e se volta ao estudo das 
alterações estruturais e funcionais que ocorrem nas células, tecidos e órgãos 
decorrentes de doenças. O estudo das doenças pode ser feito por técnicas 
moleculares, microbiológicas, imunológicas e morfológicas tentando assim 
explicar as causas e os motivos dos sinais e sintomas que os pacientes 
manifestam fornecendo também uma base racional para a abordagem clínica e 
o tratamento. 

São abordados aspectos da patologia geral, como lesão celular, processos inflamatórios agudos 
e crônicos, mecanismos de reparo, distúrbios hemodinâmicos, distúrbios do crescimento e da 
diferenciação celular, bem como processos neoplásicos. 
Além disso, são abordados tópicos da patologia aplicada à estética, tais como lesões 
elementares, dermatoses, pigmentos e pigmentações patológicas. 
Estes conhecimentos servirão de subsídio para o acompanhamento de disciplinas subseqüentes 
que estão inseridas no contexto da Estética e Cosmética. 

 
 
II – OBJETIVOS GERAIS 
 

Fornecer noções básicas de patologia geral e aplicada à Estética, levando o 
aluno a compreender a relação entre esses conteúdos e a sua área de atuação 
profissional. 

 
 

III – OBJETIVOS ESPECÍFICOS 

 
A disciplina visa transmitir aos alunos conhecimentos básicos sobre etiologia e 
diagnóstico de doenças, e as principais patologias encontradas no ramo da 
estética para que possam futuramente aplicá-los em sua área de atuação. 

 
 

IV – CONTEÚDO PROGRAMÁTICO 
 

1. Introdução ao estudo da patologia 
1.1. Conceitos: doença, saúde, patologia. 
1.2. Lesão celular 
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1.2.1. Hipóxia 
1.2.2. Isquemia 

1.3. Patogenia 
 

2. Etiologia geral das doenças 
2.1. Química 
2.2. Biológica 
2.3. Física 

 
3. Inflamação aguda  

3.1. Definição e características 
3.2. Exsudato x Transudato 
3.3. Alterações vasculares e eventos celulares. 
3.4. Mediadores químicos 

 
4. Inflamação crônica  

4.1. Definição e características 
4.2. Inflamação aguda x crônica 

 
5. Reparação de tecidos 

5.1. Regeneração 
5.2. Cicatrização 

 
6. Necrose e Apoptose 

6.1. Definição e características 
6.2. Apoptose x Necrose 
6.3. Tipos morfológicos de necrose 

6.3.1. Necrose de coagulação 
6.3.2. Necrose de liquefação 
6.3.3. Necrose caseosa 
6.3.4. Necrose gordurosa 
6.3.5. Necrose hemorrágica 
6.3.6. Necrose fibrinóide 
6.3.7. Necrose gangrenosa 

 
7. Lesões elementares  

7.1. Lesões Primárias  
7.2. Lesões Secundárias 

 
8. Pigmentos e pigmentações patológicas 

8.1. Manchas 
8.2. Acromia 
8.3. Hipocromia 
8.4. Hipercromia 
 

9. Dermatoses I 

9.1. Erupções da Pele 
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9.2. Erupções Eritemato-Escamosas 
9.3. Erupções Alérgicas 
9.4. Doenças Infecciosas 

 
10. Dermatoses II 

10.1.Viroses da Pele 
10.2. Dermatoses Zooparasitárias 
10.3. Eczemas e Dermatites de Contato 

 
11. Distúrbios hemodinâmicos I  

11.2. Edema 
11.3. Congestão  
11.4. Hiperemia 

 
12. Distúrbios hemodinâmicos II  

12.2. Choque 
12.2.1. Características 
12.2.2. Choque cardiogênico, hipovolêmico e séptico. 

 
13. Distúrbios do crescimento e da diferenciação celular I 

13.2. Agenesia e Aplasia 
13.3. Hipoplasia, Hiperplasia 
13.4. Hipertrofia, atrofia 
13.5. Metaplasia 
13.6. Displasia 
13.7. Anaplasia 

 
14. Neoplasia I e II 

14.1 Definição e características 
14.2 Classificação e nomenclatura  

14.3 Benigno x Maligno 
14.4 Carcinogênese 

 
Módulo

s Descrição das Atividades 

1 Aula Teórica 

  Introdução ao estudo da patologia 

2 Aula Teórica 

  Etiologia geral das doenças 

3 Aula Teórica 

  Inflamação aguda  

4 Aula Teórica 

  Inflamação crônica  

5 Aula Teórica 

  Reparação de tecidos 
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6 Aula Teórica 

  Necrose e apoptose 

7 Aula Teórica 

  Lesões elementares primárias  

8 Aula Teórica 

  Lesões elementares secundárias 

NP1 

9 Aula Teórica 

  Pigmentos e pigmentações patológicas 

10 Aula Teórica 

  Dermatoses I 

11 Aula Teórica 

  Dermatoses II 

12 Aula Teórica 

  Distúrbios hemodinâmicos I  

13 Aula Teórica 

  Distúrbios hemodinâmicos II 

14 Aula Teórica 

  Distúrbios do crescimento e da diferenciação celular  

15 Aula Teórica 

  Neoplasia I e II  

NP2 

 
 
V – ESTRATÉGIA DE TRABALHO 

 
3) Aulas expositivas e discursivas 
4) Aulas práticas 
5) Trabalhos em grupo  

 
 

VI – AVALIAÇÃO 
 

- Provas bimestrais 
- Trabalhos de pesquisa bibliográfica a serem entregues no final do semestre 
- Avaliação da participação em seminários 
- Relatórios referentes às aulas de laboratório 
- Participação em aula e nos trabalhos 

 
 

VII – BIBLIOGRAFIA  
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Bibliografia Básica 

BRASILEIRO, F.G. Patologia Geral. 3º, São Paulo: Guanabara Koogan, 2003. 

RUBIN, E.; FARBER, J.L. Patologia, 3º, São Paulo: Guanabara Koogan, 2002. 

MONTENEGRO, M.R. Patologia – processos gerais. 1º, São Paulo: Atheneu, 

2002 

 

 

Bibliografia Complementar 

RUBIN, E. Patologia- Bases clinicopatologicas da medicina. 4º, São Paulo: 
Guanabara Kooga, 2005. 

CHANDRASOMA, P. Patologia Básica. 2º, São Paulo: Prentice Hall, 2002. 

STEVENS, A.; LOWE, J. Patologia, 2º, São Paulo: Manole, 2002. 

GOLJAN, E. F. Resumo de Patologia, 1º, São Paulo: Roca, 2002. 

ELDER, D. Histopatologia da Pele de Lever : Manual e Atlas, 1º, São Paulo: 

Manole, 2001. 
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PLANO DE ENSINO 
 

ÁREA: Ciências da Saúde 
CURSO: Estética e Cosmética 
SÉRIE: 5o semestre 
DISCIPLINA: Fitocosmetologia 
CARGA HORÁRIA SEMANAL: 02 horas 
CARGA HORÁRIA SEMESTRAL: 40 horas 

 
 
I – EMENTA 
 
O profissional esteticista deve possuir os conhecimentos sobre as principais 
classes de produtos naturais e princípios ativos que compõem os 
fitocosméticos, como matérias-primas naturais, classes químicas de produtos 
de origem vegetal e orgânicas e suas indicações para oferecer ao cliente o 
tratamento estético ideal e efetivo.  
 
 
II – OBJETIVOS GERAIS 

 
A disciplina de visa fornecer ao aluno noções básicas sobre as diferentes 
classes de princípios ativos naturais que compõem os fitocosméticos. 
 
III – OBJETIVOS ESPECÍFICOS 
 
Segundo o conteúdo programático elaborado especificamente para a formação 
do profissional esteticista, a disciplina visa introduzir o aluno às principais 
substâncias de origem natural e orgânica, visando o entendimento e o 
mecanismo de ação de tais substâncias nos tratamentos estéticos específicos. 
 
 
IV – CONTEÚDO PROGRAMÁTICO 
 
Fitocosmetologia 
Histórico  
Partes da planta 
Estudos prévios e técnicas de preparação da planta 
Soluções extrativas: processos de obtenção  
Uso de produtos naturais como matérias primas 
Componentes químicos e suas indicações: óleos essenciais, alcalóides, 
flavonóides, taninos, produtos naturais de origem marinha, heterosídeos 
heterocíclicos, saponinas. 
Fitocosméticos consilidados no mercado. 
Cosméticos orgânicos: conceitos, características e definições. 
Aromaterapia e aromacologia 
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Módulo
s Descrição das Atividades 

1 Aula Teórica 

  Apresentação da disciplina e cronograma 

2 Aula Teórica 

  História da cosmetologia e fitoterapia 

3 Aula Teórica 

  Estudo das plantas e partes das plantas 

4 Aula Teórica 

  Estudos prévios da fitoterapia e fitocosmetologia 

5 Aula Teórica 

  Técnicas de preparo das plantas 

6 Aula Teórica 

  Métodos de extração de princípios ativos 

7 Aula Teórica 

  Aula demonstrativa: soluções extrativas 

8 Aula Teórica 

  Revisão e estudo dirigido 

NP1 

9 Aula Teórica 

  
Componentes químicos e suas indicações: heterosídeos 
heterocíclicos, saponinas. 

10 Aula Teórica 

  
Componentes químicos e suas indicações: óleos essenciais, 
alcalóides, flavonóides, taninos. 

11 Aula Teórica 

  Usos de produtos naturais utilizados em cosmetologia  

12 Aula Teórica 

  Fitocosméticos consolidados no mercado 

13 Aula Teórica 

  Cosméticos orgânicos: conceitos, características e definições. 

14 Aula Teórica 

  Aromaterapia e aromacologia 

15 Aula Teórica 

 Revisão e estudo dirigido 

NP2 

 

 
V – ESTRATÉGIA DE TRABALHO 

 
- Aulas expositivas e discursivas 
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- Aulas demonstrativas 
- Trabalhos em grupo  

 
 

VI – AVALIAÇÃO 
 

- Provas bimestrais 
- Trabalhos de pesquisa bibliográfica a serem entregues no final do semestre 
- Avaliação da participação em seminários 
- Relatórios referentes às aulas de laboratório 
- Participação em aula e nos trabalhos 
 
 
VII – BIBLIOGRAFIA 
 

Bibliografia Básica  

DRAELOS, Z. Cosméticos em Dermatologia. 3ª. Ed. Rio de Janeiro: Revinter, 
1999. 

SIMÕES, C.M.; SCHENKEL, E.P.; GOSMANN, G.; MELLO, J.C.P.; MENTZ, 
L.A.; PETROVICK, P.R. Farmacognosia: da planta ao medicamento. 5ª. ed. 

revisada e ampliada. Porto Alegre/Florianópolis: Editora da UFSC, 2003. 

LEONARDI, G.R. Cosmetologia Aplicada. São Paulo: Medfarma, 2004. 

  

Bibliografia Complementar 

LEONARDI, G. R.; CHORILE, M. Dermofarmacia : bases dermocosméticas, Microemulsões e Lipossomas. São 
Paulo: Rx Editora 2008. 

REBELLO, T. Guia de produtos cosméticos. 7ª. ed. São Paulo: Editora 

Senac. 2008. 

GOMES, R.K.; GABRIEL, M. Cosmetologia – descomplicando os princípios 
ativos.. 3ª. ed. São Paulo: LMP Editora, 2009. 

GERSON, J. Fundamentos da Estética 2 – Ciências Gerais. São Paulo: 

Cengage Learning, 2011.  
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PLANO DE ENSINO 
 

 
ÁREA: Ciências da Saúde 
CURSO: Estética e Cosmética 
SÉRIE: 5º semestre 
DISCIPLINA: Recursos Tecnológicos Aplicados às Alterações Estéticas  
CARGA HORÁRIA SEMANAL: 03 horas 
CARGA HORÁRIA SEMESTRAL: 60 horas 
 
 
I – EMENTA 

 
A disciplina visa conhecer a ciência ligada às funções e atividades 
desenvolvidas pelo nosso organismo que estão de alguma forma ligada à 
eletricidade, através do estudo dos conceitos fundamentais da eletroterapia e 
dos Recursos Tecnológicos aplicados ao uso de equipamentos para fins 
estéticos. Estudar as indicações e contra-indicações de todos os equipamentos 
que podem ser utilizados nos tratamentos das alterações Estéticas faciais e 
corporais. 
 
 
II – OBJETIVOS GERAIS 

 
Identificar os recursos existentes na: eletroterapia, termoterapia, e fototerapia aplicada aos 
tratamentos de Alterações Estéticas. Saber sua utilização e métodos de aplicação. 
 
 

III – OBJETIVOS ESPECÍFICOS 

 
Demonstrar os efeitos fisiológicos e terapêuticos dos recursos utilizados na: eletroterapia, 
termoterapia e fototerapia aplicada aos tratamentos de alterações estéticas. Conhecer suas 
indicações e contra-indicações, e sua aplicação em diferentes alterações estéticas faciais e 
corporais. 
 
 

IV – CONTEÚDO PROGRAMÁTICO 
 
1 Eletroterapia  

Variáveis Físicas 
Eletrodos 
 

2 Eletrolipólise (Eletrolipoforese) 

Mecanismo de ação  
Indicações  
Contraindicações 
Técnica de aplicação 

3 Corrente Farádica 
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Características da Corrente Farádica 
Indicações 
 

4 Corrente Russa 

Características da Corrente Russa 
Eletroestimulação 

Indicações 
Mapa dos Pontos motores 
Contraindicações  
Aplicação Facial e Corporal 

 
5 Termoterapia e Termogênese (Manta Térmica) 

Radiação Infravermelho 
Efeitos Fisiológicos  
Efeitos Terapêuticos 
Indicações e Contraindicações 

 
6 Ultrassom 

Agentes de Acoplamento 
Técnicas de Aplicação do Ultra-Som 
Mecanismos de Interação 
Efeitos Terapêuticos 
Indicação e Contraindicação 

 
7 Actinoterapia 
Radiação Ultravioleta 
Efeitos Fisiológicos 
Indicações e Contraindicações 

 
8 Dermotonia  

Conceito 
Efeitos fisiológicos e terapêuticos  
Indicação e Contraindicação 
Aplicação da técnica facial e corporal 
 
Módul

os Descrição das Atividades 

1 Aula Teórica 

  
Eletroterapia , Variáveis Físicas, Eletrodos. Revisão de física 

aplicada.  

2 Aula Teórica 

  

Apresentação e demonstração: Eletrolipólise (Eletrolipoforese), 
Mecanismo de ação, Indicações, Contraindicações, Técnica de 
aplicação 

3 Aula Teórica 

  Corrente Farádica, Características da Corrente Farádica, Indicações 
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4 Aula Teórica 

  

Apresentação e demonstração: Corrente Russa, Características da 
Corrente Russa, Eletroestimulação, Indicações, Mapa dos Pontos 
motores, Contraindicações. Aplicação facial e corporal. 

5 Aula Teórica 

  

Apresentação e demonstração:Termoterapia e Termogênese 
(Manta Térmica), Radiação Infravermelho, Efeitos Fisiológicos, 
Efeitos Terapêuticos, Indicações e Contraindicações 

6 Aula Teórica 

  

Apresentação e demonstração: Ultrassom, Agentes de 
Acoplamento, Técnicas de Aplicação do Ultra-Som, Mecanismos de 
Interação, Efeitos Terapêuticos, Indicação e Contraindicação 

7 Aula Teórica 

  
Actinoterapia, Radiação Ultravioleta, Efeitos Fisiológicos, Indicações 

e Contraindicações 

8 Aula Teórica 

  

Apresentação e demonstração: Dermotonia, Conceito, Efeitos 

fisiológicos e terapêuticos, Indicação e Contraindicação, Aplicação 
da técnica facial e corporal. 

NP1 

9 Aula Prática 

  
Divisão em grupos e revezamento entre os equipamentos 
estudados 

10 Aula Prática 

  
Divisão em grupos e revezamento entre os equipamentos 
estudados 

11 Aula Prática 

  
Divisão em grupos e revezamento entre os equipamentos 
estudados 

12 Aula Prática 

  
Divisão em grupos e revezamento entre os equipamentos 
estudados 

13 Aula Prática 

  
Divisão em grupos e revezamento entre os equipamentos 
estudados 

14 Aula Prática 

  
Divisão em grupos e revezamento entre os equipamentos 
estudados 

15 Aula Teórica 

 
Divisão em grupos e revezamento entre os equipamentos 

estudados 

 NP 2 

 



 192 

 
V – ESTRATÉGIA DE TRABALHO 
 

Aulas teóricas expositivo-discursivas com recursos audiovisuais (projetor de 
slides); 

Aulas Práticas em laboratório específico; 
Trabalhos em grupo. 
Discussão de artigos Científicos. 
 
 
VI – AVALIAÇÃO 

 
Provas; 
Trabalhos práticos (individual e em grupos) aplicando os conceitos aprendidos; 

Exercícios desenvolvidos em sala de aula e no laboratório. 
 
