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Plano de Ensino 

Disciplina: 2279 - Microbiologia e Imunologia - Obrigatória 
Carga Horária: 60h 
Curso/Período: Estética e Cosmética - 1° Período 

 
Ementa: Aspectos morfológicos, fisiológicos, reprodutivos, identificação e classificação de micro-organismos 
(bactérias, fungos e vírus), noções de Protozoários. Promover o conhecimento relacionado à estrutura básica do 
sistema imunológico humano, assim como, os mecanismos de indução e regulação da resposta imunológica 
frente aos diferentes tipos de antígenos. Tratar das variações que ocorre nessa função protetora básica. 

Objetivo Geral: Relacionar a microbiologia à saúde humana: conhecer os agentes das doenças 
infectocontagiosas; compreender os aspectos morfológicos e metabólicos dos principais grupos de bactérias, 
fungos e vírus implicados em doenças relacionadas a clinica médica e relacionar os componentes básicos do 
sistema imunológico e compreender os mecanismos de indução e regulação da resposta imunológica; identificar 
as variações que ocorrem nos mecanismos de resposta imune. 
 
Objetivos Específicos: Fornecer aos alunos de graduação as bases para o entendimento do organismo  humano 
como um todo. Com este conhecimento fundamental poderão interpretar corretamente as alterações e 
disfunções decorrentes das enfermidades que atingem os diversos órgãos do corpo. O curso, pelo seu programa 
abrangente e diversificado, permite ao estudante adquirir uma formação biológica mais ampla de 
maneira a ajudá-los a acompanhar o progresso sempre crescente dos estudos fisiológicos. 
Conteúdo Programático: 
Unidade 1: Introdução a Microbiologia. 
Classificação dos seres vivos e abrangência da microbiologia. 
 
Unidade 2: Bacteriologia Geral. 
Morfologia e estrutura da célula bacteriana; Nutrição e Metabolismo bacteriano; Crescimento bacteriano; 
Taxonomia bacteriana; Mecanismo de ação dos antibacterianos. Aula prática (laboratório): Coloração de Gram. 
 
Unidade 3: Bacteriologia Médica. 
Bactérias de interesse médico; Microbiologia normal do corpo humano; Epidemiologia das infecções 
bacterianas; Diagnóstico bacteriológico; Patogenicidade bacteriana; Bactérias de interesse médico. 
 
Unidade 4: Micologia. 
Biologia dos fungos; Características gerais das micoses: micoses superficiais; micoses cutâneas; micoses 
subcutâneas; Micoses sistêmicas. 
 
Unidade 5: Introdução ao Sistema Imune. 
Imunidade adaptativa e inata; Células do sistema imune; Antígenos; Respostas imunes; Inflamação; 
Vacinação. 
 
Unidade 6: Anticorpos e a Regulação da Resposta Imune. 
Imunoglobulinas; Interação anticorpos antígenos; Apresentação de antígenos. 
 
Unidade 7: Vacinação. 
Antígenos utilizados como vacinas; Eficácia das vacinas. 
 
Unidade 8: Transplante e Rejeição. 
Imunologia e cirurgias reparadoras. 

Bibliografia Básica: 
PELCZAR, M.J.; et al., MICROBIOLOGIA. São Paulo McGram-Hill. 
JANEWAY CH-AR JR., D Imunologia O sistema immune na doença e na saúde. São Paulo Guanabara 
Koogan. 
ROITT, I, BROSTOFF, J.  & MALE, D. Imunologia. São Paulo Manole. 
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Bibliografia Complementar: 
TRABULSI, L. R. Microbiologia. São Paulo: Atheneu. 
TORTORA, G. J, FUNKE, B. R., CASE, C. L. Microbiologia. Porto Alegre ARTMED.  
BIER, O. Bacteriologia e Imunologia em suas aplicações à medicina e higiene. São Paulo. Melhoramentos. 
JAWETZ, ERNEST, Microbiologia médica. Rio de Janeiro. Guanabara. 
VERGANI, D, PEAKMAN, M. Imunologia Básica e Clínica.  Guanabara 
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Plano de Ensino 

Disciplina: 2651 - Anatomia Básica - Obrigatória 
Carga Horária: 75h 
Curso/Período: Estética e Cosmética - 1° Período 

 
Ementa: Estudos relacionados à osteologia, artrologia, miologia, sistemas: circulatório, respiratório, urinário, 
genital masculino e feminino, digestivo, endócrino e neural. 
Objetivo Geral: Conhecer a morfologia dos sistemas orgânicos do corpo humano, identificar os diversos órgãos 
e estruturas dos sistemas e aparelhos, estabelecendo as inter-relações destes entre si, de acordo com a forma, 
estrutura, localização e função, tendo em vista a compreensão dos aspectos funcionais e possíveis alterações, 
para como profissional da área de saúde preservar, restaurar e restabelecer a saúde. 
 
Objetivos Específicos: Conhecer o histórico, a definição e as divisões da anatomia, e as estruturas anatomo- 
funcionais que participam do processo de linguagem, bem como, algumas de suas principais disfunções; 
Compreender das regras de nomenclatura anatômica e a organização estrutural do corpo humano; Expor de 
conceitos utilizados em anatomia; Identificar os planos e eixos que delimitam o corpo humano: osteologia, 
artrologia, miologia, sistemas tegumentar, respiratório, circulatório, endócrino e digestório. 
Conteúdo Programático: 
Unidade 1 - Introdução ao estudo da anatomia. 
Definição etimológica de anatomia; Histórico da anatomia; Divisões da anatomia; Nomenclatura anatômica; 
Conceito de variação anatômica e normal; Fatores gerais de variação anatômica; Anomalia e monstruosidade; 
Organização estrutural do corpo humano; Divisões do corpo humano; Posição anatômica; Planos de secção e 
eixos do corpo humano; Termos de posição e direção; Princípios gerais de construção corporal. 
 
Unidade 2 – Osteologia. 
Definição de osteologia; Ossos:; Arquitetura óssea; Números de ossos; Nutrição; Elementos descritivos de 
superfície; Esqueleto humano: Conceito e divisões do esqueleto humano; Tipos de esqueleto e divisões; 
Funções do esqueleto humano; Ossos do crânio: Composição; Ossos pares e ímpares; Acidentes internos e 
externos; Face: Ossos pares e ímpares; Mandíbula; Estrutura e funções; Seios; Coluna vertebral; Estrutura e 
funções; Ossos dos membros superiores; Estrutura e funções; Ossos dos membros inferiores; Estrutura e 
funções; aspectos fisiológicos. 
 
Unidade 3 – Artrologia. 
Definição de artrologia; Classificação das junturas: Junturas fibrosas; Junturas cartilaginosas; Junturas 
sinoviais; Principais junturas do crânio; Aspectos fisiológicos. 
 