 
VII – BIBLIOGRAFIA 

 
Bibliografia Básica 

BORGES, Fábio dos Santos. Dermato Funcional Modalidades Terapêuticas 
nas Disfunções Estéticas. 1º. São Paulo: Phorte, 2006. 

LOW, J. REED, A. Eletroterapia Explicada, Princípios e Prática. São Paulo: 
Manole, 2001. 

KICTHEN, S. Eletroterapia Prática Baseada em Evidências. 11º. São Paulo: 
Manole, 2003. 

 

 

Bibliografia Complementar 

STARKEY, C. Recursos terapêuticos em fisioterapia. São Paulo: Manole, 

2001. 

KAHN, J. Princípios e prática de eletroterapia. 4º. São Paulo: Santos, 2001. 

VEÇOSO, M.C. Laser em fisioterapia. São Paulo: Lovise, 1993. 

ROBERTO, A. E., Eletroestimulação: o exercício do futuro. São Paulo: 

Phorte editora. 
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PLANO DE ENSINO 
 

 
ÁREA: Ciências da Saúde 
CURSO: Estética e Cosmética 
SÉRIE: 5º Semestre 
DISCIPLINA: Técnicas em Estética Facial 
CARGA HORÁRIA SEMANAL: 03 horas 
CARGA HORÁRIA SEMESTRAL: 60 horas 
 
 
I – EMENTA 

 
Conhecer a Ciência relacionada à Estética Facial, suas alterações, e 
manifestações passíveis de tratamentos estéticos, fornecendo bases para 
ampliação das habilidades aos futuros profissionais. Estudar todos os tipos de 
Tratamentos Estéticos relacionados à face.  
 
 
II – OBJETIVOS GERAIS 

 
Identificar o tipo de pele e as alterações faciais passíveis de tratamentos estéticos, bem como 
todos os possíveis tratamentos estéticos. 
 
 

III – OBJETIVOS ESPECÍFICOS 
 

Realizar procedimentos como Limpeza de pele, Tratamentos específicos para acne, 
revitalização facial, flacidez tissular e muscular, manchas e interpretar as manifestações que não 
são passíveis de tratamento estético. Conhecer as indicações e contra-indicações dos diferentes 
tratamentos estéticos faciais. 
 
 

IV – CONTEÚDO PROGRAMÁTICO 
 
1. Introdução a Estética Facial, Avaliação Facial 

 
2. Tipologia da pele 

 
3. Limpeza de pele 

Orientações para a limpeza de pele 
Seqüência da limpeza 

 
4. Protocolos 

Protocolo de Limpeza de Pele 
Protocolo de Hidratação da Pele 
Protocolo de Nutrição da Pele 
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4 Tratamentos específicos  
Acne 
Envelhecimento, Fotoenvelhecimento e Revitalização Facial 
Flacidez 
Manchas 

 

Módulo
s Descrição das Atividades 

1 Aula Teórica 

 Introdução a Estética Facial, Avaliação Facial 

2 Aula Teórica 

  Tipologia da pele 

3 Aula Prática 

 Tipologia da pele 

4 Aula Teórica 

 

Limpeza de pele 
- Orientações para a limpeza de pele 
- Seqüência da limpeza 

5 Aula Teórica 

 

Apresentação e demonstração: Limpeza de pele 
- Orientações para a limpeza de pele 
- Sequência da limpeza 

6 Aula Teórica e Prática 

 Apresentação e demonstração: Protocolo de Limpeza de Pele 

7 Aula Prática 

 Protocolo de Limpeza de Pele 

8 Aula Prática 

  
 

Protocolo de Limpeza de Pele 
Vivência prática com voluntários de alunos 

NP1 teórica 

9 Aula Prática 

  
Protocolo de Limpeza de Pele 
Vivência prática com voluntários de alunos 

10 Aula Teórica e Prática 

 
Protocolo de Hidratação da Pele e Nutrição da Pele 
Vivência prática com voluntários de alunos 

11 Aula Teórica  

 Apresentação e demonstração: Tratamentos específicos de Acne 

12 Aula Prática 

 
Acne 
Vivência prática com voluntários de alunos 

13 Aula Teórica e Prática 

  Tratamentos específicos de Rugas, Envelhecimento e 
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Fotoenvelhecimento  

14 Aula Prática 

  

Tratamentos específicos de Rugas, Envelhecimento e 
Fotoenvelhecimento e Flacidez 
Vivência prática com voluntários de alunos 

15 Aula Teórica e Prática 

 
Tratamentos específicos de Manchas  
Vivência prática com voluntários de alunos 

NP2  

 
 
V – ESTRATÉGIA DE TRABALHO 
 
Aulas teóricas expositivo-discursivas com recursos audiovisuais (projetor de 
slides); 
Aulas Práticas em laboratório específico; 
Trabalhos em grupo. 
Discussão de artigos Científicos. 

 
 

VI – AVALIAÇÃO 
 
Provas; 
Trabalhos práticos (individual e em grupos) aplicando os conceitos aprendidos; 

Exercícios desenvolvidos em sala de aula e no laboratório. 
 
 
VII – BIBLIOGRAFIA 

 
Bibliografia Básica 

BORGES, F. S. Dermato Funcional Modalidades Terapêuticas nas 
Disfunções Estéticas. 1º. São Paulo: Phorte, 2006. 

LACRIMANTI L. M., Curso didático de Estética - vol 1 e 2 . São Caetano do 
Sul: Yendis, 2008.  

GOBBO, P.D. Estetica Facial Essencial. São Paulo: Atheneu, 2011. 

 

Bibliografia Complementar 

BORELLI, S. Cosmeatria em dermatologia : usos e aplicações. Roca, 2000. 

GERSON, J. Fundamentos da Estética 4 – Estética. São Paulo: Cengage 
Learning, 2011. 

STARKEY, C. Recursos Terapêuticos em Fisioterapia. São Paulo: Manole, 
2001. 
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KAHN, J. Princípios e Prática de Eletroterapia. 4º. São Paulo: Santos, 2001. 

VEÇOSO, M.C. Laser em Fisioterapia. São Paulo: Lovise, 1993. 
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PLANO DE ENSINO 
 

 
ÁREA: Ciências da Saúde 
CURSO: Estética e Cosmética  
SÉRIE: 5º semestre 

DISCIPLINA: Metodologia do Trabalho Acadêmico 
CARGA HORÁRIA SEMANAL: 02 horas 
CARGA HORÁRIA SEMESTRAL: 40 horas 
 
 

I – EMENTA 

 
Promover a iniciação à pesquisa científica. Proporcionar informações relativas à 
conceituação de ciência e de seus objetivos.  
 
 

II – OBJETIVOS GERAIS 

 
Dar conhecimento da relação da produção científica e o contexto histórico 
social. Fornecer instrumental básico para a realização adequada da pesquisa 
bibliográfica e organização de trabalhos pautados por princípios científicos. 
Fornecer fundamentação teórico-científica para a realização de trabalhos 
acadêmicos.  
 
 
III – OBJETIVOS ESPECÍFICOS 
 
Introduzir o aluno na linguagem científica por meio de uma visão geral das 
várias formas de planejamento de pesquisa, tendo como objetivo fornecer ao 
aluno instrumentos para elaborar um projeto de pesquisa, redigir e apresentar 
relatórios e trabalhos acadêmicos.  
 
 
IV – CONTEÚDO PROGRAMÁTICO 
 

História da ciência e das universidades. 
Conhecimento científico versus senso comum. Pesquisa teórica versus 
pesquisa empírica. 
Os quatro tipos de conhecimento: popular, filosófico, religioso e científico 
A determinação histórica na produção do conhecimento. 
O papel da ciência na sociedade atual. A ciência e a pós-modernidade. 
Iniciação à pesquisa científica. 
Teorias. Métodos.  
Levantamento bibliográfico. Organização, funcionamento e uso da biblioteca.  
A busca nas fontes de informação: primária, secundária e terciária. 
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A Internet e o ciberespaço, novo plano de captação da informação. Fontes 
de informação: Sibi (USP), Portal Periódicos da CAPES, IBICT, SCIELO, 
Web of Science, Normas ABNT  
Introdução à estruturação do trabalho acadêmico. 

 
Módulo

s Descrição das Atividades 

1 Aula Teórica 

  História da ciência e das universidades 

2 Aula Teórica 

  
Conhecimento científico versus senso comum. Pesquisa teórica 
versus pesquisa empírica 

3 Aula Teórica 

  
Os quatro tipos de conhecimento: popular, filosófico, religioso e 
científico 

4 Aula Teórica 

  A determinação histórica na produção do conhecimento. 

5 Aula Teórica 

  O papel da ciência na sociedade atual 

6 Aula Teórica 

  A ciência e a pós-modernidade 

7 Aula Teórica 

  Iniciação à pesquisa científica. 

8 Aula Teórica 

  Teorias. Métodos. 

NP1 

9 Aula Teórica 

  
Levantamento bibliográfico. Organização, funcionamento e uso da 
biblioteca.  

10 Aula Teórica 

  A busca nas fontes de informação: primária, secundária e terciária 

11 Aula Teórica 

  A Internet e o ciberespaço, novo plano de captação da informação 

12 Aula Teórica 

  Fontes de informação: Sibi (USP), Portal Periódicos da CAPES 

13 Aula Teórica 

  IBICT , SCIELO , Web of Science,  

14 Aula Teórica 

  Normas ABNT  

15 Aula Teórica 

  Introdução à estruturação do trabalho acadêmico. 

file:///C:/Users/DPE/AppData/Local/Microsoft/Windows/Temporary%20Internet%20Files/Content.Outlook/QJLQQ76T/info.htm
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http://www.webofscience.com/
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NP2 

 
 
V – ESTRATÉGIAS DE TRABALHO 
 
Aulas teóricas expositivas destinadas a ministrar o programa da disciplina. 
 
 
VI – AVALIAÇÃO 

 
Serão respeitados os critérios de avaliação/aprovação definidos pela Instituição. 
Provas bimestrais e trabalhos.  
Média ponderada das notas atribuídas às provas de teoria e trabalhos. 

 
 
VII – BIBLIOGRAFIA 
 
Bibliografia Básica 

LAKATOS, E. Maria & MARCONI, Marina de Andrade. Fundamentos de 
Metodologia Científica. São Paulo: Atlas, 1991.ALVES, Rubem. Filosofia da 
ciência, São Paulo, Ars Poética, 1996. 

SEVERINO, A. J. Metodologia do trabalho científico. São Paulo: Cortez, 
1993. 

ANDRADE, Maria Margarida de. Introdução à metodologia do trabalho 
científico; elaboração de trabalhos na graduação.-6 edição-São Paulo: 

Atlas, 2003 

 
 

Bibliografia Complementar 

CERVO, A. L. & Bervian, P. A. Metodologia Científica. São Paulo: Makron 
Books,1996. 

BASTOS, L.R.; PAIXÃO, L. ; FERNANDES, L. M. Manual para a elaboração 
de projetos e relatórios de pesquisa, teses e dissertações. Rio de Janeiro: 

Zahar Editores,1979.  

CHIZZOTI, A. A pesquisa em ciências humanas e sociais. São Paulo, Ed. 

Cortez, 1995. 

CONTANDRIOPOULOS, A.P. e. al Saber preparar uma pesquisa, São Paulo: 

Hucitec&ABRASCO,1994.  
DEMO P. Introdução à metodologia da ciência, São Paulo: Atlas, 1991. 
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PLANO DE ENSINO 
 
 
ÁREA: Ciências da Saúde 
CURSO: Estética e Cosmética 
SÉRIE: 5o semestre 
DISCIPLINA: PROJETO INTEGRADO MULTIDISCIPLINAR V 
CARGA HORÁRIA TOTAL: 100 horas  

 
 
I – EMENTA 
 

O Projeto Integrado Multidisciplinar (PIM), é um trabalho interdisciplinar dirigido 
aos alunos de graduação Tecnológica, e suas diversas habilidades incluindo a 
Tecnologia em Estética e Cosmética. Caracteriza-se pelo desenvolvimento de 
um estudo teórico-prático, ao longo de cada semestre letivo, com escopo 
previamente delimitado, concluindo com a elaboração de relatório em formato 
de trabalho acadêmico ao final de cada semestre e deve ser objeto de 
apresentação oral dos resultados alcançados.  
 
 
II – OBJETIVOS GERAIS 
 
O PIM tem como objetivo geral propiciar aos alunos uma fundamentação prática 
dos conceitos teóricos explorados na sala de aula, proporcionando aos alunos 
vivência, treinamento e postura científica na busca de informações e 
conseqüente elaboração de trabalhos texto. Os temas devem fazer parte do 
cotidiano das disciplinas do semestre vigente e devem ser abordados de forma 
interdisciplinar. 

 
 

III – OBJETIVOS ESPECÍFICOS 

 
Identificar aspectos pertinentes e aprofundar os conteúdos, a partir dos 
conceitos teóricos desenvolvidos em sala de aula e referências bibliográficas 
atualizadas. 
Descrever aspectos sociais, econômicos, ou no âmbito da saúde integrada à 
estética, bem como aspectos éticos - legais e mercadológicos envolvidos no 
processo. 
Esses objetivos devem ser alcançados através do tema escolhido para o 
semestre. 
 
 
IV – CONTEÚDO PROGRAMÁTICO 

 
Os conteúdos programáticos das disciplinas contempladas são os instrumentos 
para as bases e a fundamentação teórica do tema escolhido. 
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DISCIPLINAS CONTEMPLADAS: 
 

ESTÉTICA E COSMÉTICA INTERDISCIPLINAR 

FITOCOSMETOLOGIA 

QUÍMICA ORGÂNICA 

RECURSOS TECNOLÓGICOS APLICADOS ÀS ALTERAÇÕES ESTÉTICAS  

TÉCNICA EM ESTÉTICA FACIAL 

PATOLOGIA APLICADA À ESTÉTICA 

METODOLOGIA DO TRABALHO ACADÊMICO 
 
CONTEÚDO DO PIM: 
Cada grupo deverá apresentar uma revisão de literatura, descrevê-la e analisá-
la de acordo com a linha de pesquisa desenvolvida e avalizada pelo Orientador, 
apresentando como conteúdo do Projeto, as seguintes informações: 
 
Introdução 
Objetivo do trabalho 
Levantamento bibliográfico 
Materiais e métodos *  
Resultados * 
Discussão * 
Conclusão 
Referências bibliográficas 
 
Obs.: (*) Quando houver parte prática 
 
 
V – ESTRATÉGIA DE TRABALHO 

 
O Projeto PIM será desenvolvido por grupos de 4 a 6 alunos.  
O Projeto PIM terá 100 horas para seu desenvolvimento e apresentação, 
divididas em: 

 30 horas para pesquisas e levantamento de dados sobre os objetos do 
Projeto; 

 60 horas para análises e relacionamento dos dados levantados para preparação e 
apresentação do Projeto escrito dentro das normas monográficas da ABNT e das 
instruções para formatação gráfica determinadas pelo curso. 

 10 horas para preparação e apresentação do trabalho perante uma banca examinadora. 
 
 
VI – AVALIAÇÃO 
 

A nota a ser atribuída ao PIM deverá levar em conta o trabalho escrito e a 
apresentação feita pelos componentes do grupo perante a banca examinadora 
constituída por um ou dois professores do curso, o prof. Orientador do PIM e o 
prof. Coordenador do curso; 
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A nota do PIM terá peso 2,0 na constituição da média de todas as disciplinas do 
semestre, enquanto as notas bimestrais terão peso 4,0 cada uma; 
 
 
VII – BIBLIOGRAFIA 
 
Bibliografia Básica 

LAKATOS, E. Maria & MARCONI, Marina de Andrade. Fundamentos de 
Metodologia Científica. São Paulo: Atlas, 1991.ALVES, Rubem. Filosofia da 
ciência, São Paulo, Ars Poética, 1996. 

SEVERINO, A. J. Metodologia do trabalho científico. 23ª ed. São Paulo: 
Cortez, 2007. 

ANDRADE, Maria Margarida de. Introdução à metodologia do trabalho 
científico; elaboração de trabalhos na graduação.-6 edição-São Paulo: 

Atlas, 2003 

 

Bibliografia Complementar 

MARTINS, G. A. Manual para elaboração de monografias e dissertações. 3ª 

ed. São Paulo: Atlas, 2002. 

SOUZA, M. S. de L. Guia para apresentação de monografias, dissertações 
e teses. Belo horizonte: Coopmed, 2005. 

CHIZZOTI, A. A pesquisa em ciências humanas e sociais. São Paulo, Ed. 

Cortez, 1995. 
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6º SEMESTRE 
 
 

PLANO DE ENSINO 
 
 
ÁREA: Ciências da Saúde 
CURSO: Estética e Cosmética 
SÉRIE: 6o Semestre 
DISCIPLINA: Cosmetologia e Formulações Cosméticas  
CARGA HORÁRIA SEMANAL: 04 horas 
CARGA HORÁRIA SEMESTRAL: 80 horas 

 
 
I – EMENTA 
 
O profissional esteticista deve possuir os conhecimentos sobre as principais 
classes de produtos cosméticos e suas indicações para oferecer ao cliente o 
tratamento estético ideal e efetivo.  
 
 
II – OBJETIVOS GERAIS 

 
A disciplina de Cosmetologia e Formulações Cosméticas visa fornecer ao aluno 
noções básicas sobre as diferentes classes de produtos cosméticos e suas 
indicações de uso bem como seus componentes. 
 
 
III – OBJETIVOS ESPECÍFICOS 
 
Segundo o conteúdo programático elaborado especificamente para a formação 
do profissional esteticista, a disciplina visa apresentar ao aluno do curso de 
Estética e Cosmética os principais produtos cosméticos presentes no mercado, 
tendências de formulações, técnicas de obtenção e seus mecanismos de ação 
para as diversas manifestações que promovem a alteração estéticas. 
 
 
IV – CONTEÚDO PROGRAMÁTICO 
 
Formulações cosméticas  

Conceitos  
Vidrarias e materiais utilizados em laboratório de cosmetologia 
 
Química dos cosméticos 

Introdução 
 
Química aplicada à Cosmetologia  
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Veículos cosméticos 
Solução, suspensão, emulsão, microemulsão 
Musse 
Aerossóis 
Gel 
Pó 
Veículos vetoriais (microcápsulas e nanocápsulas, lipossomos, biovetores 
supramoleculares, colaesferas e silanóis) 
 
Aditivos 

Conservantes 
Quelantes 
Corantes 
Essências 

 
Produtos Cosméticos 

Para higienização da pele 
Para hidratação da pele 
Para revitalização e nutrição 
Antiinflamatórios, cicatrizantes e calmantes 
Para tratamento da gordura localizada 
Para peelings 
Desodorante e antiperspirante 
Produtos masculinos 
Depilatório 
Cabelos 
Produto para unhas 
Produtos infantis 
Maquiagem 
 

Módulo
s Descrição das Atividades 

1 Aula Teórica 

  Apresentação da disciplina e do cronograma 

2 Aula Teórica 

  Veículos e aditivos cosméticos 

3 Aula Teórica 

 Formulações cosméticas: Conceitos 

4 Aula Teórica 

  
Técnicas básicas de farmacotécnica 
Vidrarias e materiais utilizados em laboratório de cosmetologia 

5 Aula Teórica 

  Para higienização da pele 

6 Aula Teórica 

  Para hidratação da pele 
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7 Aula Teórica 

  
Para revitalização e nutrição 
Antiinflamatórios, cicatrizantes e calmantes 

8 Aula Teórica 

  Revisão e estudo dirigido 

NP1 

9 Aula Teórica 

  Para tratamento da gordura localizada 

10 Aula Teórica 

  Peelings 

11 Aula Teórica 

  
Desodorante e antiperspirante 
Produtos masculinos 

12 Aula Teórica 

  
Depilatório 
Produto para unhas 

13 Aula Teórica 

  Cabelos 

14 Aula Teórica 

  Produtos infantis 

15 Aula Teórica 

  Maquiagem 

NP2 

 
 
V – ESTRATÉGIA DE TRABALHO 
 
- Aulas expositivas e discursivas 
- Aulas práticas demonstrativas 
- Trabalhos em grupo  
 
 
VI – AVALIAÇÃO 
 

- Provas bimestrais 
- Trabalhos de pesquisa bibliográfica a serem entregues no final do semestre 
- Avaliação da participação em seminários 
- Relatórios referentes às aulas de laboratório 
- Participação em aula e nos trabalhos 
 
 
VII – BIBLIOGRAFIA 
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Bibliografia Básica 

DRAELOS, Z. Cosméticos em Dermatologia. 3ª. Ed. Rio de Janeiro: Revinter, 

1999. 

HERNANDEZ, M. e MERCIER-FRESNEL, M. Manual de Cosmetologia. 3ª. Rio de Janeiro: Revinter, 
1995. 

LEONARDI, G. R.; CHORILE, M. Dermofarmacia : bases dermocosméticas, Microemulsões e Lipossomas. São 

Paulo: Rx Editora 2008. 

 

Bibliografia Complementar 

BORELLI, S. Cosmiatria em dermatologia : usos e aplicações. 2ª. ed. São 
Paulo: Roca, 2007. 

BAREL, A.; MAIB, B.P.; PAYE, M. MAIBACH, H. Handbook of Cosmetics 
Science and Technology. Editora CRC Press, 2001.  

REBELLO, T. Guia de produtos cosméticos. 7ª. ed. São Paulo: Editora 
Senac. 2008. 

WILKINSON, J.B., MOORE, R.J. Cosmetologia de Harry. Madri: Ediciones V. Diaz de Santos, 
1990.  

GOMES, R.K.; GABRIEL, M. Cosmetologia – descomplicando os princípios 
ativos.. 3ª. ed. São Paulo: LMP Editora, 2009. 
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PLANO DE ENSINO 
 
 
ÁREA: Ciências da Saúde 
CURSO: Estética e Cosmética 
SÉRIE: 6º semestre 
DISCIPLINA: Estética e Cosmética Integrada 
CARGA HORÁRIA SEMANAL: 02 horas 
CARGA HORÁRIA SEMESTRAL: 40 horas 
 
 
I – EMENTA 

 
Integralização dos conhecimentos adquiridos nas disciplinas do curso de 
Estética, através do desenvolvimento e aplicação dos principais protocolos 
utilizados nas alterações e manifestações clínicas relacionadas à estética facial, 
corporal e capilar.  
 
 
II – OBJETIVOS GERAIS 

 
Identificar e desenvolver os diferentes protocolos valendo-se dos conhecimentos adquiridos no 
decorrer do curso a fim de aplicá-los aos possíveis tratamentos estéticos. 
 
 

III – OBJETIVOS ESPECÍFICOS 
 
Demonstrar os protocolos faciais e corporais relacionadas à estética, suas indicações e contra 
indicações dos possíveis tratamentos, bem como a utilização e aplicação adequada das técnicas 
em procedimentos estéticos gerais e específicos. 
 
 

IV – CONTEÚDO PROGRAMÁTICO 
 
1. Protocolo para tratamento do Fibro-edema Gelóide 

Conceito  
Recursos manuais e eletroterápicos 
Indicação e Contraindicação 
Aplicação da Técnica  

2. Protocolo para tratamento da Lipodistrofia localizada  
Conceito  
Recursos manuais e eletroterápicos 
Indicação e Contraindicação 
Aplicação da Técnica  

3. Protocolo para tratamento de Flacidez muscular  

Conceito  
Recursos manuais e eletroterápicos 
Indicação e Contraindicação 
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Aplicação da Técnica  
4. Protocolo para tratamento de Flacidez Tissular 

Conceito  
Recursos manuais e eletroterápicos 
Indicação e Contraindicação 
Aplicação da Técnica  

5. Protocolo para tratamento de Estrias 
Conceito  
Recursos manuais e eletroterápicos 
Indicação e Contraindicação 
Aplicação da Técnica  

6. Protocolo para tratamento da Acne 

 Conceito 
 Recursos manuais e eletroterápicos 
 Indicação e Contraindicação 
 Aplicação da técnica 

7. Protocolo para Drenagem Linfática pós Abdominoplastia 
 Conceito 
 Recursos manuais 
 Indicação e Contraindicação 
 Aplicação da técnica 

8. Protocolo para Drenagem em Gestantes 

 Conceito 
 Recursos manuais 
 Indicação e Contraindicação 
 Aplicação da técnica 

9. Protocolo para Prevenção de estrias em Gestantes 
 Conceito 
 Recursos manuais 
 Indicação e Contraindicação 
 Aplicação da técnica 

10. Protocolo para Restauração Celular 

 Conceito 
 Recursos manuais e eletroterápicos 
 Indicação e Contraindicação 
 Aplicação da técnica 

11. Protocolo para Clareamento e Renovação tecidual 
 Conceito 
 Recursos manuais e eletroterápicos 
 Indicação e Contraindicação 
 Aplicação da técnica 

12. Protocolo para Revitalização área dos olhos 

 Conceito 
 Recursos manuais e eletroterápicos 
 Indicação e Contraindicação 
 Aplicação da técnica 
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Módulo

s Descrição das Atividades 

1 Aula Teórica 

  

Protocolo para tratamento do Fibro-edema Gelóide 

Conceito  
Recursos manuais e eletroterápicos 
Indicação e Contraindicação 
Aplicação da Técnica  

Protocolo para tratamento da Lipodistrofia localizada  
Conceito  
Recursos manuais e eletroterápicos 
Indicação e Contraindicação  
Aplicação da Técnica  

2 Aula Teórica Demonstrativa 

  
Protocolo para tratamento do Fibro-edema Gelóide  
Protocolo para tratamento da Lipodistrofia localizada  

3 Aula Teórica Demonstrativa 

  

Protocolo para tratamento de Flacidez muscular  
Conceito  
Recursos manuais e eletroterápicos 
Indicação e Contraindicação  
Aplicação da Técnica  

Protocolo para tratamento de Flacidez Tissular 

Conceito  
Recursos manuais e eletroterápicos 
Indicação e Contraindicação  
Aplicação da Técnica  

4 Aula Teórica Demonstrativa 

  
Protocolo para tratamento de Flacidez muscular   
Protocolo para tratamento de Flacidez Tissular 

5 Aula Teórica 

  

Protocolo para tratamento de Estrias 

Conceito  
Recursos manuais e eletroterápicos 

Indicação e Contraindicação  
Aplicação da Técnica 
 
Protocolo para Prevenção de estrias em Gestantes 

 Conceito 
 Recursos manuais 
 Indicação e Contraindicação 
 Aplicação da técnica 

6 Aula Teórica Demonstrativa 

  
Protocolo para tratamento de Estrias 
Protocolo para Prevenção de estrias em Gestantes 
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7 Aula Teórica 

  

Protocolo para tratamento da Acne 
 Conceito 
 Recursos manuais e eletroterápicos 
 Indicação e Contraindicação 
 Aplicação da técnica 

8 Aula Teórica Demonstrativa 

  Protocolo para tratamento da Acne 

NP1 

9 Aula Teórica 

  

Protocolo para Drenagem Linfática pós Abdominoplastia 
 Conceito 
 Recursos manuais 
 Indicação e Contraindicação 
 Aplicação da técnica 

Protocolo para Drenagem em Gestantes 

 Conceito 
 Recursos manuais 
 Indicação e Contraindicação 
 Aplicação da técnica 

10 Aula Teórica Demonstrativa 

  
Protocolo para Drenagem Linfática pós Abdominoplastia 
Protocolo para Drenagem em Gestantes 

11 Aula Teórica 

  

Protocolo para Restauração Celular 
 Conceito 
 Recursos manuais e eletroterápicos 
 Indicação e Contraindicação 
 Aplicação da técnica 

12 Aula Teórica Demonstrativa 

  Protocolo para Restauração Celular 

13 Aula Teórica 

  

Protocolo para Clareamento e Renovação tecidual 

 Conceito 
 Recursos manuais e eletroterápicos 
 Indicação e Contraindicação 
 Aplicação da técnica 

14 Aula Teórica 

  

Protocolo para Revitalização área dos olhos 
 Conceito 
 Recursos manuais e eletroterápicos 
 Indicação e Contraindicação 
 Aplicação da técnica 

15 Aula Teórica Demonstrativa 
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Protocolo para Clareamento e Renovação tecidual 
Protocolo para Revitalização área dos olhos 

NP2 

 
 
V – ESTRATÉGIA DE TRABALHO 
 

Aulas teóricas 
Aulas práticas - utilização do Laboratório de Estética 
Estudos de casos e montagem de protocolos de tratamento 
 
 
VI – AVALIAÇÃO 
 
Provas Teóricas e Práticas 

Provas teórico – práticas – Prova de Desenvolvimento de Protocolo Aplicado (P.D.P.A). 

 

 

VII – BIBLIOGRAFIA 
 
KEDE, M.P.V., SABATOVICH, O.  Dermatologia estética. São Paulo- Editora 
Ateneu, 2004 

BORGES, Fábio dos Santos. Dermato Funcional Modalidades Terapêuticas 
nas Disfunções Estéticas. 1º. São Paulo: Phorte, 2006 

CASSAR, M. P. Manual de Massagem Terapêutica. São Paulo: Manole, 2001. 

 

 

Bibliografia complementar 

BAUMANN, L. Dermatologia  Cosmética. Rio de Janeiro: Revinter. 2004 

Curso didático de Estética - vol 1 e 2 . Coordenadora editorial Ligia Marini 

Lacrimanti. Editora Yendis, São Caetano do Sul – SP. 2008 

HAYES, K. W. Manual de Agentes Físicos. 5º. Porto Alegre: Art Méd, 2002 

MAIA, E. Beleza Total: estética, cuidados & vida saudável. São Paulo: DCL, 
2008. 

WILKINSON, J.B., MOORE, R.J. Cosmetologia de Harry. Madri: V. Diaz de Santos, 1990. 
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PLANO DE ENSINO 
 
 
ÁREA: Ciências da Saúde 
CURSO: Estética e Cosmética 
SÉRIE: 6º semestre 
DISCIPLINA: Técnicas Estéticas no Pré e Pós-operatórios 
CARGA HORÁRIA SEMANAL: 03 horas 
CARGA HORÁRIA SEMESTRAL: 60 horas 
 
 
I – EMENTA 

 
Conhecer as principais cirurgias estéticas Faciais e Corporais, e as possíveis 
Técnicas em Estética Pré e Pós Operatórios, para atuação em trabalho junto a 
profissionais da medicina. 
 
 
II – OBJETIVOS GERAIS 

 
Identificar as Cirurgias Estéticas e suas incisões correlacionando com as possíveis técnicas em 
estética. 
 
 

III – OBJETIVOS ESPECÍFICOS 
 

Demonstrar as Cirurgias Estéticas Faciais e Corporais mais realizadas, a indicação e aplicação 
de Técnicas Estéticas no Pré e Pós Operatórios, visando à melhor recuperação do Cliente. 
 
 

IV – CONTEÚDO PROGRAMÁTICO 
 
1 Aspectos Atuais das Cirurgias Plásticas Reparadoras e Estéticas Faciais 

Blefaroplastia 
Rinoplastia 
Lifting e Minilifting 
Tratamentos à Laser  
Peelings mais Usados Atualmente 
Materiais Injetáveis e as chamadas Plásticas sem Bisturi 

 
Tratamentos Pré e Pós Operatórios de Face 

Treinamento da Técnica de Drenagem para o Pós Operatório de Face 
Treinamento da Massagem Pós Operatória 
Modalidades terapêuticas Faciais 

 
3 Aspectos atuais das Cirurgias Plásticas Reparadoras e Estéticas 
Corporais 

Mamoplastias: Aumento e Redução das Mamas 
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Abdominoplastia / Dermolipectomia 
Lipoaspiração, lipoescultura, Hidrolipo  
3.4 Cirurgia Bariátrica 

 
Tratamentos Pré e Pós Operatórios Corporais 

Treinamento da Técnica de Drenagem para o Pós-operatório Corporal  
Treinamento da Massagem Pós-operatória 
Modalidades terapêuticas Corporais 

 
Cuidados Estéticos para Gestante 

Drenagem Linfática Manual específica 
Cuidados durante a gestação 
Cuidados pós-parto 

 
Terapêutica no paciente Queimado e Quelóide 

Queimadura  
Semiologia 
6.3 Técnicas Estéticas utilizadas  

 
Módulo

s Descrição das Atividades 

1 Aula Teórica 

  
Apresentação do Plano de Ensino, métodos de avaliação. 
Introdução à disciplina 

2 Aula Teórica 

  
Processo Inflamatório, cicatrização, tipos de cicatrizes, tipos de 
anestesia. 

3 Aula Teórica 

  

Blefaroplastia / Rinoplastia / Lifting e Minilifting: Anatomia, técnica 
cirúrgica, complicações, cuidados pré e pós-operatório e 
protocolos. 

4 Aula Teórica 

  

Tratamentos à Laser: os peelings mais usados atualmente, 
materiais injetáveis, e as chamadas plásticas sem bisturi, atuação 
da esteticista. 

5 Aula Prática 

  
Treinamento da técnica de drenagem para o pós-operatório de 
face. 

6 Aula Prática 

  
Treinamento da técnica de drenagem para o pós-operatório de 
face. 

7 Aula Prática 

  
Treinamento da técnica de drenagem para o pós-operatório de 
face. 