Unidade 4 – Miologia. 
Definição de miologia; Músculo estriado esquelético: Componentes anatômicos; Mecanismo da contração 
muscular; Placa motora; Tipos de músculos; Classificação dos músculos; Quanto à forma; Quanto à origem; 
Quanto à inserção; Quanto à ação; Mecânica muscular; Fáscia muscular; Músculos da cabeça e pescoço: 
Músculos do abdome e dorso: Músculos dos membros superiores: Músculos dos membros inferiores:  aspectos 
fisiológicos. 
 
Unidade 5 – Sistema circulatório. 
Conceito e divisões; Coração: estrutura e função; Circulação sanguínea: grande e pequena circulação; Sistema 
linfático: conceito, composição e função; Artérias, veias e capilares sanguíneos do corpo humano; aspectos 
fisiológicos. 
 
Unidade 6 – Sistema respiratório. 
Conceito e divisão; Nariz; Faringe: Nasofaringe; Orofaringe; Laringofaringe. Laringe: Estrutura; Músculos 
intrínsecos e extrínsecos; Epiglote e glote; Cordas vocais; Traqueia: estrutura e função; Brônquios e 
bronquíolos: estrutura e função; Pulmões: estrutura e função; Pleura; Mecânica respiratória; Aspectos 
fisiológicos. 
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Unidade 7 – Sistema digestório. 
Conceito e estrutura; Divisões do sistema digestório; Boca e cavidade bucal: Dentes; Língua; Palato e úvula; 
Glândulas salivares; Mecânica da mastigação e deglutição; Esôfago e estômago – estrutura e funções; 
Intestinos: Estrutura, divisões e funções; Glândulas anexas. Aspectos fisiológicos. 
 
Unidade 8 – Sistema urinário. 
Conceito; Órgãos do sistema urinário; Rim; Ureter; Bexiga; Uretra. 
 
Unidade 9 – Sistema genital masculino. 
Conceito de reprodução; Órgãos genitais masculinos; Testículos; Epidídimo; Ducto deferente; Ducto 
ejaculatório; Uretra; Vesículas seminais; Próstata; Glândulas bulbo-uretrais; Pênis; Escroto. 
 
Unidade 10 – Sistema genital feminino. 
Conceito; Órgãos genitais femininos; Comportamento do peritônio na cavidade pélvica; Ovários; Tubas 
uterinas; Útero; Vagina; Órgãos genitais externos; Mamas. 
 
Unidade 11 – Sistema endócrino. 
Conceito anatômico e funcional; Glândulas endócrinas. 
 
Unidade 12 – Sistema sensorial. 
Conceito; Órgãos da visão; Olho – o bulbo ocular; Anexos do olho; Órgãos vestíbulo-coclear; Ouvido 
externo; Ouvido médio; Ouvido interno; Equilíbrio e ouvido interno. 
 
Unidade 13 – Sistema tegumentar. 
Conceito; Pele: Camadas; Funções; Anexos da pele; Glândulas da pele; Aspectos fisiológicos. 
 
Unidade 14 – Sistema nervoso. 
Conceito; Divisão do sistema nervoso; Classificação anatômica do sistema nervoso; SNC Superior; SNC 
Inferior; SNPeriferico; Aspectos fisiológicos. 
Bibliografia Básica: 
DÂNGELO & FATINI. Anatomia humana sistêmica e segmentar. São Paulo: Atheneu. 
MACHADO, B. M. Neuroanatomia funcional. Rio de Janeiro: Atheneu. 
ERHART, E. A. – Neuroanatomia simplificada. São Paulo: Roca Ltda. 
Bibliografia Complementar: 
SOBOTTA, J. Atlas de anatomia humana. Rio de Janeiro: Guanabara Köogan. 
MOORE, K. L. Anatomia orientada para a clínica. Rio de Janeiro: Guanabara Köogan. 
WATANABE, LI SEI. EHART: Elementos de anatomia humana. São Paulo: Atheneu. 
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Disciplina: 2672 - História da Beleza - Obrigatória 
Carga Horária: 60h 
Curso/Período: Estética e Cosmética - 1° Período 

 
Ementa: História e Beleza: da “Pré-História” aos tempos modernos. Conceito de belo ao longo do tempo, estudo 
dos signos de beleza em Egito, Roma e na Grécia, relacionar os modelos de beleza históricos e culturais. A 
Beleza romântica e o simbolismo, O conceito de beleza nas diferentes etnias. O novo objeto estético e o século 
XX: o mundo prático, A influência estética cinematográfica nos padrões estéticos; o corpo sob a perspectiva 
histórico-cultural, os paradigmas da beleza e suas representações no imaginário social, imagens da mulher na 
cultura contemporânea e o “profissional da beleza” e a mídia no contexto do Brasil 
contemporâneo. 
Objetivo Geral: Compreender a construção do conceito de beleza enquanto paradigma diferenciado 
constituído ao longo da história ocidental, analisando a denominada “indústria da beleza” no contexto da 
sociedade brasileira, salientando o papel sociocultural do profissional da Estética e Cosmética. 
Objetivos específicos: Reconhecer os modelos de beleza sob o ponto de vista histórico e cultural da história e 
cultura ocidental, diferenciar imagens e modelos estéticos sob o ponto de vista histórico, analisar os modelos 
de beleza contemporâneos, estimular a percepção estética e a subjetividade. 
Conteúdo Programático: 
Unidade 1: Conceito de História da Beleza. 
Identificar os conceitos que fundamentam o conhecimento histórico, e os principais métodos que orientam a 
investigação histórica; e os aspectos teórico-metodológicos para a abordagem da história da beleza na 
perspectiva da história cultural. 
 
Unidade 2: O olhar estético na Grécia e Roma. Os séculos V, VI, VII, XVIII e XIX. 
Estudar as imagens e modelos de beleza históricos e culturais, não partindo de uma idéia pré-concebidas de 
beleza. 
 
Unidade 3: O século XX e suas décadas. 
Bibliografia Básica: 
HALLAWELL, Philip. Visagismo Integrado – Identidade, estilo e beleza. São Paulo: SENAC 
QUEIROZ, RENATO DA SILVA. O corpo do brasileiro: estudos de estética e beleza. Ed SENAC 
CURY, A. A Ditadura Da Beleza E A Revolução Das Mulheres. Editora Arqueiro. 
Bibliografia Complementar: 
WOLF, Naomi. O mito da beleza. Rio de Janeiro: Rocco. 
HALLAWELL, Philip. Visagismo – Harmonia e Estética. São Paulo: SENAC 
Aguiar, Titta. Personal Stylist: Guia para consultores de imagem. São Paulo: SENAC 
CHAHINE, NATHALIE. Beleza do século. Cosac e Naify. 
DUARTE JÚNIOR, JOÃO-FRANCISCO. O que é beleza. Ed Brasiliense 
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Plano de Ensino 
 
Disciplina: 2683 – Projeto Interdisciplinar – Fundamentação Científica da Estética   
Carga Horária: 90h 
Curso/Período: 1° 

 
Ementa: Palestras com temas emergentes nas diversas de atuação do esteticista com egressas de sucesso do 
CST em Estética e Cosmética da Unitri que atuam no mercado de trabalho de Uberlândia e região com a 
participação dos professores do período, construção de um relatório prévio teórico referente ao tema abordado, 
construindo assim uma vertente de conhecimento tecnológico e cientifico. 
 