8 Aula Teórica 
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  Revisão completa para a prova.  

NP1 

9 Aula Teórica  

  

Plástica de Abdome: Abdominoplastia / Dermolipectomias/ 
Lipoaspiração/ Lipoescultura; Hidrolipo / Minilipo / HLPA - técnica 
cirúrgica, complicações, cuidados pré e pós-operatório, protocolos 
pré e pós-operatório 

10 Aula Teórica 

  

Mamoplastias: Aumento e Redução das Mamas / Cirurgia 
Bariátrica - prótese de silicone, técnica cirúrgica, complicações, 
cuidados pré e pós-operatório, protocolos 

11 Aula Prática 

  
Treinamento da Técnica de Drenagem para o Pós Operatório 
Corporal 

12 Aula Prática 

  
Treinamento da Técnica de Drenagem para o Pós Operatório 
Corporal 

13 Aula Prática 

  
Treinamento da Técnica de Drenagem para o Pós Operatório 
Corporal 

14 Aula Prática 

  Modalidades terapêuticas Faciais e Corporais – Protocolos 

15 Aula Teórica/ Prática 

 Apresentação de Trabalhos: Queimados e Gestante  

NP2 

 

 
V – ESTRATÉGIA DE TRABALHO 
 
Aulas teóricas expositivo-discursivas com recursos audiovisuais 
Aulas práticas - utilização do Laboratório de Estética 
Trabalhos em grupo 
 
 
VI – AVALIAÇÃO 

 
Provas teóricas e práticas 
Trabalhos práticos (individual e em grupos) aplicando os conceitos aprendidos; 
Exercícios desenvolvidos em sala de aula. 

 
 
VII – BIBLIOGRAFIA 
 
Bibliografia Básica 
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MAUAD, R. Estética e Cirurgia Plástica: Tratamento no Pré e Pós 
Operatório. 1º. São Paulo: SENAC, 2001. 

HORIBE, E. K. Estética Clínica e Cirúrgica. Rio de Janeiro: Revinter, 2000. 

KISNER, C. COLBY, L. A. Exercícios Terapêuticos fundamentos e técnicas. 

3º. São Paulo: Manole, 1998. 

 

Bibliografia Complementar 

LEDUC, A. LEDUC, O. Drenagem Linfática Teoria e Prática. 2º. São Paulo: 

Manole, 2000. 

BORGES, F. do S. DERMATO-Funcional : Modalidades Terapêuticas nas 
disfunções estéticas. 1ª. Phorte, 2006. 

GUIRRO, E.C.O. ; GUIRRO, R. R. J. Fisioterapia dermato-funcional. 3º. São 

Paulo: Manole, 2002. 

MIRANDA, S. A. ABRANTES, F. Ginástica para gestantes. 3º. Rio de Janeiro: 

Sprint, 1998. 

FAÇANHA, Rosângela. Estética Contemporânea. 1ª. São Paulo: Rubio, 2003. 

 
 



 216 

PLANO DE ENSINO 
 
 
ÁREA: Ciências da Saúde 
CURSO: Estética e Cosmética 
SÉRIE: 6º semestre 
DISCIPLINA: Terapias Capilares 
CARGA HORÁRIA SEMANAL: 03 horas 
CARGA HORÁRIA SEMANAL: 60 horas 
 
 
I – EMENTA 

 
Adquirir conhecimentos básicos de tratamentos especiais, incluindo técnicas de 
depilação, tratamentos capilares de fundamental importância na formação do 
profissional da Cosmetologia e da Estética para que possam futuramente 
aplicá-los em sua área de atuação. 
 
 
II – OBJETIVOS GERAIS 
 
Fornecer noções básicas sobre depilação e tratamento dos cabelos. 
 
 
III – OBJETIVOS ESPECÍFICOS 
 
A disciplina visa transmitir aos alunos conhecimentos básicos de depilação e 
tratamentos capilares para que possa finalizar seus conhecimentos com 
protocolos capilares específicos para cada caso que venha a surgir. 
 
 
IV – CONTEÚDO PROGRAMÁTICO 
 
1 ESTÉTICA CAPILAR 

 1.1 Tricologia 
 1.2 Anatomia e Fisiologia do Pêlo 
 1.3 Embriologia - Estrutura do Folículo Piloso - Estrutura da Haste do 
 Pêlo 
 1.4 Ciclo de Crescimento 
 1.5 Tipos de Pêlo 
 1.6 Composição Química do Pêlo - Melanina e Cor do Pêlo 
 
2 Pêlos  
 2.1 Depilação e epilação - Cuidados e Técnicas de Depilação 
 
3 Cabelo 

 3.1 Tipos de cabelos, diferenças raciais 
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 3.2 Fatores que interferem no crescimento Capilar 
 3.3 Patologias no couro cabeludo e haste capilar 
 3.4 Ficha de Anamnese com especificações capilares 
 3.5 Análise da Haste Capilar 
 3.6 Técnicas de Higienização Capilar – Lavagem, escolha do xampu, 
 secagem 
 
4 Colorimetria 

 4.1 História da coloração 
 4.2 Tipos de coloração 
 4.3 Sistema de coloração 
 4.4 Tipos de coloração e sua leitura 
 
5 Terapias Capilares  

 5.1 Tratamentos cosméticos - Hidratação / Nutrição 
 5.2 Tratamentos eletroterápicos 

 5.3 Massagens 

 

6 Visagismo 
 6.1 História do Visagismo 
 6.2 Onde se aplica 
 6.3 Significados 
 6.4 Temperamentos 
 
7 PROTOCOLOS 
 7.1 Protocolos para tratamentos capilares 
 
Módulo

s Descrição das Atividades 

1 Aula Teórica 

  
Apresentação do Plano de Ensino, métodos de avaliação. 
Introdução à disciplina 

2 Aula Teórica 

  

Estética Capilar: tricologia, Anatomia e Fisiologia do Pêlo, 
Estrutura do Folículo Piloso - Estrutura da Haste do  Pêlo, 
Ciclo de Crescimento, Tipos de Pêlo, Composição Química do 
Pêlo - Melanina e Cor do Pêlo 

3 Aula Teórica 

  Depilação e epilação – tipos de depilação, Cuidados    

4 Aula Prática 

  Técnica de Depilação 

5 Aula Teórica 

  
Tipos de cabelos, diferenças raciais; Fatores que interferem no 
crescimento Capilar 

6 Aula Teórica 
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Patologias no couro cabeludo e haste capilar; Ficha de Anamnese 
com especificações capilares 

7 Aula Prática 

  
Análise da Haste Capilar; Técnicas de Higienização Capilar – 
Lavagem, escolha do xampu, secagem 

8 Aula Teórica 

  Revisão completa para a prova.  

NP1 

9 Aula Teórica  

  
Colorimetria: História da coloração, tipos de coloração, sistema de 
coloração, tipos de coloração e sua leitura. 

10 Aula Teórica 

  
Visagismo: História do Visagismo, onde se aplica, significados, 
temperamentos 

11 Aula Prática 

  
Terapias Capilares: Tratamentos cosméticos - Hidratação / 
Nutrição, tratamentos eletroterápicos, massagens 

12 Aula Prática 

  Protocolos para tratamentos capilares 

13 Aula Prática 

  Protocolos para tratamentos capilares 

14 Aula Prática 

  Protocolos para tratamentos capilares 

15 Aula Teórica/ Prática 

 Protocolos para tratamentos capilares 

NP2 

 
 
V – ESTRATÉGIA DE TRABALHO 
 
Aulas expositivas e discursivas 
Aulas práticas no Laboratório de Estética 
Trabalhos em grupo 

 
 
VI – AVALIAÇÃO 
 

- Provas bimestrais 
- Trabalhos de pesquisa bibliográfica  
- Avaliação da participação em seminários 
- Relatórios referentes às aulas de laboratório 
- Participação em aula e nos trabalhos 
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VII – BIBLIOGRAFIA 
 
 Bibliografia Básica 

KEDE VILLAREJO, M. P. SABATOVICH, O. Dermatologia estética. São Paulo: 
Atheneu 

HALLAWELL, P. Visagismo: Harmonia e Estética. 4ª. Ed. Editora SENAC, 2008. 

DE MAIO, MAURÍCIO. Tratado de Medicina Estética. 1ª Edição, FMUSP, 
Editora Rocca, 2008. 

 

Bibliografia Complementar 

FONSECA, A. PRISTA, N. Manual de Terapêutica Dermatológica e Cosmetologia. São 

Paulo: Roca, 2000. 

FAÇANHA, R. Estética Contemporânea. Rio de Janeiro: Rubio, 2003. 

GERSON, J. Fundamentos da Estética 2 – Ciências Gerais. São Paulo: 
Cengage Learning, 2011. 

GERSON, J. Fundamentos da Estética 3 – Ciências da Pele. São Paulo: 
Cengage Learning, 2011. 

SABARÁ, L. Beleza Total: estética, Cuidados & Vida saudável. São Paulo: 
DCL, 2008. 
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PLANO DE ENSINO 
 
 
ÁREA: Ciências da Saúde 
CURSO: Estética e Cosmética  
SÉRIE: 5º semestre 
DISCIPLINA: Farmacologia  
CARGA HORÁRIA SEMANAL: 03 horas 
CARGA HORÁRIA SEMESTRAL: 60 horas 
 
 

I - EMENTA 

 
Estudar as propriedades das drogas e seus efeitos sobre as funções dos 
sistemas biológicos. A disciplina Fundamentos de Farmacologia tem por 
objetivo proporcionar aos alunos de graduação o reconhecimento do 
mecanismo de ação e dos efeitos farmacológicos dos principais grupos de 
drogas que são usados na prática clínica. Um ramo da farmacologia é a 
toxicologia que avalia a importância do conhecimento de agentes tóxicos, bem 
como efeitos mutagênicos e carcinogênicos. 
 
 
II - OBJETIVOS GERAIS 
 

O objetivo geral do ensino de Farmacologia aos alunos de graduação e proporcionar ao estudante 
compreensão dos conceitos da Farmacologia e Toxicologia, de forma a capacitar o estudante. 

 
 
III - OBJETIVOS ESPECÍFICOS 
 
Ao final do semestre o aluno deverá: 
- Definir os principais conceitos de farmacocinética e conhecer as principais vias 
de administração de drogas; 
- Conhecer os mecanismos gerais de ação das drogas; 
- Conhecer a farmacologia do sistema nervoso autônomo; 
- Conhecer a farmacologia da junção neuromuscular; 
- Conhecer a farmacologia do sistema cardiovascular;  
- Conhecer a farmacologia do sistema renal. 
- Definir os principais conceitos de toxicocinética e toxicodinâmica, bem como 
os principais agentes teratogênicos e carcinogênicos. 
 
 
IV - CONTEÚDO PROGRAMÁTICO 
 
1. Introdução Ao Estudo da Farmacologia 

1.1. Histórico, divisão e relação da Farmacologia com as demais ciências.  
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2. Farmacocinética  
2.1. Vias de administração de drogas (características principais); 
2.2. Formas farmacêuticas;  
2.3. Absorção, distribuição, biotransformação e excreção de drogas no 
organismo. 

 
3. Farmacodinâmica 

3.1. Noções de Farmacodinâmica; 
3.2. Conceitos sobre interação droga-receptor.  

 
4. Farmacologia Do Sistema Nervoso Autônomo  

4.1. Generalidades e conceitos,  
4.2. Principais drogas de cada grupo,  
4.3. Mecanismos de ação, efeitos farmacológicos, 
4.4. Indicações e contra-indicações: 
4.5. Adrenérgicos e antiadrenérgicos; 
4.6. Colinérgicos, anticolinérgicos e anticolinesterásicos. 

 
5. Farmacologia Da Junção Neuromuscular  

5.1. Generalidades e conceitos, 
5.2. Principais drogas,  
5.3. Mecanismos de ação, efeitos farmacológicos, 
5.4. Indicações e contra-indicações 
5.5. Bloqueadores da Junção Neuromuscular. 

 
6. Farmacologia Do Sistema Cardiovascular  

6.1. Generalidades e conceitos, 
6.2. Principais drogas,  
6.3. Mecanismos de ação, efeitos farmacológicos, 
6.4. Indicações e contra-indicações 
6.5. Digitálicos 
6.6. Anti-hipertensivos 

 
7. Farmacologia Do Sistema Renal  

7.1. Generalidades e conceitos, 
7.2. Principais drogas,  
7.3. Mecanismos de ação, efeitos farmacológicos, 
7.4. Indicações e contra-indicações 
7.5. Diuréticos 

 
8. Farmacologia Do Sistema Nervoso Central I (SNC)  

8.1. Generalidades e conceitos, 
8.2. Principais drogas,  
8.3. Mecanismos de ação, efeitos farmacológicos, 
8.4. Indicações e contra-indicações 
8.5. Ansiolíticos; 
8.6. Antiepiléticos; 
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8.7 Neurolépticos; 
 

9. Farmacologia Do Sistema Nervoso Central II(SNC)  
9.1. Antiparkinsonianos; 
9.2. Antidepressivos; 
9.3. Hipnoanalgésicos. 

 
10. Farmacologia Da Inflamação E Dor  

10.1. Generalidades e conceitos, 
10.2. Principais drogas,  
10.3. Mecanismos de ação, efeitos farmacológicos, 
10.4. Indicações e contra-indicações 
10.5. Analgésicos e antipiréticos; 
10.6. Anti-inflamatórios não-esteroidais;  
10.7. Anti-inflamatórios esteroidais. 
 

11. Farmacologia Do Sistema Respiratório  
11.1. Generalidades e conceitos, 
11.2. Principais drogas,  
11.3. Mecanismos de ação, efeitos farmacológicos, 
11.4. Indicações e contra-indicações 
11.5. Descongestionantes nasais; 
11.6. Drogas empregadas no tratamento da rinite alérgica;  
11.7. Antiasmáticos; 
11.8. Antitussígenos.  

 
12. Farmacologia Do Sistema Digestório  

12.1. Generalidades e conceitos; 
12.2. Principais drogas;  
12.3. Mecanismos de ação, efeitos farmacológicos; 
12.4. Indicações e contra-indicações; 
12.5. Antiulcerosos; 
12.6. Antiespasmódicos; 
12.7. Antieméticos; 
12.8. Antidiarreicos; 
12.9. Laxativos. 

 
13. Toxicologia Geral  

13.1. Toxicocinética, toxicodinâmica – Conceitos, generalidades: 
13.2. Mecanismos de absorção, distribuição, metabolização e excreção 
13.3. Intoxicação 
13.4.Toxicologia de alimentos: edulcorantes, conservantes, antioxidantes, 
aromatizantes 

  
14. Toxicologia De Medicamentos 

14.1. Efeitos nocivos decorrentes da farmacoterapia. 
14.2. Drogas que causam dependência 
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15. Toxicologia Aplicada A Cosméticos 

15.1. Efeitos tóxicos decorrentes do uso de cosméticos de modo geral 
 

Módulo
s Descrição das Atividades 

1 Aula Teórica 

  Introdução ao Estudo da Farmacologia 

2 Aula Teórica 

   Farmacocinética  

3 Aula Teórica 

   Farmacodinâmica 

4 Aula Teórica 

  Farmacologia do Sistema Nervoso Autônomo   

5 Aula Teórica 

  Farmacologia da Junção Neuromuscular  

6 Aula Teórica 

  Farmacologia do Sistema Cardiovascular  

7 Aula Teórica 

  Farmacologia do Sistema Renal  

8 Aula Teórica 

  Farmacologia do Sistema Nervoso Central I (SNC)  

NP1 

9 Aula Teórica 

  Farmacologia do Sistema Nervoso Central II (SNC)  

10 Aula Teórica 

  Farmacologia da Inflamação e dor 

11 Aula Teórica 

  Farmacologia do Sistema Respiratório 

12 Aula Teórica 

  Farmacologia do Sistema Digestório 

13 Aula Teórica 

  Toxicologia Geral 

14 Aula Teórica 

  Toxicologia de Medicamentos 

15 Aula Teórica 

  Toxicologia Aplicada a Cosméticos 

NP2 
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V – ESTRATÉGIA DE TRABALHO  
- Aulas expositivas 
- Discussão de textos recomendados 
- Recursos audiovisuais 

 
 
VI – AVALIAÇÃO 
- Provas bimestrais 
- Participação do aluno 
- Trabalhos e seminários 

 
 
VII – BIBLIOGRAFIA 
 
Bibliografia Básica 

RANG, H. P.; DALE, M. M.; RITTER, J.M.  Farmacologia   4ª ed.  Rio de 

Janeiro: Guanabara Koogan, , 2001. 

HARVEY, R. A.; CHAMPE, P. C.  Farmacologia Ilustrada  2ª ed.  São Paulo: 

Artes Médicas, 2001. 

GOODMAN, L. S; GILMAN, A. As bases farmacológicas da terapêutica. Rio 

de Janeiro:McGraw Hill, 1978 / 2006. 

 

 

Bibliografia Complementar 

CRAIG, C. R.; STITZEL, R. E. - Farmacologia Moderna 4ª ed., Rio de Janeiro: 
Guanabara Koogan, 1996. 

LIMA, D.R. Manual de farmacologia clínica terapêutica e toxicologia. 
Guanabara-Koogan, 1995. 

OGA, S. Fundamentos de toxicologia. 3ª ed. São Paulo: Atheneu, 2008 

BARBOSA, L.C.A. Os pesticidas, o homem e o meio ambiente. 1ª ed. São 

Paulo: UFV, 2004 

DALE, M. M.; RITTER, J. M.; RANG, H. P.; FLOWER, R. J. Farmacologia - 6ª 

ed. São Paulo: Elsevier / Medicina Nacionais, 2007 
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PLANO DE ENSINO 
 
 
ÁREA: Ciências da Saúde 
CURSO: Estética e Cosmética  
SÉRIE: 6º semestre 
DISCIPLINA: Métodos de Pesquisa 
CARGA HORÁRIA SEMANAL: 2 horas 
CARGA HORÁRIA SEMESTRAL: 40 horas 
 
 
I - EMENTA 

 
Iniciar o aluno no trabalho intelectual alicerçado na busca do conhecimento por 
meio da aplicação da metodologia científica. Capacitar o aluno a utilizar os 
instrumentos necessários à busca de informação, mostrar os tipos de pesquisa 
científica, apresentar os instrumentos para coleta de dados e propiciar as bases 
necessárias para a compreensão dos fundamentos da metodologia científica. 
 
 
II - OBJETIVOS GERAIS 
 
Desenvolver as habilidades para escrever um projeto de pesquisa. Possibilitar o 
conhecimento das diferentes fases de uma pesquisa, desde a pesquisa 
bibliográfica até a redação de um trabalho.  
 
 
III - OBJETIVOS ESPECÍFICOS 

 
Detalhar as etapas para elaboração de um projeto de pesquisa. Mostrar as 
diversas técnicas de pesquisa. Estabelecer procedimentos para coleta, 
apresentação, tratamento e interpretação de dados. Mostrar as etapas para 
elaboração e divulgação de um relatório de pesquisa. 
 
 
IV - CONTEÚDO PROGRAMÁTICO 

 
1. A pesquisa como produção de conhecimento 
2. Noções gerais, conceito e etapas do projeto de pesquisa.  
3. Tipos de pesquisa: estudos de caso, bibliográficas, descritivas, 
observacionais, correlacionais.  
4. Estudos prospectivos e retrospectivos, experimentais, de grupo, de sujeito 
único. 
5 Técnicas de pesquisa. O projeto de pesquisa. 
6. Estrutura do trabalho de pesquisa; escolha e delimitações do assunto de 
pesquisa; 
7 Coleta e apresentação dos dados. 
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8. Análise dos dados, tratamento estatístico. 
9. Interpretação dos dados. 
10. O relatório da pesquisa. Seções do relatório da pesquisa. 
11. A divulgação da pesquisa. Comunicação científica oral e escrita. 
12. Normas de citações e referências bibliográficas. 
 

Módulo
s Descrição das Atividades 

1 Aula Teórica 

  A pesquisa como produção de conhecimento 

2 Aula Teórica 

  Noções gerais, conceito e etapas do projeto de pesquisa.  

3 Aula Teórica 

 Tipos de pesquisa: estudos de caso, bibliográficas,  

4 Aula Teórica 

  Tipos de pesquisa: descritivas, observacionais, correlacionais.  

5 Aula Teórica 

  Estudos prospectivos e retrospectivos 

6 Aula Teórica 

  Estudos experimentais, de grupo, de sujeito único. 

7 Aula Teórica 

  Técnicas de pesquisa. O projeto de pesquisa. 

8 Aula Teórica 

  
Estrutura do trabalho de pesquisa; escolha e delimitações do 
assunto de pesquisa; 

NP1 

9 Aula Teórica 

  Coleta e apresentação dos dados. 

10 Aula Teórica 

  Análise dos dados, tratamento estatístico 

11 Aula Teórica 

  Interpretação dos dados 

12 Aula Teórica 

  Interpretação dos dados 

13 Aula Teórica 

  O relatório da pesquisa. Seções do relatório da pesquisa 

14 Aula Teórica 

  A divulgação da pesquisa. Comunicação científica oral e escrita 

15 Aula Teórica 

  Normas de citações e referências bibliográficas 

NP2 
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V – ESTRATÉGIAS DE TRABALHO 
 
Aulas teóricas expositivas destinadas a ministrar o programa da disciplina. 
 
 
VI– AVALIAÇÃO 

 
Provas bimestrais e trabalhos. Média ponderada das notas atribuídas às provas 
de teoria e trabalhos. 
 
 
VII – BIBLIOGRAFIA 
 
Bibliografia Básica: 

ANDRADE, Maria Margarida de. Introdução à metodologia do trabalho 
científico; elaboração de trabalhos na graduação.-6 edição-São Paulo: Atlas, 

2003 

SEVERINO, A. J. Metodologia do trabalho científico. São Paulo: Cortez, 

1993. 
LAKATOS, E. Maria & MARCONI, Marina de Andrade. Fundamentos de 
Metodologia Científica. São Paulo: Atlas, 1991. 

 

Bibliografia Complementar: 

ALVES, Rubem. Filosofia da ciência. São Paulo, Ars Poética, 1996. 

CERVO, A. L. & Bervian, P. A. Metodologia Científica. São Paulo: Makron 
Books, 1996. 

BASTOS, L.R.; PAIXÃO, L. ; FERNANDES, L. M. Manual para a elaboração 
de projetos e relatórios de pesquisa, teses e dissertações. Rio de Janeiro: 

Zahar Editores, 1979.  

CONTANDRIOPOULOS, A.P. e. al Saber preparar uma pesquisa, São Paulo: 

Hucitec & ABRASCO,1994 

DEMO P. Introdução à metodologia da ciência, São Paulo: Atlas, 1991. 
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PLANO DE ENSINO 
 
 
ÁREA: Ciências da Saúde 
CURSO: Estética e Cosmética 
SÉRIE: 6o semestre 
DISCIPLINA: PROJETO INTEGRADO MULTIDISCIPLINAR VI 
CARGA HORÁRIA TOTAL: 100 horas  

 
 
I – EMENTA 
 

O Projeto Integrado Multidisciplinar (PIM), é um trabalho interdisciplinar dirigido 
aos alunos de graduação Tecnológica, e suas diversas habilidades incluindo a 
Tecnologia em Estética e Cosmética. Caracteriza-se pelo desenvolvimento de 
um estudo teórico-prático, ao longo de cada semestre letivo, com escopo 
previamente delimitado, concluindo com a elaboração de relatório em formato 
de trabalho acadêmico ao final de cada semestre e deve ser objeto de 
apresentação oral dos resultados alcançados.  
 
 
II – OBJETIVOS GERAIS 
 
O PIM tem como objetivo geral propiciar aos alunos uma fundamentação prática 
dos conceitos teóricos explorados na sala de aula, proporcionando aos alunos 
vivência, treinamento e postura científica na busca de informações e 
conseqüente elaboração de trabalhos texto. Os temas devem fazer parte do 
cotidiano das disciplinas do semestre vigente e devem ser abordados de forma 
interdisciplinar. 

 
 

III – OBJETIVOS ESPECÍFICOS 

 
Identificar aspectos pertinentes e aprofundar os conteúdos, a partir dos 
conceitos teóricos desenvolvidos em sala de aula e referências bibliográficas 
atualizadas. 
Descrever aspectos sociais, econômicos, ou no âmbito da saúde integrada à 
estética, bem como aspectos éticos - legais e mercadológicos envolvidos no 
processo. 
Esses objetivos devem ser alcançados através do tema escolhido para o 
semestre. 
 
 
IV – CONTEÚDO PROGRAMÁTICO 

 
Os conteúdos programáticos das disciplinas contempladas são os instrumentos 
para as bases e a fundamentação teórica do tema escolhido. 
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DISCIPLINAS CONTEMPLADAS: 
 

ESTÉTICA E COSMÉTICA INTEGRADA 

COSMETOLOGIA E FORMULAÇÕES COSMÉTICAS 

TÉCNICAS ESTETICAS NO PRÉ E PÓS-OPERATÓRIOS 

TERAPIAS CAPILARES 

FARMACOLOGIA 

METODOS DE PESQUISA 

 
CONTEÚDO DO PIM: 

Cada grupo deverá apresentar uma revisão de literatura, descrevê-la e analisá-
la de acordo com a linha de pesquisa desenvolvida e avalizada pelo Orientador, 
apresentando como conteúdo do Projeto, as seguintes informações: 
 
Introdução 
Objetivo do trabalho 
Levantamento bibliográfico 
Materiais e métodos *  
Resultados * 
Discussão * 
Conclusão 
Referências bibliográficas 
 
Obs.: (*) Quando houver parte prática 
 
 
V – ESTRATÉGIA DE TRABALHO 
 
O Projeto PIM será desenvolvido por grupos de 4 a 6 alunos. 
O Projeto PIM terá 100 horas para seu desenvolvimento e apresentação, 
divididas em: 

 30 horas para pesquisas e levantamento de dados sobre os objetos do 
Projeto; 

 60 horas para análises e relacionamento dos dados levantados para preparação e 
apresentação do Projeto escrito dentro das normas monográficas da ABNT e das 
instruções para formatação gráfica determinadas pelo curso. 

 10 horas para preparação e apresentação do trabalho perante uma banca examinadora. 
 
 
VI – AVALIAÇÃO 
 

A nota a ser atribuída ao PIM deverá levar em conta o trabalho escrito e a 
apresentação feita pelos componentes do grupo perante a banca examinadora 
constituída por um ou dois professores do curso, o prof. Orientador do PIM e o 
prof. Coordenador do curso; 
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A nota do PIM terá peso 2,0 na constituição da média de todas as disciplinas do 
semestre, enquanto as notas bimestrais terão peso 4,0 cada uma; 
 
 
VII – BIBLIOGRAFIA 
 
Bibliografia Básica 

LAKATOS, E. Maria & MARCONI, Marina de Andrade. Fundamentos de 
Metodologia Científica. São Paulo: Atlas, 1991.ALVES, Rubem. Filosofia da 
ciência, São Paulo, Ars Poética, 1996. 

SEVERINO, A. J. Metodologia do trabalho científico. 23ª ed. São Paulo: 
Cortez, 2007. 

ANDRADE, Maria Margarida de. Introdução à metodologia do trabalho 
científico; elaboração de trabalhos na graduação.-6 edição-São Paulo: 

Atlas, 2003 

 

Bibliografia Complementar 

MARTINS, G. A. Manual para elaboração de monografias e dissertações. 3ª 

ed. São Paulo: Atlas, 2002. 

SOUZA, M. S. de L. Guia para apresentação de monografias, dissertações 
e teses. Belo horizonte: Coopmed, 2005. 

CHIZZOTI, A. A pesquisa em ciências humanas e sociais. São Paulo, Ed. 

Cortez, 1995. 
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ATIVIDADES COMPLEMENTARES 
 

PLANO DE ENSINO 
 
 
ÁREA: Ciências da Saúde 
CURSO: Estética e Cosmética 
SÉRIE: 1º ao 6o Semestres 
DISCIPLINA: ATIVIDADES COMPLEMENTARES 
CARGA HORÁRIA TOTAL: 100 horas 

 
 
I – EMENTA 
 
As Atividades Complementares são componentes curriculares que possibilitam 
o reconhecimento, por avaliação de habilidades, conhecimentos e 
competências do aluno, inclusive adquiridas fora do ambiente escolar, incluindo 
a prática de estudos e atividades independentes, opcionais, de 
interdisciplinaridade, especialmente nas relações com ambiente do trabalho e 
com as ações de extensão junto à comunidade. 

Estas atividades abrangem um leque de práticas complementares às aulas, de 
cunho pedagógico ou pedagógico-cultural, que sejam de interesse do aluno, em 
dias, horários e atividades diversas, que tenham relação direta ou indireta com o 
curso escolhido e realizadas em dias e horários extracurriculares. 

 
 
II – OBJETIVOS GERAIS 

 

Alguns dos objetivos gerais a serem alcançados com a introdução das 
Atividades Complementares nos Projetos Pedagógicos dos Cursos são: 

 Complementar a formação profissional, cultural e cívica do aluno pela realização de 

atividades extracurriculares obrigatórias; 

 Contribuir para que a formação do futuro egresso seja generalista, humanista, crítica 

e reflexiva; 

 Despertar o interesse dos alunos para temas sociais, ambientais e culturais; 

 Estimular a capacidade analítica do aluno no estudo e na avaliação de situações 

novas; 

 Auxiliar o aluno na identificação e resolução de problemas, com uma visão ética e 

humanista; 

 Integrar alunos de cursos distintos e ampliar o escopo de interesses dos mesmos; 

 Incentivar o aluno na participação de projetos e ações sociais; 

 Promover situações que exijam posturas de tomadas de iniciativas e revelem o 

espírito empreendedor dos alunos; 

 Dispor o conhecimento e a vivência acadêmica com as comunidades externa e 

interna; 

 Incentivar procedimentos de investigação científica. 
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III – OBJETIVOS ESPECÍFICOS 

 
Levar os alunos a práticas complementares às aulas, incluindo todo o conteúdo 
programático das atividades e à área de abrangência do curso, ou quaisquer 
outras atividades de cunho pedagógico, que sejam de interesse do aluno, em 
dias, horários e atividades diversas, que tenham relação direta ou indireta com 
o curso escolhido. 
 
 
IV – CONTEÚDO PROGRAMÁTICO 

 
Conforme descrito no Manual de Atividades Complementares, o aluno poderá 
participar de: 

 Atividades assistenciais e de extensão comunitária; 

 Congressos, cursos, exposições e feiras de negócios; 

 Discussão de filmes, peças teatrais, livros, matérias de revistas ou jornais; 

 Eventos acadêmicos; 

 Eventos esportivos, culturais e musicais; 

 Publicação de artigos científicos e apresentação de pôsteres em 
Congresso; 

 Visitas técnicas e treinamentos monitorados,  
 
 
V – ESTRATÉGIA DE TRABALHO 
 
Atividades extracurriculares realizadas pelos alunos onde o total de horas 
estabelecido para o curso é de 100 horas. 
 
 

VI – AVALIAÇÃO 
 

1- O controle das Atividades Complementares é feito pelo Professor 
Orientador do Projeto PIM e de ACs, juntamente com o Coordenador do 
curso. 

2- As atividades realizadas pelos alunos são registradas na “Ficha das 
Atividades Complementares” (Anexo 1) com a descrição e valor das horas 
correspondentes conforme consta na Tabela 1. 

3- Os documentos (relatórios, comprovantes de inscrições, certificados, etc.) 
são entregues pelos alunos em forma de Portfólio com a devida 
identificação do mesmo contendo as Fichas de Controle Semestrais, as 
Folhas de Relatórios, as Folhas dos Comprovantes, e as Fichas de 
Atividades Complementares destinadas à Secretaria. As ACs são 
arquivadas pela secretaria para possíveis conferências. 

 
 
VII – BIBLIOGRAFIA 
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Bibliografia Básica 
CURI, R.; PROCOPIO J. Fisiologia Básica. Rio de Janeiro: Guanabara 
Koogan, 2009 
BORGES, Fábio dos Santos. Dermato Funcional Modalidades Terapêuticas 
nas Disfunções Estéticas. 1º. São Paulo: Phorte, 2006. 
LACRIMANTI , L. M. Curso didático de Estética - São Caetano do Sul: 
Yendis. v.1/2, 2008 
 
 
Bibliografia Complementar 
GERSON, J. Fundamentos da Estética 3 – Ciências da Pele. São Paulo: 

Cengage Learning, 2011. 
GUIRRO, E. C. O. Fisioterapia Dermato – Funcional. 3º. São Paulo: Manole, 

2000. 
HAYES, K. W. Manual de Agentes Físicos. 5º. Porto Alegre: Art Méd, 2002. 

 
 
 



 234 

ESTUDOS DISCIPLINARES 
 

PLANO DE ENSINO 
 
 
ÁREA: Ciências da Saúde 
CURSO: Estética e Cosmética 
SÉRIE: 1º ao 6o Semestres 
DISCIPLINA: ESTUDOS DISCIPLINARES 
CARGA HORÁRIA TOTAL: 50 horas 

 
 

I - EMENTA 
 

Resolução de problemas que envolvam a inter e multidisciplinaridade nas 
aplicações em áreas da Estética e Cosmética. 
 
 
II - OBJETIVOS GERAIS 
 
Propiciar sólida formação geral, através de conexões entre diferentes áreas de 
conhecimento visando à solução de problemas, estímulo a prática de estudos 
independentes, visando uma progressiva autonomia profissional e intelectual do 
aluno. 
 
 
III - OBJETIVOS ESPECÍFICOS 
 

Prover ao aluno competências e habilidades específicas para abordar, através de 
uma visão inter e multidisciplinar problemas de sua área de atuação profissional. 
 