Objetivo Geral: Desenvolver a habilidade de aprender continuamente, buscando aperfeiçoamento baseado em 
evidências científicas durante a sua formação inicial e ao longo da sua vida profissional.  

Objetivos Específicos: Desenvolver o pensamento científico, apoiando-se na produção de novos 
conhecimentos. Empregar metodologias e ferramentas para elaboração e desenvolvimento de conhecimentos 
teóricos e práticos desenvolvido na área de Estética; integrar de forma interdisciplinar, ao longo do semestre 
letivo; desenvolver competências e habilidades através da interdisciplinaridade.  
 

Conteúdo Programático: 
UNIDADE I: Apresentação das palestras 
Desenvolver competências e habilidades através da interdisciplinaridade; para promover acesso aos alunos ao 
tema através de uma abordagem preventiva e informativa. 
 
UNIDADE II: Produção do Relatório 
Empregar metodologias e ferramentas para elaboração e desenvolvimento de um relatório dos temas abordados 
na área de Estética; 
 
 
Bibliografia Básica: 
COTRAN, R. S.; KUMAR, V., ROBBINS, S. L., SCHOEN, F. J. Patologia Estrutural e Funcional. Rio de 
Janeiro: interamericana 
SOBOTTA, J. Atlas de Anatomia Humana. Trad. ª L. Werneck, C.P.F Braga, W.L. Werneck. Rio de Janeiro: 
Guanabara Koogan,  
QUEIROZ, RENATO DA SILVA. O corpo do brasileiro: estudos de estética e beleza. Ed SENAC 
 
Bibliografia Complementar: 
ROITT, I, BROSTOFF, J. & MALE, D. Imunologia. São Paulo: Manole, 
TORTORA, G. J, FUNKE, B. R., CASE, C. L. Microbiologia, Porto Alegre: Artmed, 
CURY, A. A Ditadura Da Beleza E A Revolução Das Mulheres. Editora Arqueiro. 
CHAHINE, NATHALIE. Beleza do século. Cosac e Naify   
WOLF, Naomi. O mito da beleza. Rio de Janeiro: Rocco 
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Disciplina: 2933 - Fisiopatologia - Obrigatória 
Carga Horária: 60h 
Curso/Período: Estética e Cosmética - 1° Período 

 
Ementa: Alterações patológicas básicas das principais patologias dos sistemas que constituem o organismo, 
sua fisiopatologia, morfologia e implicações clínicas com ênfase na estética e na imagem pessoal. 
Objetivo Geral: Conhecer os principais processos que determinam as alterações fisiopatológicas vistas dos 
órgãos e tecido, bem como familiarizar-se com as principais doenças que acometem os sistemas 
cardiovascular, nervoso, respiratório e músculo esquelético e suas consequências fisiopatológicas no que 
tange a área de estética. 
 
Objetivos Específicos: Identificar os métodos de estudo utilizados em patologia; Conceituar e reconhecer a 
fisiopatologia dos distúrbios imunológicos, do câncer, do aparelho respiratório, sistema endócrino, sistema 
nervoso, sistema cardiovascular, digestório e geniturinário. 
Conteúdo Programático: 
Unidade I: Distúrbios Ambientais. 
-Fisiopatologia de origem: - Genética: bases cromossômicas da  hereditariedade, aberrações cromossômicas de 
número, defeitos genéticos enzimáticos. - Imunológica: resposta imune celular e humoral, reações de 
hipersensibilidade: tipo I anafilática, Tipo II citotóxica, tipo III mediada por complexo (antígeno-anticorpo), 
tipo IV tardia e tipo V estimuladora. Doenças autoimunes: fogo selvagem, lupus eritematoso sistêmico, - 
Infecciososa: etapas do processo infeccioso de cada sistema do organismo etapa externa e interna, evolução do 
processo infeccioso. 
 
Unidade 2: Distúrbios Hematológicos e Câncer. 
-Fisiopatologia dos Distúrbios: -Hematológicos; -Anemia ferropriva, perniciosa, falciforme. -Adaptações 
cardiovasculares à anemia. -Caracterizar os distúrbios da produção de neutrófilos: -Leucopenia; -Leucocitose; 
-Leucemias; -Neoplasias do Sistema Imune: -Linfoma não-Hodgkin; -Doença de Hodgkin; -Determinar as 
alterações de fisiopatogenia do câncer. 
 
Unidade 3: Distúrbios do Sistema Endócrino. 
- Classificar os distúrbios do sistema endócrino: - Diabetes; - Obesidade; - Desnutrição. 
 
Unidade 4: Fisiopatologia do Sistema Nervoso. 
- Conhecer os distúrbios do sistema nervoso: -Classificação da doença neurológica: -Alzheimer; -Parkinson; - 
Convulsões; -Doenças infecciosas que acometem o sistema nervoso. 
 
Unidade 6: Fisiopatologia do Sistema Cardiovascular. 
- Classificar a fisiopatologia dos distúrbios cardiovasculares: -Insuficiência cardíaca; -Caracterizar e 
determinar: hipertensão arterial sistêmica; -Aterosclerose; -Dislipidemia; -Trombose; -Embolia; -Infarto; 
 
Unidade 7: Fisiopatologia do Sistema Respiratório. 
- Determinar a fisiopatologia dos distúrbios pulmonares: -DPOC; -Pneumonia; -Determinar a fisiopatologia 
dos distúrbios pulmonares: -Insuficiência respiratória; -Fibrose cística; 
 
Unidade 8: Fisiopatologia dos Distúrbios Renais. 
-Classificar e caracterizar a fisiopatologia dos distúrbios renais: -Glomerulonefrite aguda e crônica; - 
Síndrome nefrótica; -Pielonefrite; -Litíase renal; 
 