 
IV - CONTEÚDO PROGRAMÁTICO 
 

Exercícios elaborados por professores do curso básico e profissionalizante, 
abordando inicialmente conteúdos de formação geral, evoluindo para questões de 
formação específica com cunho interdisciplinar abrangendo diferentes campos do 
saber, à medida que o aluno avança em sua matriz curricular. 
 
 
V - ESTRATÉGIA DE TRABALHO 
 
A disciplina será desenvolvida através de estudos e resoluções de exercícios de 
aplicação às diversas áreas que compõem o curso. 
 
 
VI - AVALIAÇÃO 
 
Será feita com base na combinação do aproveitamento do aluno nas atividades 
realizadas. 
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VII - BIBLIOGRAFIA 
 
BIBLIOGRAFIA BÁSICA: 
BORGES, Fábio dos Santos. Dermato Funcional Modalidades Terapêuticas nas 
Disfunções Estéticas. 1º. São Paulo: Phorte, 2006. 

GERSON, J. Fundamentos da Estética 3 – Ciências da Pele. São Paulo: 
Cengage Learning, 2011. 

FAÇANHA, Rosangela. Estética Contemporânea. Rio de Janeiro: Rubeio, 2003 

 
 
BIBLIOGRAFIA COMPLEMENTAR: 
LACRIMANTI L. M., Curso didático de Estética - vol 1 e 2 . São Caetano do Sul: 
Yendis, 2008.  

MAIA, E. Beleza Total: estética, cuidados & vida saudável. São Paulo: DCL, 
2008. 

WILKINSON, J.B., MOORE, R.J. Cosmetologia de Harry. Madri: V. Diaz de Santos, 1990. 
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Anexo 2 – ATIVIDADE COMPLEMENTAR 

 
ORIENTAÇÕES GERAIS 

 
 O QUE SÃO ATIVIDADES COMPLEMENTARES 

 OBJETIVOS DAS ATIVIDADES COMPLEMENTARES 

 CONTEÚDOS GERAIS 

 SUGESTÕES DE PONTUAÇÕES DAS ATIVIDADES COMPLEMENTARES 

 SUGESTÕES DE LEITURAS 

 SUGESTÕES DE FILMES 

 ORIENTAÇÕES – ELABORAÇÃO DE RELATÓRIOS 

 

 

Nome: 

Curso: 

Número: Turma 

 
 

 
 

ORIENTAÇÕES – ATIVIDADES COMPLEMENTARES 
 

O QUE SÃO ATIVIDADES COMPLEMENTARES? 

 

As Atividades Complementares são componentes curriculares que possibilitam o 
reconhecimento, por avaliação, de habilidades, conhecimentos e competências do 
aluno, inclusive adquiridas fora do ambiente escolar, incluindo a prática de estudos 
e atividades independentes, transversais, opcionais, de interdisciplinaridade, 
especialmente nas relações com o mundo do trabalho e com as ações de extensão 
junto à comunidade. 
Produções bibliográficas, visitas a centros culturais, visitas técnicas, palestras, 
simpósios, cursos e seminários, leituras, participação em projetos sociais e 
freqüência a peças teatrais e mostras cinematográficas fazem parte das Atividades 
Complementares. 
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OBJETIVOS DAS ATIVIDADES COMPLEMENTARES: 

 

 Complementar a formação profissional, cultural e cívica do aluno pela realização 

de atividades extracurriculares obrigatórias, presenciais ou a distância. 

 Contribuir para que a formação do futuro egresso seja generalista, humanista, 

crítica e reflexiva. 

 Despertar o interesse dos alunos para temas sociais, ambientais e culturais. 

 Estimular a capacidade analítica do aluno na argumentação de questões e 

problemas.  

 Auxiliar o aluno na identificação e resolução de problemas, com uma visão ética 

e humanista. 

 Incentivar o aluno na participação de projetos e ações sociais. 

 

CONTEÚDOS GERAIS: 

- Produções técnicas, culturais, bibliográficas e artísticas. 

- Visitas a museus, exposições, centros culturais e feiras. 

- Visitas técnicas. 

- Participação em palestras, simpósios, cursos e seminários. 

- Leituras: livros, artigos técnicos, atualidades. 

- Participação em projetos e ações sociais, além de atividades de cunho 

comunitário. 

- Freqüência em peças teatrais e mostras cinematográficas. 

- Programas de nivelamento. 

- Programa de monitoria. 

 

“HORAS MÍNIMAS” EXIGIDAS PARA APROVAÇÃO: VERIFICAR MATRIZ 

CURRICULAR 

 

 
OBSERVAÇÕES IMPORTANTES: 
 

 TODAS AS ATIVIDADES DEVEM SER RELATADAS NA “FICHA DE ATIVIDADES 

COMPLEMENTARES”  
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 TODOS OS RELATÓRIOS E RESUMOS DEVEM SER MANUSCRITOS. NÃO 

SERÃO ACEITOS RESUMOS “PRONTOS” OBTIDOS DA INTERNET OU DE 

OUTRA FONTE DE CONSULTA. 

 ORIENTAÇÕES: PRESTADAS NOS ATENDIMENTOS DOS COORDENADORES 

DE CURSO. 

 AS SUGESTÕES DE ATIVIDADES E DE PONTUAÇÕES A SEGUIR PODEM 

SOFRER ALTERAÇÕES EM VIRTUDE DE SITUAÇÕES ESPECÍFICAS DE 

CADA CURSO. 

 

SUGESTÕES DE PONTUAÇÕES – ATIVIDADES COMPLEMENTARES  
 

LEITURAS: 
LIVRO (com apresentação de resumo): 08 HORAS 
ARTIGOS CIENTÍFICOS (com apresentação de resumo e cópia do artigo): 02 
HORAS 
ARTIGOS DE JORNAIS (com apresentação de resumo e cópia do artigo): 02 
HORAS 
ARTIGOS DE REVISTAS (com apresentação de resumo e cópia do artigo): 02 
HORAS 
 
FILMES: 

CINEMA (com apresentação de resumo e comprovante de entrada): 04 HORAS 
DOCUMENTÁRIOS (com apresentação de resumo): 02 HORAS 
DVD (com apresentação de resumo): 02 HORAS 
 
PALESTRAS: 
UNIP: de 02 a 04 HORAS (dependendo da palestra) 
EXTERNAS (com apresentação de comprovante de presença): de 02 a 04 HORAS 
 
EXPOSIÇÕES: 
Com apresentação de comprovante original de entrada e/ou fotos: 04 HORAS 
 
FEIRAS: 

Com apresentação de comprovante original de entrada e/ou fotos: 04 HORAS 
 
VISITAS A MUSEUS: 
Com apresentação de comprovante original de entrada e/ou fotos: 04 HORAS 
 
PEÇAS TEATRAIS: 

Com apresentação de comprovante original de entrada e resumo: 04 HORAS 
 

 

SUGESTÕES - COTAS MÁXIMAS (por atividade desenvolvida) 
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ATIVIDADE COTA 

MÁXIMA 

LEITURAS DE LIVROS E ARTIGOS 20 horas 

FILMES 20 horas 

PARTICIPAÇÃO DE PALESTRAS e SEMINÁRIOS 40 horas 

VISITAS A EXPOSIÇÕES 30 horas 

VISITAS A FEIRAS 20 horas 

VISITAS A MUSEUS 20 horas 

FREQUÊNICIA A PEÇAS TEATRAIS 20 horas 

REALIZAÇÃO DE VISITAS TÉCNICAS 20 horas 

DOAÇÃO DE SANGUE (apresentar comprovante) 06 horas 

REALIZAÇÃO DE TRABALHOS ASSISTENCIAIS / SOCIAIS 20 horas 

CURSOS EXTRACURRICULARES (apresentar comprovantes) 20 horas 

PARTICIPAÇÃO EM EVENTOS ACADÊMICOS, CULTURAIS OU 

TÉCNICOS 

10 horas 

ORGANIZAÇÃO DE EVENTOS ACADÊMICOS, CULTURAIS OU 

TÉCNICOS 

20 horas 

ATIVIDADES DE MONITORIA 40 horas 

ATIVIDADES DE INICIAÇÃO CIENTÍFICA 40 horas 

OUTRAS – VERIFICAR COM O COORDENADOR DO CURSO variável 

 

ALGUMAS SUGESTÕES DE LEITURAS 
 

1. “1984”, GEORGE ORWELL 

2. “A BATALHA DE SALAMINA”, BARRY STRAUSS 

3. “A DANÇA DO UNIVERSO”, M. GLEISER 

4. “A DISTÂNCIA ENTRE NÓS”, T. UMRIGAR 

5. “A FILHA DE GALILEU”, D. SOBEL 

6. “A HORA DA ESTRELA”, CLARICE LISPECTOR 

7. “A ILHA”, ALDOUS HUXLEY 

8. “A JANELA DE EUCLIDES”, LEONARD MLODINOW 

9. “A METAMORFOSE”, FRANZ KAFKA 

10. “A MONTANHA MÁGICA”, THOMAS MANN 
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11. “A ORIGEM DO UNIVERSO”, J. BARROW 

12. “A ÚLTIMA GRANDE LIÇÃO”, M. ALBOM 

13. “ALICE NO PAÍS DO QUANTUM”, R. GILMORE 

14. “ANITA GARIBALDI”, PAULO MARKUN 

15. “ANNE FRANK, UMA BIOGRAFIA”, M. MULLER 

16. “AS VOZES DE MARRAKECH”, ELIAS CANETTI 

17. “AUTO-DE-FÉ”, ELIAS CANETTI 

18. “BLAISE PASCAL OU O GÊNIO FRANCÊS”, J. ATTALI 

19. “BOHR – O ARQUITETO DO ÁTOMO”, M. C. ABDALLA 

20. “BORBOLETAS DA ALMA – ESCRITOS SOBRE CIÊNCIA E SAÚDE”, DRAUZIO 

VARELLA 

21. “CABUL NO INVERNO”, ANN JONES 

22. “CAMPO DA ESPERANÇA”, C. GALVÃO 

23. “CARTAS A PAULA”, I. ALLENDE 

24. “CARTAS DE HERAT”, C. LAMB 

25. “CEM ANOS DE SOLIDÃO”, GABRIEL GARCIA MARQUEZ 

26. “CEM DIAS ENTRE CÉU E MAR”, AMYR KLINK 

27. “CHINA – UMA NOVA HISTÓRIA”, M. GOLDMAN 

28. “CONTRACULTURA ATRAVÉS DOS TEMPOS”, K. GOFFMAN 

29. “CRIME E CASTIGO”, F. DOSTOIEWSKI 

30. “DESCOBERTA DO MUNDO”, CLARICE LISPECTOR 

31. “DNA, O SEGREDO DA VIDA”, J. D. WATSON 

32. “DOM CASMURRO”, MACHADO DE ASSIS 

33. “DOM QUIXOTE”, MIGUEL DE CERVANTES 

34. “ÉBANO – MINHA VIDA NA ÁFRICA”, R. KAPUSCINSKI 

35. “EINSTEIN, O VIAJANTE DA RELATIVIDADE NA AMÉRICA DO SUL”, A. 

TOLMASQUIM 

36. “ESTAÇÃO CARANDIRU”, DRAUZIO VARELLA 

37. “ESTRELA SOLITÁRIA”, RUY CASTRO 

38. “EU SOU O LIVREIRO DE CABUL”, SHAH MUHAMMAD RAIS 

39. “FILHO DO HOLOCAUSTO”, J. MAUTNER 

40. “FIQUE POR DENTRO DA FÍSICA MODERNA”, J. GRIBBIN 

41. “GANDHI – PODER, PARCERIA E RESISTÊNCIA”, R. VARMA 
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42. “GANDHI”, CHRISTINE JORDIS 

43. “GENGIS KHAN”, J. MAN 

44. “GÊNIO OBSESSIVO – O MUNDO INTERIOR DE MARIE CURIE”, B. GOLDSMITH 

45. “GÊNIOS DA CIÊNCIA: SOBRE OS OMBROS DE GIGANTES”, S. HAWKING 

46. “GIGANTES NO CORAÇÃO – A EMOCIONANTE HISTÓRIA DA TRUPE LILLIPUT”, E. 

NEGEV 

47. “GRANDE SERTÃO: VEREDAS”, JOÃO GUIMARÃES ROSA 

48. “HISTÓRIA DA LEITURA”, STEVEN R. FISCHER 

49. “HISTÓRIA DAS GUERRAS”, D. MAGNOLI 

50. “INFÂNCIA”, GRACILIANO RAMOS 

51. “ISAAC NEWTON”, J. GLEIKE 

52. “LEONARDO, O PRIMEIRO CIENTISTA”, M. WHITE 

53. “LIMIARES DA IMAGEM”, A. FATORELLI 

54. “LOUIS PASTEUR E OSWALDO CRUZ”, M. H. MARCHARD 

55. “MARIA ANTONIETA – BIOGRAFIA”, A. FRASER 

56. “MASSA E PODER”, ELIAS CANETTI 

57. “MAUÁ – O EMPRESÁRIO DO IMPÉRIO”, JORGE CALDEIRA 

58. “MAX WEBER”, J. P. DIGGINS 

59. “MEMÓRIAS DO CÁRCERE”, GRACILIANO RAMOS 

60. “MEMÓRIAS PÓSTUMAS DE BRÁS CUBAS”, MACHADO DE ASSIS 

61. “MINHA GUERRA PARTICULAR”, M. SULTAN 

62. “MINHA VIDA”, C. CHAPLIN 

63. “MINHAS VIAGENS COM HERÓDOTO”, R. KAPUSCINSKI 

64. “MULHERES DE CABUL”, H. LOGAN 

65. “NEVE”, ORHAN PAMUK 

66. “NO CORAÇÃO DO MAR”, N. PHILBRICK 

67. “NO PAÍS DO JABUTI”, BEATRICE TANAKA 

68. “O ANALISTA DE BAGÉ”, LUÍS FERNANDO VERÍSSIMO 

69. “O AQUECIMENTO GLOBAL”, FRED PEARCE 

70. “O ARCO-ÍRIS DE FEYNMAN”, LEONARD MLODINOW 

71. “O CAÇADOR DE PIPAS”, K. HOSSEINI 

72. “O CAMINHO DESDE A ESTRUTURA”, THOMAS S. KHUN 

73. “O DIÁRIO DE ZLATA”, Z. FILIPOVIC 
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74. “O ESTRANGEIRO”, ALBERT CAMUS 

75. “O FIM DAS CERTEZAS”, ILYA PRIGOGINE 

76. “O LIVREIRO DE CABUL”, A. SEIERSTAD 

77. “O MUNDO CONTEMPORÂNEO”, DEMÉTRIO MAGNOLI 

78. “O MUNDO DE SOFIA”, JOSTEIN GAARDER 

79. “O MUNDO QUE EU VI”, S. ZUEIG  

80. “O PRÍNCIPE MALDITO”, MARY DEL PRIORE 

81. “O TEOREMA DO PAPAGAIO”, DENIS GUEDJ 

82. “O ÚLTIMO TEOREMA DE FERMAT”, SIMON SINGH 

83. “O VELHO E O MAR”, ERNEST HEMINGWAY 

84. “OLGA”, FERNANDO MORAIS 

85. “ORLANDO VILLAS BOAS – HISTÓRIAS E CAUSOS”, O. VILLAS BOAS 

86. “OS AFOGADOS E OS SOBREVIVENTES”, PRIMO LEVI 

87. “OS ESPANHÓIS”, J. M. BUADES 

88. “OS FILHOS DA MEIA NOITE”, S. RUSHDIE 

89. “OS SERTÕES”, EUCLIDES DA CUNHA 

90. “OSWALDO ARANHA – UMA BIOGRAFIA”, H. STANLEY 

91. “POR UM FIO”, D. VARELLA 

92. “PRINCESA”, J. P. SASSON 

93. “ROOSEVELT”, R. JENKINS 

94. “SAINT EXUPERY”, P. F. WEBSTER 

95. “SANTOS DUMONT – HISTÓRIA E ICONOGRAFIA”, F. H. COSTA 

96. “SUA RESPOSTA VALE UM BILHÃO”, V. SWARUP 

97. “SUTIL É O SENHOR ...”, A. PAIS 

98. “UMA BREVE HISTÓRIA DO PROGRESSO”, RONALD WRIGHT 

99. “UMA ESPERANÇA DE PAZ”, S. TOLAN 

100. “UMA MENTE BRILHANTE”, SYLVIA NASAR 

101. “UMA NOVA HISTÓRIA DO TEMPO”, S. HAWKING, L. MLODINOW 

102. “UMA VIDA ENTRE LIVROS”, JOSÉ MINDLIN 

103. “VIDA E ÉPOCA DE MICHAEL K”, J. COETZEE 

104. “VIDAS SECAS”, GRACILIANO RAMOS 

105. “VIVER PARA CONTAR”, GABRIEL GARCIA MARQUEZ 
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ALGUMAS SUGESTÕES DE FILMES 
 