Unidade 9: Fisiopatologia dos Distúrbios Gastrointestinais. 
-Diferenciar os distúrbios do trato gastrointestinal alto: -Distúrbios do esôfago; -Distúrbios do estômago; - 
Doença do intestino delgado: -Úlcera; -Doença de Crohn; -Diferenciar as doenças do intestino delgado: - 
Diverticulite; -Retocolite ulcerativa; - Diferenciar os distúrbios do fígado: -Hepatite aguda e crônica; -Cirrose; 
-Encefalopatia hepática; -Distúrbios do pâncreas: -Pancreatite; -Hepatopatias colestáticas; -Distúrbios de 
vesícula biliar: -Colelitíase; -Colecistite; -Colestase 
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Bibliografia Básica: 
BERNE, R. M., LEVY, M. N. Fisiologia. Rio de Janeiro: Guanabara Koogan, 
COTRAN, R. S.; KUMAR, V., ROBBINS, S. L., SCHOEN, F. J. Patologia Estrutural e Funcional Rio de 
Janeiro: Guanabara Koogan. 
GUYTON, A.C. Tratado de Fisiologia Médica, Guanabara Koogan. 
Bibliografia Complementar: 
Douglas, Carlos Roberto. Tratado de fisiologia aplicada às ciências da saúde. São Paulo. Robe. 
BOGLIOLO, B; BRASILEIRO, G. Patologia Geral. Rio de Janeiro: Guanabara Koogan. 
RAMOS JÚNIOR, JOSÉ. Semiotécnica da observação clínica: fisiopatologia dos sintomas e sinais. Ed 
Sarvier. 
MOUNTCASTLLE, V. B. Fisiologia médica. Trad. Sup. Núbio Negrão, et ali. Rio de Janeiro: Guanabara. 
BEVILAQUA; BENSOUSAN; JANSEN; SPÍNOLA. Fisiopatologia Clínica. Rio de Janeiro: Atheneu. 
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Disciplina: 3576 - Bioquímica Básica - Obrigatória 
Carga Horária: 75h 
Curso/Período: Estética e Cosmética - 1° Período 

 
Ementa: A lógica molecular da vida; Fontes de energia primordial e suas transformações; O organismo como 
sistema; Água, pH e tampões; Aminoácidos, peptídeos e proteínas – estrutura e função; Enzimologia; 
Lipídios – estrutura e função; Carboidratos – estrutura e função; Ácidos nucleicos – estrutura e função. 
Objetivo Geral: Proporcionar ao aluno conhecimentos básicos sobre a lógica celular e molecular. 
 
Objetivos Específicos: Promover conhecimentos sobre estrutura e função dos macronutrientes (carboidratos, 
proteínas e lipídios) e também da água, de vitaminas e ácidos nucleicos.  Relacionar funções orgânicas com  as 
diferentes moléculas estudadas. Relacionar a estrutura e mecanismo de ação das moléculas orgânicas com as 
funções nutricionais, bem com as deficiências das mesmas. Relacionar bioquímica estrutural e funcional com 
o processo de nutrição e alimentação. Relacionar as alterações das funções dos macronutrientes com 
patologias específicas. 
Conteúdo Programático: 
Unidade 1: Introdução a Bioquímica. 
1.1 – Conceitos e aplicações da bioquímica; 1.2 – A lógica molecular da vida; 1.3 – Fontes de energia e suas 
transformações. 
 
Unidade 2: Macronutrientes e Biomoléculas. 
2.1 – Água, pH e tampões; 2.2 – Aminoácidos peptídeos e proteínas, e suas respectivas estruturas e funções 
metabólicas; 2.3 – Enzimas, e suas respectivas estruturas e funções metabólicas; 2.4 – Lipídeos, e suas 
respectivas estruturas e funções metabólicas; 2.5 – Carboidratos, e suas respectivas estruturas e funções 
metabólicas; 2.6 – Metabolismo energético. 
 
Unidade 3: Nucleotídeos. 
3.1 – Estrutura e funções dos principais nucleotídeos; 3.2 – Metabolismos dos nucleotídeos no organismo. 
Bibliografia Básica: 
LEHNINGER, A.L.; NELSON, D.L., & COX, M.M. Princípios de bioquímica. São Paulo: Sarvier. 
STRAYER, L. Bioquímica. Rio de Janeiro: Guanabara Koogan. 
CISTERNAS JR, Marga J, Monte O. Fundamentos de bioquímica experimental. São Paulo: Atheneu. 
Bibliografia Complementar: 
MARZZOCO, A. & TORRES, B. B. Bioquímica básica. Rio de Janeiro: Guanabara Koogan, 
SMITH, E.L.; HILL, R.L.; LEHMAN, I. R.; LEFKOWITZ, R.J.; HANDLER, P.; & WHITE, A. Bioquímica: 
aspectos gerais. Rio de Janeiro: Guanabara Koogan. 
MURRAY, R. K. et all. Harper: Bioquímica. Rio de Janeiro Atheneu. 
VIEIRA, Enio Cardillo, ET AL. Química fisiológica. Atheneu. 
VIEIRA, E.C.; GAZZINELLI, G.; MARES-GUIA, M. Bioquímica celular e biologia molecular. São Paulo: 
Atheneu. 
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Disciplina: 5776 - Fisiologia - Obrigatória 
Carga Horária: 75h 
Curso/Período: Estética e Cosmética - 1° Período 

 
Ementa: Introdução à Fisiologia. Fisiologia do Sistema Nervoso. Fisiologia da Contração Muscular. 
Fisiologia dos Sistemas Cardiovascular, Respiratório, Digestivo, Urinário, Endócrino, Reprodutivo. 
Objetivo Geral: Conhecer os mecanismos básicos de funcionamento dos órgãos e dos sistemas  do  organismo. 
Discutir as funções dos sistemas de modo integrado no organismo. 
 
Objetivos Específicos: Conhecer os fenômenos responsáveis pela integração das células ao meio interno do 
organismo e a forma como variações da composição desse meio afetam suas funções, como também, para o 
entendimento das propriedades eletromecânicas da contração dos músculos estriados e lisos; Conhecer a função 
cardíaca e vascular, integrando-as ao funcionamento de outros órgãos e sistemas; Compreender fundamentos 
da mecânica respiratória, do transporte dos gases e da regulação da função ventilatória; Compreender funções 
motoras do tubo gastrintestinal, bem como, para os processos da digestão e da absorção dos alimentos; 
Compreender os processos de depuração renal, como também, entender a função renal integrada à função 
cardiovascular e à homeostase hídrica; Adquirir uma visão integrada das funções vegetativas controladas pelo 
sistema nervoso central e pelas glândulas endócrinas; Conhecer as bases fisiológicas sobre as funções 
reprodutivas, compreender os mecanismos da concepção e da contracepção, 
atuar na orientação do planejamento familiar. 
Conteúdo Programático: 
Unidade 1: Fisiologia Geral e SNC. 
Líquidos corporais: distribuição e composição química dos líquidos orgânicos. Conceito de Homeostase; Bases 
iônicas da gênese do potencial de membrana e do potencial de ação. Propagação axônica do potencial de ação 
e transmissão sináptica. Aula prática (virtual): potencial de ação; Músculo estriado esquelético: estrutura do 
sarcômero; propriedades eletromecânicas da contração; Músculo liso: excitação e propriedades eletromecânicas 
da contração. Aula prática: miografia em gastrocnêmio isolado do sapo (em laboratório); SNC. 
 