1. A ÁRVORE DOS SONHOS 

2. A COR PÚRPURA 

3. A ENCANTADORA DE BALEIAS 

4. A FESTA DE BABETTE 

5. A HORA DA ESTRELA 

6. A LISTA DE SCHINDLER 

7. A NOITE DE SÃO LOURENÇO 

8. A PROVA 

9. A QUEDA – AS ÚLTIMAS HORAS DE HITLER 

10. A REVOLUÇÃO DOS ROBÔS (DOCUMENTÁRIO) 

11. A ROSA PÚRPURA DO CAIRO 

12. ABRIL DESPEDAÇADO 

13. ALÉM DA LINHA VERMELHA 

14. AMADEUS 

15. AMISTAD 

16. ANTES DA CHUVA 

17. APOLLO 13 

18. ARQUITETURA DA DESTRUIÇÃO 

19. AS AVENTURAS DE AZUR E ASMAR 

20. AS CHAVES DE CASA 

21. BAND OF BROTHERS 

22. BOPHA! – À FLOR DA PELE 

23. CAMELOS TAMBÉM CHORAM 

24. CARÁTER 

25. CARRUAGENS DE FOGO 

26. CIDADÃO KANE 

27. CIENTISTAS BRASILEIROS (DOCUMENTÁRIO) 

28. CINEMA, ASPIRINAS E URUBUS 

29. CORONEL REDL 

30. CRIANÇAS INVISÍVEIS 

31. DANÇANDO NO ESCURO 
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32. DESMUNDO 

33. ELIZABETH 

34. EM MINHA TERRA 

35. EM NOME DO PAI 

36. EU, ROBÔ 

37. FABULOSO DESTINO DE AMELIE POULAIN 

38. FELLINI OITO E MEIO 

39. FESTA DE FAMÍLIA 

40. FORREST GUMP – O CONTATOR DE HISTÓRIAS 

41. FRIDA 

42. GERAÇÃO ROUBADA 

43. HISTÓRIAS DO RIO NEGRO 

44. HURRICANE, O FURACÃO 

45. KOLYA 

46. LAVOURA ARCAICA 

47. LIÇÕES PARA TODA VIDA 

48. LUTERO 

49. MACHUCA 

50. MAR ADENTRO 

51. MATRIX 

52. MELINDA E MELINDA 

53. MENINA DE OURO 

54. MEU PÉ ESQUERDO 

55. MINHA VIDA DE CACHORRO 

56. MUNIQUE 

57. MUTUM 

58. NOITES DE CABÍRIA 

59. O ANO EM QUE MEUS PAIS SAÍRAM DE FÉRIAS 

60. O AUTO DA COMPADECIDA 

61. O CAMINHO PARA GUANTÁNAMO 

62. O CUSTO DA CORAGEM – VERÔNICA GUERIN 

63. O HOMEM ELEFANTE 

64. O JARDINEIRO FIEL 
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65. O NOME DA ROSA 

66. O PLANETA BRANCO 

67. O SÉTIMO SELO 

68. O ÚLTIMO REI DA ESCÓCIA 

69. O VIOLONISTA QUE VEIO DO MAR 

70. OBRIGADO POR FUMAR 

71. OS ÚLTIMOS PASSOS DE UM HOMEM 

72. OSAMA 

73. PALAVRAS DE AMOR 

74. PEIXE GRANDE E OUTRAS HISTÓRIAS 

75. PELLE, O CONQUISTADOR 

76. PEQUENA MISS SUNSHINE 

77. PINGUE PONGUE NA MONGÓLIA 

78. POWAQQATSI – A VIDA EM TRANSFORMAÇÃO 

79. QUANTO VALE OU É POR QUILO? 

80. REGRAS DA VIDA 

81. RETRATOS DA VIDA 

82. ROCCO E SEUS IRMÃOS 

83. SOB O CÉU DO LÍBANO 

84. SOCIEDADE DOS POETAS MORTOS 

85. TARTARUGAS PODEM VOAR 

86. TEMPOS MODERNOS 

87. TERRA DE NINGUÉM 

88. TREM DA VIDA 

89. TRÊS ENTERROS 

90. UM GRITO DE LIBERDADE 

91. UMA LIÇÃO DE AMOR 

92. UMA MENTE BRILHANTE 

93. UMA MULHER CONTRA HITLER 

94. UMA VERDADE INCOVENIENTE 

95. UMA VIDA ILUMINADA 

96. VERMELHO COMO O CÉU (ROSSO COME IL CIELO) 

97. VIDA DE MENINA 
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ORIENTAÇÕES – ELABORAÇÃO DE RELATÓRIOS 

 

Redigir um texto contendo as sugestões seguintes. 

 

1. Identificação pessoal (nome, RA, sigla de turma). 

2. Identificação da atividade: 

- atividade desenvolvida (visita a museu, leitura de livro...); 

- local, data e duração da atividade (se for o caso); 

- pessoa responsável (curador do museu, autor do livro...); 

- frase síntese. 

        3. Texto: 

 Introdução = objetivo; 

 Desenvolvimento = relato cronológico da atividade, com detalhes e 

avaliações; 

 Conclusão = sugestões ou recomendações a partir do exposto, ou 

retomada sintética do exposto.                                    

4. Anexos (ingressos, fotos...). 

5. Local e data do relatório. 

6. Assinatura. 

 
LINGUAGEM a ser utilizada: sóbria, objetiva (centrada no objeto), precisa, sem 
elogios ou exageros, denotativa, simples e correta. 
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INSTRUÇÕES PARA PREPARO E APRESENTAÇÃO DO PIM  

(PROJETO INTEGRADO MULTIDISCIPLINAR) 

 

1 OBJETIVOS DO PIM  

 Proporcionar aos alunos vivência, treinamento e postura científica na busca de 
informações e conseqüente elaboração de trabalhos texto. Os temas devem 
fazer parte do cotidiano das disciplinas do semestre vigente e devem ser 
abordados de forma interdisciplinar; 

 Identificar aspectos pertinentes às disciplinas vigentes aprofundando  os 
conteúdos, a partir dos conceitos teóricos desenvolvidos em sala de aula e 
referências bibliográficas atualizadas; 

 Descrever aspectos sociais, econômicos, ou no âmbito da saúde integrada à 
estética, bem como aspectos éticos - legais e mercadológicos envolvidos; 

 Utilizar recursos estéticos dentro das normas de regulamentação oficiais e que 
permitam auxiliar nos procedimentos com os clientes. 

 

2 DISCIPLINAS CONTEMPLADAS 

Disciplinas ministradas no semestre vigente da turma do aluno. 

 

3 TEMA DO PIM 

O Tema/ título do PIM deve estar vinculado às disciplinas vigentes. 

 

4 MATERIAL DE APOIO 

 Conteúdo das aulas: Pode ser utilizado APENAS PARA CONSULTA (não 
como conteúdo da monografia); 

 Normas monográficas da ABNT e “GUIA DE NORMALIZAÇÃO PARA 

APRESENTAÇÃO DE TRABALHOS ACADÊMICOS”, disponível no site da 

UNIP, através do caminho: Serviços e Biblioteca Guia de Normalização para 

a formatação e digitação dos trabalhos. Cabe ressaltar que, conforme NBR 

14724:2002, “o projeto gráfico é de responsabilidade do autor do trabalho”. 

Todavia, os elementos que são normatizados deverão ser atendidos; 

 Banco de dados do Ministério da Saúde do Brasil – Agência Nacional de Saúde 
–  ANVISA  ( www.anvisa.gov.br) ; 

 Referências bibliográficas encontradas pelos alunos, além de indicações do 
Orientador do Projeto; 

 Internet, com restrições (vide sites relacionados). 

Sites de interesse: 

http://www.anvisa.gov.br/
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www.unip.br , www.pubmed.gov, www.scielo.br , www.bireme.br, 
www.anvisa.gov.br, www.anaisdedermatologia.org.br , www.bcq.usp.br, 
http://dedalus.usp.br  
  

5 CONTEÚDO DO PIM 

 

Cada grupo deverá apresentar uma revisão de literatura, descrevê-la e analisá-la de acordo com a linha de 

pesquisa desenvolvida que deverá conter a parte externa e o conteúdo do Projeto, os elementos pré-

textuais, textuais e pós-textuais conforme indicado na tabela a seguir: 

 

Estrutura Elemento Condição 

Parte Externa Capa 
Lombada 

Obrigatório 
Opcional 

Pré-textuais Folha de Rosto 
Folha de Aprovação 

Dedicatória/Agradecimentos/Epígrafe 
Resumo em língua vernácula  
Resumo em língua estrangeira 
Listas de ilustrações, tabelas, símbolos, 
siglas, e abreviaturas. 
Sumário 

Obrigatório 
Obrigatório 

Opcional 
Obrigatório 
Obrigatório 
 
Opcional 
Obrigatório 

Textuais* Introdução 
Desenvolvimento 
Conclusão 

Obrigatório 
Obrigatório 
Obrigatório 

Pós-textuais Referências bibliográficas 
Glossário, apêndice(s), anexo(s), índice(s) 

Obrigatório 

Opcional 

 

 

5.1 Parte Externa 

 Capa do trabalho (Adaptação ao PIM) 

A capa do trabalho deve ser coberta com folha de acetato transparente e a contra-

capa com acetato preto. 

 

A capa deve conter: 

 

Nome da instituição, Instituto e Curso: em letras maiúsculas; 

 

Autor : Nome dos alunos em letras maiúsculas; 

 

http://www.unip.br/
http://www.pubmed.gov/
http://www.scielo.br/
http://www.bireme.br/
http://www.anvisa.gov.br/
http://www.anaisdedermatologia.org.br/
http://www.bcq.usp.br/
http://dedalus.usp.br/
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Título: O título não deve conter mais que 12 palavras. O subtítulo devem ser 

separado  do título por dois pontos ( “ : ” ), podendo ser utilizado caracteres com 

corpos diferentes para destacar o título do subtítulo. 

 

 

 

 

                                                           

 

                                                           

 

   

 

  5.2 Elementos pré-textuais                                                                                                              

 Folha de rosto (ou rostro) – Adaptação ao PIM 

 Igual à capa com acréscimo na metade direita abaixo do título, o destino do 

trabalho e os orientadores do projeto.  

 

DESTINO:  

Trabalho apresentado no Curso Superior de Tecnologia em Estética e 

Cosmética do IBES, para o Projeto Integrado Multidisciplinar _____ (I, II, III, IV, 

V ou VI). 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                            

                                                            

 

INSTITUIÇÃO 

CURSO 

 
AUTORES 

 

TÍTULO 

 
 

 

 
 

CIDADE 

Campus/ Turno 

Mês/Ano 

INSTITUIÇÃO 

CURSO 

 

AUTORES 
 

TÍTULO 

 
             Destino 

Orientadores 

 
 

CIDADE 

Campus/ Turno 

Mês/Ano 
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 Verso da Folha de Rosto (obrigatório para o PIM VI) 
 

Ficha Catalográfica: no verso da Folha de rosto deverá constar a ficha catalográfica, 

conforme o Código de catalogação Anglo-Americano vigente.  

 

 Folha de aprovação 

 

Na Banca examinadora, deve conter os nomes completos do Orientador do 
projeto e do Coordenador do curso: 
 

                                                            

                                                            

                 

 

 

 

                                       

 

 
 

 

 

 

 Resumo 

Resumo em “Português” (PIMs I a V) e em “Português” e “Inglês” (para o PIM 

VI), apresentando os pontos relevantes do texto do trabalho, fornecendo uma visão 

rápida  e clara do conteúdo e das conclusões do trabalho, seguido das palavras 

chaves, não ultrapassando 500 caracteres/letras, em parágrafo único, sem 

recuo e em espaço simples. 

 

 Sumário 

 

5.3 Elementos textuais 

INSTITUIÇÃO 

 

CURSO 
 

AUTORES 

 
TÍTULO 

             Destino 

 

Aprovado em: 
 

BANCA 

EXAMINADORA 
_________________ 

Prof. Abbb 

Orientador do PIM 

____________________ 

Prof. Cddd 

Coordenador do Curso 
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Núcleo do trabalho, contendo Introdução (o objetivo apesar de estar inserido na 

Introdução, deverá ser destacado em subitem para melhor visualização), 

desenvolvimento e conclusão. 

 

 Introdução 

Introdução é a parte inicial do texto, onde deve constar a delimitação do assunto 

tratado de forma breve e objetiva. 

Levanta o estado da questão, mostrando o que já foi escrito a respeito do tema e 

assinalando a relevância do interesse do trabalho. 

Manifesta as intenções do autor e os objetivos do trabalho, enunciando seu tema, 

seu problema, sua tese e os procedimentos que serão adotados para o 

desenvolvimento do raciocínio. Encerra-se com uma justificativa do plano de 

trabalho. 

Obs.: Lendo a Introdução (e o objetivo), o leitor deve sentir-se esclarecido a respeito do teor da 

problematização do tema do trabalho, assim como a respeito da natureza do raciocínio a ser 

desenvolvido. 

 

 Desenvolvimento 

Corresponde ao corpo do trabalho e será estruturado conforme as necessidades do 

plano definitivo da obra. 

A partir do levantamento bibliográfico, desenvolve-se o corpo do trabalho, onde se 

analisa a idéia principal, destacando, formulando e discutindo hipóteses. 

A fase de fundamentação lógica do tema a ser exposta e provada, a reconstrução 

racional tem por objetivo explicar, discutir e demonstrar. Explicar é tornar evidente o 

que estava implícito, obscuro ou complexo, é descrever, classificar e definir. Discutir  

é aplicar a argumentação apropriada à natureza do trabalho. É partir de verdades 

garantidas para novas verdades. 

Dentro do Desenvolvimento do trabalho serão apresentados o Levantamento 

bibliográfico (com as devidas citações), os materiais e métodos, resultados e 

discussão. 

 

 Conclusão 

É a parte final do texto onde são apresentados os resultados finais da pesquisa, 

correspondentes aos objetivos ou hipóteses. É a síntese para a qual caminha o 

trabalho. Deve ser breve e visar recapitular sistematicamente os resultados da 
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pesquisa elaborada até então. Se e trabalho visar resolver uma tese-problema, e, 

se, para tal, o autor desenvolver uma ou várias hipóteses, através do raciocínio, a 

conclusão aparecerá como um balanço do empreendimento. 

O autor manifestará seu ponto de vista sobre os resultados obtidos e sobre o 

alcance dos mesmos, apresentando novas idéias e abrindo caminho a outros 

pesquisadores que poderão trabalhar no assunto. 

 

OBSERVAÇÃO: Como auxílio ao aluno o orientador pode apresentar as 

orientações sobre a Organização dos elementos textuais e pós-textuais do 

trabalho para cada semestre, que sofrerá alteração de acordo com a necessidade 

do trabalho desenvolvido: 

1  INTRODUÇÃO 
1.1 Objetivo 

2  REVISÃO DA LITERATURA (Revisão bibliográfica) 
3 MATERIAIS E MÉTODOS (mesmo para trabalhos de Revisão de Literatura)* 
4 RESULTADOS E DISCUSSÃO 
5  CONCLUSÃO (Considerações finais) 
6 REFERÊNCIAS BIBLIOGRÁFICAS 

Anexos: 
Anexo 1 – Resumo para os anais do Encontro Acadêmico (ANEXO 1 = 
MODELO) 
 
(*) Exemplo de Materiais e métodos de Revisão de Literatura: “A estratégia de 

busca de artigos inclui a pesquisa nas bases eletrônicas MEDLINE (National Library 

of Medicine, Estados Unidos), LILACS (Literatura Latino-americana e do Caribe em 

Ciências da Saúde) e bibliotecas especializadas de Universidades.“ 

 

5.4 Elementos Pós-textuais 

 Referências Bibliográficas 

Segundo as normas da ABNT (Associação Brasileira de Normas Técnicas), A 

referência bibliográfica deve ser feita em ordem alfabética. 

 Anexos 

Deve ser colocado no final do trabalho. 
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6 ENTREGA DO TRABALHO 

A entrega do trabalho envolve: 

a) Entrega de cópia impressa para correção; 

b) Entrega do CD identificado 

c) Entrega dos minibanners. 

 

O trabalho deve ser entregue em CD e em cópia impressa encadernada (01 via); 

Obs.:  

1) Tanto o CD como a cópia impressa devem ser devidamente identificados, com 

nomes dos componentes do grupo, turma, campus e nome do PIM (no CD deve 

ser colocado também o RA, de cada aluno); 

2) O orientador do PIM terá 01 semana para verificar se o CD está com os 

arquivos disponibilizados, caso não estejam o grupo deverá providenciar a 

troca. 

 

7 INSTRUÇÕES PARA A PRESENTAÇÃO 

7.1 A apresentação do PIM será realizada através do banner (formato A4 para os 
PIM I a V e 1,20 x 0,90m para o PIM VI) em sala de aula, no laboratório ou no 
auditório do campus (no caso do banner apresentado na Feira de Exposições), nos 
dias determinados pela Coordenação.  
Dentro do tema do PIM, os tópicos para apresentação serão divididos conforme for 
designado pelo Orientador do PIM. 
 