Unidade 2: Sistema Cardiovascular. 
Automatismo cardíaco e as propriedades eletromecânicas do miocárdio; O ciclo cardíaco; Regulação da 
frequência cardíaca e da pressão arterial. Microcirculação; Aula prática (laboratório): cardiograma de tração 
em sapo. 
 
Unidade 3: Sistema Respiratório. 
Mecânica respiratória e ventilação pulmonar; Difusão e transporte dos gases respiratórios; Regulação química 
da respiração. Aula prática: controle da respiração no cão (vídeo). 
 
Unidade 4: Sistema Digestório. 
Funções motoras do tubo gastrintestinal; Funções secretoras do tubo gastrintestinal; digestão e absorção dos 
alimentos. Aula prática: Absorção intestinal no cão. (vídeo) 
 
Unidade 5: Sistema Urinário. 
Organização morfofuncional do sistema urinário e do néfron. Filtração glomerular; Transporte tubular de 
água e de solutos. Depuração. 
 
Unidade 6: Sistema Endócrino. 
Organização geral e mecanismo de ação dos hormônios. O hipotálamo e a hipófise; Hormônios da tireóide, 
pâncreas, suprarrenais; paratireoides. Hormônios da neurohipófise. 
 
Unidade 7: Sistema Reprodutor. 
Feminino: regulação neurohormonal do ciclo menstrual. Endocrinologia da gestação, do parto e da lactação. 
Noções sobre contracepção; Masculino: espermatogênese e função endócrina testicular. Efeitos gerais dos 
hormônios sexuais. 
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Bibliografia Básica: 
GUYTON, A.C. Tratado de fisiologia médica. 10a edição, Rio de Janeiro: Guanabara Koogan. 
Guyton, Arthur C.; Hall, John E.. Tratado de Fisiologia Médica. Editora: Elsevier / Medicina Nacionais. 
AIRES, M.M, Fisiologia. Rio de Janeiro. Guanabara. 
Bibliografia Complementar: 
TORTOTA, G.J. e GRABEWSKI, S.R. Corpo Humano: fundamentos de anatomia e Fisiologia. Porto Alegre. 
Artmed. 
SILVA JUNIOR, M.R. Fisiologia da articulação. São Paulo. Edarth. 
Douglas, Carlos Roberto. Tratado de fisiologia aplicada às ciências da saúde. São Paulo. Robe. 
BERNE, R. M., LEVY, M. N. Fisiologia. Rio de Janeiro: Guanabara Koogan. 
MOUNTCASTLLE, V. B. Fisiologia médica. Trad. Sup. Nubio Negrão, et ali. Rio de Janeiro: Guanabara. 
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Plano de Ensino 

Disciplina: 6028 - Primeiros Socorros - Obrigatória 
Carga Horária: 60h 
Curso/Período: Estética e Cosmética - 1° Período 

 
Ementa: Noções básicas sobre técnicas de primeiros socorros a serem aplicadas às vítimas em situação de 
emergência no local em que ocorreram ou se manifestaram. 
Objetivo Geral: Proporcionar aos acadêmicos os conhecimentos e as técnicas necessárias para a correta 
prestação de primeiros socorros para vítimas de trauma ou de emergência médica, de forma que os mesmos 
possam oferecer um atendimento de qualidade, naquilo que for possível e dentro de seu limite legal. 
 
Objetivos Específicos: Conhecer e discutir os conceitos básicos ligados às atividades de primeiros socorros e 
ao serviço de atendimento pré-hospitalar. Apresentar e discutir os sistemas de assistência às emergências 
existentes no Brasil, com ênfase nos aspectos legais, legislação nacional, responsabilidades do prestador de 
socorro e direitos do paciente. Conhecer os equipamentos básicos que poderão ser utilizados por profissionais 
da saúde em atividades de primeiros socorros. Estudar noções básicas de biossegurança aplicadas à atividade 
de primeiros socorros no ambiente extra-hospitalar. Estudar sinais vitais e sinais diagnósticos e suas diferentes 
formas de aferição. Estudar técnicas de abordagem e avaliação de pacientes no ambiente extra- hospitalar. 
Discutir os princípios gerais de reanimação. Repassar conhecimentos e técnicas necessárias para a correta 
prestação de primeiros socorros para situações de controle de hemorragias, aplicação de curativos, 
imobilizações em geral, tratamento de queimaduras e intoxicações. Executar manobras de suporte básico de 
vida. Analisar o papel do profissional da saúde como possível prestador de primeiros socorros e parte integrante 
do sistema de assistência às emergências como socorrista em potencial. 

Conteúdo Programático: 
Unidade 1: Higienização simples das mãos, calçar luvas; Técnicas de lavagem simples das simples; Técnica 
de calçar e retirar luvas de procedimento. 
 
Unidade 2: Verificação de sinais vitais; Pulso; Temperatura; Pressão arterial; Respiração. 
 
Unidade 3: Suporte Básico de Vida; Reanimação cardiopulmonar; Parada respiratória; ABCD de reanimação 
cardiopulmonar. 
 
Unidade 4: Choque elétrico: Conceituar choque elétrico; Sinais e sintomas; Causas; Procedimento de socorro 
a ser seguidas pelo socorrista. 
 
Unidade 5: Crise convulsiva; Definir causas e sintomas de uma crise convulsiva; Procedimentos de retirada 
de corpos estranhos nos orifícios naturais. 
 
Unidade 6: Obstrução das vias aéreas por corpos estranhos: Técnicas e procedimentos para retirada de corpos 
estranhos; Engasgamento. 
 
Unidade 7: Hemorragias e Choques; Conceito; Sinais e sintomas; Tipos de hemorragias; Tipos de Choque; 
Técnicas de contenção de hemorragias; Conceituar e avaliar causas de ferimentos e cortes. 
 
Unidade 8: Queimaduras e Choque Elétrico: Definição; Causas; Tipos; Procedimentos. 
 
Unidade 9: Envenenamento e intoxicação; Conceituar envenenamento e intoxicação; Causas  e  
procedimentos para desintoxicar à vítima. 
 
Unidade 10: Afogamentos e Acidentes de Mergulho: Conceito de afogamento; Tipos de pacientes; O  
paciente com trauma de coluna; Técnicas de salvamento aquático 
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Bibliografia Básica: 
FALCÃO, L.F.R. e BRANDÃO, J.C.M. Primeiros Socorros. São Paulo - Editora Martinari. 
Guia Prático De Primeiros Socorros. Editora escala. 
CHAPLEAU, W. Livro - Manual de Emergências - Um Guia para Primeiros Socorros. Ed. Elsevier. 

Bibliografia Complementar: 
COSTA, Mildred Patrícia Ferreira; GUIMARAES, Hélio Penna. Ressuscitação cardiopulmonar: uma 
abordagem multidisciplinar. São Paulo: Editora Atheneu. 
DELGADO, M O O; SÁ, C M M R. Manual de primeiros socorros. UFU. 
MOORE, MARY E. Manual de Emergências Médicas: diagnóstico diferencial e tratamento. Manole. 
LINS, ALDO. Curso de Primeiros Socorros. Ed. Vip, Rio de Janeiro. 
VARELLA, D. Primeiros Socorros - Um Guia Prático. Guanabara. 
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Disciplina: 2281 - Nutrição e Reeducação Alimentar - Obrigatória 
Carga Horária: 60h 
Curso/Período: Estética e Cosmética - 2° Período 

 
Ementa: Relação entre Nutrição e Estética. Energia. Macronutrientes (Proteínas, Carboidratos, Lipídios) e 
Micronutrientes (Vitaminas e Minerais). Água. Pirâmide Alimentar. Rotulagem de alimentos. Alimentos diet e 
light. Alimentos Funcionais. Modismos Alimentares. Obesidade e Transtornos Alimentares. Avaliação 
Nutricional. Alimentação e Celulite/Estrias/Gordura Localizada. Alimentação e Pele. Alimentação e 
Cabelo/Unhas. 
Objetivos da Disciplina: Compreender a função dos principais grupos de alimentos e nutrientes na 
manutenção e recuperação da saúde e da beleza. Conhecer as bases da seleção e do preparo de uma 
alimentação equilibrada. Desenvolver senso crítico sobre dietas veiculadas pela mídia. 
Conteúdo Programático: 
Unidade 1: Nutrientes e Alimentação Saudável. 
Relação entre Nutrição e Estética; Energia; Proteínas, Carboidratos, Lipídios; Vitaminas e Minerais; Água; 
Pirâmide Alimentar. 
 
Unidade 2: Rotulagem de Alimentos. 
Legislação e Rotulagem nutricional de alimentos; Alimentos diet e light; Alimentos funcionais. 
 
Unidade 3: Modismos Alimentares. 
Dietas da Moda; Vegetarianismo. 
 
Unidade 4: Obesidade e Transtornos Alimentares. 
Estudo dos principais aspectos da Obesidade, Anorexia, Bulimia e Vigorexia. 
 
Unidade 5: Avaliação Nutricional. 
Cálculo de IMC, pesar, medir, tirar as pregas cutâneas. 
 
Unidade 6: Nutrição e Estética. 
Alimentação e Celulite/Estrias/Gordura Localizada; Alimentação e Pele; Alimentação e Cabelo/Unhas. 
Bibliografia Básica: 
CAMPOS, A.M., CANDIDO, L.M.B. alimentos para fins especiais: dietéticos. São Paulo. Varela. 
DUTRA DE OLIVEIRA, J.E. & Marchini, JS. Ciências Nutricionais. São Paulo: Savier. 
MAHAN, L.K & Escott-Stump, S. Krauser: Alimentos, Nutrição e Dietoterapia. São Paulo: Roca. 
Bibliografia Complementar: 
FRANCO, G - Tabela de Composição Química de Alimentos. Rio de Janeiro. 
ANDERSON, L; Dibble, MV; Turkki, PR. Nutrição. Rio de Janeiro: Guanabara Koogan. 
NÓBREGA, Fernando José de. Distúrbios da nutrição. Revinter. 
MARQUES, Heloisa Moraes C. Alimentação e beleza: recursos naturais para saúde, nutrição e cosmética. 
SENAC Nacional. 
ORNELLAS, L.H. Técnicas Dietéticas. Rio de Janeiro. Atheneu. 
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Disciplina: 2286 - Massagem em Estética - Obrigatória 
Carga Horária: 75h 
Curso/Período: Estética e Cosmética - 2° Período 

 
Ementa: O sistema muscular, vascular e cutâneo; a massagem: classificação, efeitos fisiológicos, indicação e 
contraindicação, manobras de massagem, postura adequada do terapeuta e cliente; higienização; técnicas 
variadas de massagens facial e corporal aplicadas aos tratamentos estéticos e massofilaxia. 
Objetivo Geral: Identificar as técnicas específicas de massagem facial e corporal; bem como os processos 
adequados para atender ao bem estar e embelezamento estético do cliente. 
 
Objetivos Específicos: Reconhecer os principais elementos que compõe a massagem; aplicar as manobras e 
técnicas de massagem corporal em tratamentos estéticos específicos. 
Conteúdo Programático: 
Unidade 1: O sistema muscular, vascular e cutâneo; Efeitos mecânicos e efeitos fisiológicos da massagem 
sobre: a pele, tecido conjuntivo, tecido adiposo; Indicações da massagem relaxante e estética e massofilaxia. 
 
Unidade 2: O sistema muscular e vascular: principais músculos trabalhados na massagem,  efeitos  fisiológicos 
da massagem relaxante; Efeitos fisiológicos da massagem sobre: os músculos, circulação, articulações e sistema 
nervoso. 
 
Unidade 3: A massagem: definição, história, os tipos de massagem, as modalidades existentes, os princípios, o 
ambiente, os principais efeitos da massagem mecânico, fisiológico e psicológico, indicações estéticas da 
massagem, contraindicações; Classificação e descrição dos movimentos da massagem, postura adequada do 
terapeuta, higienização, os cuidados básicos, materiais de contato e uso na clínica estética, as posições de 
massagem, as técnicas de massagem e suas aplicações; Contraindicações da massagem terapêutica e estética; 
Técnica básica, ritmo, frequência do movimento, flexibilidade das mãos, postura de terapeuta e cliente, 
equipamentos, higiene do terapeuta e local de trabalho. 
Bibliografia Básica: 
WOOD,E.PAUL,D.Becker. Massagem de Beard. São Paulo: Manole, 
BECK, Mark F. et all. Curso básico de massagem - Um guia para técnicas de massagem sueca, shiatsu e 
reflexologia. São Paulo: Cengage Learning, 
RIGGS, ART Técnicas de Massagem Profunda – Um Guia Visual. Manole 
Bibliografia Complementar: 
HOLLIS, M. Massagem para terapeutas. Editora Manole. 
CASSAR, M.P. Manual de massagem terapêutica. São Paulo: Manole. 
MARTINS, E.I.S, A Prática do Shiatsu: na prática tradicionalista chinesa. São Paulo. Ed. Roca. 
GUIRRO & GUIRRO R. Fisioterapia dermato funcional. São Paulo: Manole. 
KOTTKE, FJ; LEHMANN, JF. Tratado de medicina física e reabilitação de Krusen. São Paulo: Manole. 
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Disciplina: 2287 - Pêlos e Depilação - Obrigatória 
Carga Horária: 60h 
Curso/Período: Estética e Cosmética - 2° Período 

 
Ementa: Conceituar e diferenciar os termos: depilação e epilação; Estudo fisiológico do  pelo;  Folículo piloso; 
Classificação dos pelos; Ciclo piloso; Anomalias inestéticas relacionadas ao desenvolvimento piloso; 
Hereditariedade e pelos; Higienização, preparação da pele e técnicas de epilação nas áreas a serem epiladas 
com cera quente, morna (rollon) e fria., recursos eletrotermofototerapêuticos e cosmetológicos utilizados no 
desenvolvimento do trabalho do depilador. Designer de Sobrancelha. 
Objetivo Geral: Conhecer a anatomia e a fisiologia do pelo, o ciclo piloso, tipos e características dos pelos. 
Desenvolver e aplicar técnicas de epilação com cera quente, morna (rollon) e fria. 
 