7.2  No dia da apresentação os grupos devem trazer NO MÍNIMO 04 MINIATURAS 
COLORIDAS do BANNER/PÔSTER em A4 do TRABALHO OU DO TÓPICO 

ESCOLHIDO PELO ORIENTADOR para que sejam entregues aos professores 
presentes. 
 
7.3  O trabalho será apresentado à banca examinadora que será composta pelo 
coordenador e professores presentes. 
 
 

8 CONSIDERAÇÕES FINAIS  

8.1 O Projeto PIM será desenvolvido por grupo de 4 a 6 alunos (salvo casos 

especiais); 

8.2  Os componentes do grupo deverão retirar com o Prof. Orientador do 
PIM, uma ficha conforme ANEXO A, preenchê-la e devolvê-la ao 

referido professor; 

8.3  O Projeto PIM terá 100 horas para seu desenvolvimento e apresentação, 
divididas em: 
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 30 horas para pesquisas e levantamento de dados sobre os objetos 
do Projeto; 

 60 horas para análises e relacionamento dos dados levantados para 
preparação e apresentação do Projeto escrito baseado nas normas 
monográficas da ABNT com as devidas adaptações apresentadas 
neste manual; 

 10 horas para preparação e apresentação do trabalho perante uma 
banca examinadora. 

8.4  Os grupos de projeto PIM deverão marcar no mínimo seis encontros 
com o Orientador do Projeto para que este aprove as quantidades de 
horas utilizadas pelos componentes do grupo (15 horas por encontro); 

8.5  O Professor Orientador do PIM poderá rejeitar total ou parcialmente o 
trabalho apresentado em um encontro, observando as exigências de 
trabalhos complementares no campo observações da Ficha de Controle, 
com o ciente de um dos alunos; 

8.6  A nota a ser atribuída ao PIM deverá levar em conta o trabalho escrito e 
a apresentação feita pelos componentes do grupo perante a banca 
examinadora constituída por professores do curso. 

Diversos serão os pontos a serem considerados: 

a) Entrega no prazo: trabalho escrito/ CD/ banner. 

b) Apresentação / Formatação do trabalho escrito: capa, folha de rosto, folha de 

aprovação, resumo, sumário, margens, fonte, citações, identificação das 

ilustrações, divisão dos tópicos, formatação das referências bibliográficas, etc. 

c) Apresentação / Formatação do banner: Disposição, margens, fonte, ilustrações 

e tabelas com as devidas identificações, etc. – Verificar instruções do ANEXO B 

(lembrando que para os PIM I a V só serão impressas as miniaturas em A4). 

d) Conteúdo do trabalho escrito: Introdução (Objetivo), Desenvolvimento e 

Conclusão. 

e) Conteúdo do banner: Introdução, Objetivo, Desenvolvimento (contendo: 

Materiais e métodos, Resultados e Discussão), Conclusão e palavras-chaves. 

f) Uso, citação e adequação das referências bibliográficas no trabalho escrito e no 

banner. 

g) Apresentação oral demonstrando conhecimento do assunto. 

 

8.7  A composição da nota final do PIM será feita levando em conta o 

seguinte critério: 

Nota final = Apresentação + Trabalho escrito 

      2 
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8.8  A nota do PIM terá peso 2,0 na constituição da média de todas as 

disciplinas do semestre, enquanto as notas bimestrais terão peso 4,0 

cada uma, dessa maneira, a média semestral (MS) de cada disciplina 

será calculada da seguinte forma: 

MS =  4 x NP1 + 4 x NP2 + 2 x PIM 

               10 
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ANEXOS 

 

ANEXO 1 – RESUMO PARA OS ANAIS 

ANEXO A - FICHA DE CONTROLE - PROJETO MULTIDISCIPLINAR – PIM  

ANEXO B - INSTRUÇÕES PARA CONFECÇÃO DE BANNER PADRÃO  
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ANEXO 1 

 

CAMPUS XXXXXXX 
TÍTULO DO TRABALHO:  
“FOSFATIDILCOLINA E SEUS EFEITOS...................................................” 

AUTOR (ES):  
SILVA, Maria C. 1; SOUZA, Jose A.T. 1; PEREIRA, Carla K. 1; MACRINI, Daclé J. 
2; RODRIGUES, PAULA A.3  

 

(1) = ALUNOS DO CURSO DE ESTÉTICA E COSMÉTICA 

(2) = COORDENADORA DO CURSO – COLABORADORA DO PROJETO  

(3) = ORIENTADORA DO PROJETO 

 

 

Palavras- chave: Estética, Gordura localizada, cosmetologia. 

 
 

Introdução: Um problema associado ao excesso de ganho de peso é o acúmulo 
excessivo de gordura localizada............................. (BOR, et al 2006).  
Objetivos: O objetivo desta pesquisa é apresentar .......................................... 
Materiais e Métodos: (Obs.: Quando se tratar de trabalhos de Revisão de 

Literatura os materiais e métodos também devem ser citados. Ex.: “A estratégia de 

busca de artigos inclui a pesquisa nas bases eletrônicas MEDLINE (National Library 

of Medicine, Estados Unidos), LILACS (Literatura Latino-americana e do Caribe em 

Ciências da Saúde) e bibliotecas especializadas de Universidades.“) 

Resultados e discussão:  Os resultados preliminares mostram que as 

concentrações ................................. 
Conclusões: Conclui-se que a urgência na realização de pesquisas visando 

ampliar os conhecimentos sobre os efeitos ............................................................. 
 
Referências Bibliográficas:  
BOR, F.S. Modalidades TerapêuticasXXXXX, São Paulo: Ed. Phorte Ltda, 

2006.207-341p. 
XXXXXXX 
XXXXXXXX 
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ANEXO A  

FICHA DE CONTROLE - PROJETO MULTIDISCIPLINAR – PIM _____ 

 

INFORMAÇÕES DO GRUPO:  

CURSO: Tecnologia em Estética e Cosmética CAMPUS: 

TURMA:                                   TURNO: GRUPO:  

NOTA PIM ESCRITO:                NOTA APRES.: NOTA FINAL: 

 

COMPONENTES DO GRUPO: 

RA NOME e-mail 
VISTO DO 

ALUNO 

    

    

    

    

    

    

 

PROFESSOR ORIENTADOR: 
_______________________________________________ 

REGISTROS: 

DATA 
DO 

ENCONT
RO 

VISTO DO 
PROFESS

OR 
OBSERVAÇÕES 

VISTO DO 
ALUNO 
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Altura 
entre: 

12 cm e 

Comprimento máx. do 
cordone 95cm cm 

    

 

ANEXO B 

 
INSTRUÇÕES PARA CONFECÇÃO DE BANNER PADRÃO  

 

1 CONFECÇÃO DO BANNER  

A confecção do Banner deve ser em lona ou papel nas medidas de 1,20 x 0,90 m, conforme 

modelo abaixo: 

 

 

 

 

  

1
,2

0
m

 (
co

m
p
ri

m
en

to
) 

0,90m (largura) 

INSTITUTO  BAIANO DE ESINO SUPERIOR - 
IBES 

CURSO                     CAMPUS 

 

TÍTULO DO TRABALHO  
NOME DO(S) ALUNO(S)  

  

XXXXX:  

XXXXX:  

XXXXX:  

XXXXX: 

XXXXX:  

XXXXX: 

 

(Incluir fotos/imagens)  

Referências   

Palavras-chave  

 

 

2  IDENTIFICAÇÃO DA PARTE SUPERIOR 

A identificação na parte superior deve constar:  

- Logo do IBES localizado na parte esquerda do banner. 

- Cabeçalho:  INSTITUTO BAIANO DE ENSINO SUPERIOR - IBES  

          CURSO  DE TECNOLOGIA EM ESTÉTICA E  COSMÉTICA – Campus IMBUI 

- TÍTULO DO TRABALHO 

- AUTOR(ES): Nome do(os) aluno (os) – inicia-se com o sobrenome em caixa alta, 

primeiro nome com a 1ª letra em maiúscula e os demais, abreviados.  

Ex.: Aparecida Silva Medeiros = MEDEIROS, Aparecida, S. 
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3 CORPO DO BANNER 

O corpo do banner é composto por: 

 Introdução  

 Objetivos (em frases concisas e resumidas) 

 Revisão da literatura (Revisão bibliográfica) 

 Materiais e métodos 

 Resultados e Discussão  

 Conclusões 

Sendo que poderá ser alterado de acordo com a necessidade do trabalho 

desenvolvido. 

 Apresentar pelo menos 03 bibliografias nos moldes da ABNT 

 Apresentar 03 palavras-chave 

 

4 COR DO PLANO DE FUNDO DO BANNER 

BRANCO OU A DEFINIR 

 

5 OBSERVAÇÕES IMPORTANTES 

- Ao elaborar seu Banner lembre-se que ele deve conter: 

 Texto reduzido (com as devidas chamadas bibliográficas). 

 Figuras, fotos, tabelas, gráficos e esquemas com as devidas identificações 

(títulos e fonte); 

- Evite abreviações. 

- O texto do Banner deve ser claro e legível até uma distância de, pelo menos, um 

metro (tamanho mínimo da fonte = 30 / fonte: ARIAL). 

- Ao preparar um Banner pode e deve ser utilizada a criatividade para apresentá-lo de 

forma atraente e comunicativa, mas lembrar principalmente de manter o rigor científico. 
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ANEXO 04 

DISCIPLINA: ESTUDOS DISCIPLINARES 

 

Justificativa 

  

Considerando as mudanças introduzidas no cenário da avaliação da educação superior, com a promulgação da 
Lei n. 10.861/2004, notadamente a partir da divulgação dos resultados do ENADE 2006, a Instituição vem 
mobilizando a inteligência institucional aliada aos recursos oferecidos pela Tecnologia da Informação e da 
Comunicação (TIC), na perspectiva de aperfeiçoar sua metodologia de ensino e sua proposta didático-
pedagógica.  

  

Esse aperfeiçoamento se materializa no âmbito dos cursos de graduação, por meio de uma contínua reflexão 
sobre os resultados das avaliações internas, produzidas pela CPA e NDE,  e externas conduzidas pelo INEP, 
SESu, SETEC e SEED.  

 

Associa-se a esse fato a necessidade de adequar os projetos pedagógicos dos cursos de graduação aos ditames 
das Resoluções CNE/CES nos. 2 e 3, ambas editadas em 2007, e da Resolução CNE/CES no. 4/2009, a primeira e 
a última fixando a carga horária dos bacharelados e a segunda determinando que a carga horária dos cursos 
deve ser contabilizada em horas. 

 

Dentre outras medidas emergiu dessa reflexão a necessidade de introduzir no currículo dos cursos de graduação, 
unidades de estudos diferenciadas que contribuam para o desenvolvimento de competências e habilidades 
interdisciplinares. Nesse contexto estão inseridos os Estudos Disciplinares (ED)  fundamentado no inciso II, do 
Art. 53 da Lei n. 9.494/96  

Art. 53. No exercício de sua autonomia, são asseguradas às universidades, sem prejuízo de 
outras, as seguintes atribuições: 

I - criar, organizar e extinguir, em sua sede, cursos e programas de educação superior previstos 
nesta Lei, obedecendo às  normas gerais da União e, quando for o caso, do respectivo sistema de 
ensino; 

II - fixar os currículos dos seus cursos e programas, observadas as diretrizes gerais pertinentes;(g.n) 

 

e nos princípios norteadores das Diretrizes Curriculares Nacionais para os cursos de graduação postulados nos 
Pareceres CNE/CES ns. 776/97, 583/2001 e 67/2003 

 

 (...)  

1) Assegurar às instituições de ensino superior ampla liberdade na composição da carga horária a ser 
cumprida para a integralização dos currículos, assim como na especificação das unidades de estudos a 
serem ministradas;(g.n.) 

 

2. indicar os tópicos ou campos de estudos e demais experiências de ensino-aprendizagem que comporão 
os currículos, evitando ao máximo a fixação de conteúdos específicos com cargas horárias pré-
determinadas, os quais não poderão exceder 50% da carga horária total dos cursos;(g.n.) 

 

(...) 

 

4) Incentivar uma sólida formação geral, necessária para que o futuro graduado possa vir a superar os 
desafios de renovadas condições de exercício profissional e de produção do conhecimento, permitindo 
variados tipos de formação e habilitações diferenciadas em um mesmo programa;(g.n) 

 

5) Estimular práticas de estudo independente, visando uma progressiva autonomia profissional e intelectual 
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do aluno;(g.n) 

 

REGULAMENTO DOS ESTUDOS DISCIPLINARES 

 

CAPÍTULO I 

DA CONCEPÇÃO, CARGA HORÁRIA  E OBJETIVOS   

 

Art. 1º. O presente Regulamento normatiza a execução dos Estudos Disciplinares (ED), constituídos por um 
conjunto específico de unidade  de estudos,   ao abrigo do que dispõe o inciso II do Art. 53, da Lei n. 9.394 de 
20 de dezembro de 1996 (LDBEN), observadas as Orientações para as Diretrizes Curriculares dos Cursos de 
Graduação  emanadas do Conselho Nacional de Educação, nos termos do Parecer CNE/CES nº. 776, de 13 de 
dezembro de 1997, do Parecer CNE/CES nº. 583, de 4 de abril de 2001 e do Parecer CNE/CES nº. 67 de 11 de 
março de 2003. 

Art. 2º. Os Estudos Disciplinares são unidades de estudos de caráter obrigatório nos cursos de 
graduação da Instituição (IES), constituindo um eixo estruturante de formação inter e 
multidisciplinar que perpassa todos os períodos dos cursos. 

 

Art. 3º. A carga horária dos Estudos Disciplinares será definida no projeto pedagógico de cada 
curso, considerando suas especificidades. 

 

Art. 4º. São objetivos dos Estudos Disciplinares: 

 

a. Propiciar uma sólida formação geral, necessária para que o futuro graduado possa vir a superar os desafios 
de renovadas condições de exercício profissional e de produção do conhecimento; 

b. Prover o aluno de graduação de competências e habilidades específicas para abordar, com visão inter e 
multidisciplinar, problemas  de sua área de atuação profissional, com grau crescente de complexidade à 
medida em que ele progride em sua formação; 

c. Proporcionar aos estudantes oportunidades para estabelecer conexões entre as diferentes áreas do 
conhecimento visando a solução de problemas;  

d. Estimular práticas de estudo independente, visando uma progressiva autonomia profissional e intelectual 
do aluno. 

 

 

CAPÍTULO II 

DA OPERACIONALIZAÇÃO 

 

Art. 5º. Os ED utilizam a resolução sistemática de exercícios, criteriosamente elaborados pelo NDE, quando 
houver, em conjunto com responsáveis pelas disciplinas,  como indutor do desenvolvimento das competências e 
habilidades para lidar com situações-problemas da sua área de formação.  

 

§1o. Os exercícios abordam, inicialmente, conteúdos de formação geral, e à medida que o aluno avança na sua 
matriz curricular, esses conteúdos são progressivamente substituídos  por outros de formação específica, de 
cunho interdisciplinar, envolvendo diferentes campos do saber.   

§2o. Os conteúdos abordados nos Estudos Disciplinares devem ter por base as Diretrizes Curriculares e o Projeto 
Pedagógico do Curso. 

 

Art. 6o. Os Estudos Disciplinares serão desenvolvidos com recursos educacionais do ensino presencial. 
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CAPÍTULO III 

DA SUPERVISÃO E AVALIAÇÃO 

 

Art. 7o. Caberá ao Coordenador do Curso, juntamente com o Núcleo Docente Estruturante (NDE), quando 
houver, supervisionar e avaliar os  Estudos Disciplinares de cada curso. 

 

Art. 8o. A avaliação de desempenho dos alunos nos Estudos Disciplinares resultará do seu aproveitamento nas 
atividades presenciais. 

Parágrafo Único - O aproveitamento dos Estudos Disciplinares de que trata o caput deste artigo poderá ser 
aferido mediante a aplicação de provas. 

 

Art. 9º. A freqüência do aluno nos Estudos Disciplinares resultará da apuração da presença nas atividades 
presenciais. 

 

Parágrafo Único - O aproveitamento dos Estudos Disciplinares de que trata o caput deste artigo poderá ser 
aferido mediante a aplicação de provas. 

 

  

CAPÍTULO IV 

DAS DISPOSIÇÕES FINAIS E TRANSITÓRIAS 

 

Art. 10º.  Os casos omissos serão resolvidos pela Coordenação do Curso, em conjunto com a Direção 
da IES, ouvidas as partes interessadas. 

 

Art. 11º. As disposições do presente Regulamento poderão ser alteradas por deliberação do 
Colegiado de Curso com a anuência dos órgãos colegiados superiores da Instituição. 

 

Art. 12º. O presente Regulamento entra em vigor a partir do ano de 2010, após a sua aprovação dos órgãos 
colegiados superiores da Instituição. 

 

 

 