Objetivos Específicos: Aplicar as técnicas para a remoção de pelos. Aplicar e interpretar ficha de anamnese. 
Utilizar os recursos eletrotermofototerapêuticos e cosmetológicos na depilação. 
Conteúdo Programático: 
Unidade 1: Introdução sobre os pelos: anatomia, fisiologia, ciclo, tipos, hereditariedade, mitos, hábitos, 
características, classificação; folículo piloso. 
 
Unidade 2: Conceitos importantes sobre o que é depilação e epilação; Passo-a-passo das epilações com cera 
quente, fria e morna; Recursos eletrotermofototerapêuticos e cosmetológicos utilizados no desenvolvimento do 
trabalho do depilador. Princípios ativos da dermatocosmética. 
 
Unidade 3: Preparação da pele e técnicas de epilação nas áreas a serem epiladas. Prática das técnicas em epilação 
com cera quente, fria ou rollon nas seguintes partes do corpo: sobrancelha, face, bigode, buço, barba, abdômen, 
seios, axilas, virilha, pernas, pés, coxas, nádegas e ânus; Aprender a clarear as axilas e a virilha da cliente 
quando apresentam escuras, orientando a cliente com os cuidados em casa. Modelagem de 
Sobrancelhas e Sobrancelhas com Henna. 
Bibliografia Básica: 
Depilação: O profissional, a técnica e o mercado de trabalho. Ed. Senac. 
QUEIROZ, R.S. O corpo do brasileiro | Estudos de estética e beleza. Editora: Senac. 
JUNQUEIRA, Luiz C; CARNEIRO, José. Histologia Básica – Texto e Atlas. Editora Guanabara: Rio de 
Janeiro. 
Bibliografia Complementar: 
BARATA, E. A. F. A Cosmetologia – princípios básicos. São Paulo: Tecnopress. 
ODO, M E Y, CHICHIERCHIO, AL. Práticas em Medicina Estética e Cosmiatria. São Paulo: Tecnopress. 
TORTORA, G.J., FUNKE, B.R., CASE, C.L. Microbiologia, Porto Alegre: Artmed. 
GUIRRO & GUIRRO R. Fisioterapia dermato-funcional. São Paulo: Manole. 
GAWKRODGER, David Jr. DERMATOLOGIA, um texto ilustrado em cores. Editora Guanabara: Rio de 
Janeiro. 
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Disciplina: 2695 - Dermatoestética - Obrigatória 
Carga Horária: 60h 
Curso/Período: Estética e Cosmética - 2° Período 

 
Ementa: Pele normal e patologia cutânea; semiologia e métodos complementares; lesões elementares; 
discromias; afecções dos anexos cutâneos; fotodermatoses; cistos e neoplasias; disfunções estéticas; 
envelhecimento cutâneo; outros temas de interesse em dermatoestética como: dermatites, psoríase, alterações 
da pele na gravidez. 
Objetivo Geral: Conhecer, compreender e assimilar os ensinamentos referentes ao estudo das principais 
dermatoses de interesse do profissional da área de Estética e Cosmética e saber reconhecer a necessidade de 
uma avaliação específica pelo Dermatologista para seguimento conjunto do caso. 
 
Objetivos Específicos: Capacitar o aluno a identificar e descrever as alterações da normalidade da pele e 
reconhecer lesões elementares cutâneas. (2) Realizar o raciocínio diagnóstico das afecções dermatológicas e 
seus diferenciais tendo por base a identificação das lesões elementares e/ ou a distribuição das alterações 
cutâneas; 3) Estabelecer correlações entre manifestações cutâneas e doenças sistêmicas; 4) Indicar propostas 
terapêuticas das dermatoses mais comuns e ter conhecimento das bases terapêuticas utilizadas em dermatoses 
mais comuns na área de Estética e Cosmética 5) Suspeitar ou reconhecer afecções dermatológicas, as quais 
merecem atendimento especializado na área de Estética e Cosmética. 
Conteúdo Programático: 
Unidade 1: Pele. 
- Estrutura histológica básica da pele, incluindo funções de cada camada e dos anexos cutâneos; - Anatomia e 
fisiologia da pele: estrutura da pele normal, incluindo camadas, anexos, funções da epiderme, derme e 
hipoderme (subcutâneo); - Imunopatologia cutânea. 
 
Unidade 2: Semiologia e Métodos Complementares. 
- Exame objetivo e anamnese; - Técnicas semióticas: (Luz de Wood; Vitropressão). 
 
Unidade 3: Alterações Morfológicas Cutâneas Epidermo-Dérmicas. 
-Lesões Elementares em Dermatologia (Conceituação, classificação, apresentações clínicas e importância na 
formulação de hipóteses diagnósticas); -Lesões elementares primárias: planas, sólidas e de conteúdo líquido; - 
Lesões elementares secundárias: decorrentes de alterações de consistência e espessura e alterações produzidas 
por perca de substância; (Erupções eczematosas eritemato-escamosas, eritemato-pápulo-nodulares; purpúricas; 
vesico-bolhosas; pustulosas e afecções ulcerosas). 
 
Unidade 4: Discromias. 
- Nevus acrômicos e leucodermias adquiridas: vitiligo; Melanodermias adquiridas: melasma; rosácea. 
 
Unidade 5: Afecção dos Anexos e Cutâneos. 
-Acne 
 
Unidade 6: Afecções Atrófico-Escleróticas. 
- Estrias (conceito; etiopatogenia; manifestações clínicas; noções de terapêutica); - Cicatriz hipertrófica e 
queloides. 
 
Unidade 7: Dermatoses e outras afeccções dos anexos cutâneos. 
- Dermatite seborreica; - Hirsutismo; - Foliculites; - Hidradenite; - Onicose. 
 
Unidade 8: Cistos e Neoplasias 
- Cistos e nevos Organóides; - Tumores Epiteliais Benignos e Malignos /texto do ABCD; - Nevos 
pigmentares e melanoma maligno. 
 
Unidade 9: Fibroedema Gelóide e Flacidez. 
(Conceito, etiopatogenia; classificação, noções de tratamento). 
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Unidade 10: Envelhecimento Cutâneo. 
- Modificações morfológicas e funcionais do envelhecimento: - Causas do envelhecimento; - Teorias do 
envelhecimento; - Envelhecimento intrínseco e extrínseco da pele. 
Bibliografia Básica: 
Fundamentos de Estética 3: Ciências da pele/Joel Gerson; colaboradores editoriais Catherine M. Frangie, 
John Halal. São Paulo: Cengage Learning. 
DU VIVIER, A. Atlas de Dermatologia Clínica. São Paulo: Manole. 
GUYTON, A.C. Tratado de Fisiologia Médica, Guanabara Koogan. 
Bibliografia Complementar: 
SAMPAIO, S.A. P; RIVITTI E A. Dermatologia. São Paulo: Artes Médicas, 
ODO, M E Y, CHICHIERCHIO, AL. Práticas em Medicina Estética e Cosmiatria. São Paulo: Tecnopress. 
BOGLIOLO, B; BRASILEIRO, G. Patologia Geral, Rio de Janeiro: Guanabara Koogan. 
COTRAN, R.S.; KUMAR, V, ROBBINS, S.L, SCHOEN, F.J. Patologia Estrutural e Funcional Rio de 
Janeiro: Guanabara Koogan. 
GUIRRO & GUIRRO R. Fisioterapia Dermato-funcional. São Paulo: Manole. 
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Disciplina: 2706 - Eletroestética - Obrigatória 
Carga Horária: 60h 
Curso/Período: Estética e Cosmética - 2° Período 

 
Ementa: A eletroterapia: as características e variáveis físicas das correntes elétricas e ondas ultrassônicas; os 
diferentes tipos de correntes elétricas terapêuticas em estética, suas técnicas e métodos de aplicação. 
Objetivo Geral: Explicar os princípios físicos que fundamentam a eletroterapia e dominar as diferentes 
correntes elétricas terapêuticas utilizadas em Estética. 
Conteúdo Programático: 
Unidade 1: Eletroterapia e o Estado atual da técnica na estética. 
Histórico da Eletricidade e Eletroterapia; Eletroterapia em estéticas: perspectivas; Eletricidade e Corrente 
elétrica; Potenciais de ação, Despolarização e repolarização das membranas biológicas Bomba de Na-K. 
 
Unidade 2: Princípios das correntes elétricas. 
Parâmetros da estimulação elétrica: Corrente elétrica; Campo elétrico; Resistência elétrica; Diferença de 
potencial; Frequência do estímulo; Largura do pulso; Intensidade do pulso; Formas do pulso; Tipos de eletrodo; 
Meios de acoplamento. 
 
Unidade 3: Modalidades eletroterápicas mais utilizadas em estética. 
Descrição da corrente, efeitos fisiológicos, modos de utilização, indicações, precauções e contraindicações 
dos seguintes tipos de modalidades terapêuticas: Corrente galvânica: - iontoforese; Corrente farádica; 
Corrente russa; Micro corrente; Corrente de alta frequência ultrassom. 
Bibliografia Básica: 
NELSON, R. M., Hayes, K.W. e Currier, D.P. Eletroterapia Clínica. Manole. 
AGNE, J.E. Eu Sei Eletroterapia - Editora Andreoli. 
KITCHEN, Sheila. Eletroterapia: prática baseada em evidências. Barueri. Editora: Manole. 
Bibliografia Complementar: 
LOW, John; Reed, Ann. Eletroterapia explicada: princípios e prática. Barueri. Editora: Manole. 
STARKEY, Chad. Recursos terapêuticos em fisioterapia. São Paulo. Editora: Manole. 
GUIRRO, Elaine Caldeira de Oliveira. Fisioterapia em estética: fundamentos, recursos e patologias. São 
Paulo. Editora: Manole. 
KENDALL, Florence Peterson; McCreary, Elizabeth Kendall. Músculos: provas e funções. São Paulo. 
Editora: Manole. 
LUCENA, Carlos. Eletroterapia. Curitiba. Editora: Lovise. 
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Disciplina: 2774 - Cabelo - Tratamento do Fio e Couro Cabeludo - Obrigatória 
Carga Horária: 60h 
Curso/Período: Estética e Cosmética - 2° Período 

 
Ementa: Estudo da tricologia, composição química do cabelo, a parte interna e externa do fio de cabelo, o ciclo 
do folículo piloso, tipos de cabelos de acordo com a genética, problemas do couro cabeludo, alterações da haste 
capilar, alopecias, técnicas de assepsia e condicionamento e desembaraço capilar, cosméticos usados na 
assepsia e nos tratamentos dos fios e couro cabeludo, hidratação, massagens estimulantes e relaxantes no 
couro cabeludo. 
Objetivo Geral: Diagnosticar a saúde e o tratamento adequado para cada tipo de cabelo com base no estudo  
da tricologia habilitando afim de que sua atuação e intervenção sejam coerentes com o mercado de trabalho. 
 
Objetivos Específicos: Reconhecer os principais elementos que compõe a tricologia. Aplicar e interpretar 
fichas de anamnese. Realizar tratamentos específicos nos vários tipos de fio. 
Conteúdo Programático: 
Unidade 1: Cabelo e couro cabeludo – Teoria. 
Profissionais da área de saúde relacionados com a Estética; Pelo: diagnóstico, ciclo de vida, fisiologia e 
estrutura; Tricologia; Pele: Epiderme, Derme e Hipoderme; Diagnostico da fibra capilar; Atendimento a 
Clientes; Ficha Anamnese. 
 
Unidade 2: Tratamentos. 
Higiene do profissional, higiene dos utensílios, lavagem do cabelo, técnica de desembaraçar; Aparelhos 
usados no tratamento capilar; Patologias do Couro Cabeludo. 
Bibliografia Básica: 
HALAL, J. Dicionário de ingredientes de produtos para cuidados com cabelo/John HALA; Tradução Solanfe 
Aparecida Visconte; revisão técnica Maria Cecilia Beltrami- São Paulo: Cengage Learning. 
SCHWAN-JONCZYK, ANNETTE – Tricologia( S.I ) Wella. 
HALAL, j. TRICOLOGIA E A QUÍMICA COSMÉTICA CAPILAR - Tradução da 5ª edição norte- 
americana. São Paulo: Cengage Learning. 
Bibliografia Complementar: 
CINTRA, R. Como seu cabelo pode transformar seu visual: São Paulo: Aleph. 
PEREIRA, JOSÉ MARCOS - Propedêutica das doenças dos cabelos e do couro cabeludo. São Paulo: 
Atheneu. 
HALLAWELL, Philip. Visagismo – Harmonia e Estética. São Paulo: Senac. 
HERNANDES, Micheline; MARIE, Madeleine; MERCIER, Fresnel. Manual de cosmetologia, Rio de 
Janeiro. Editora Revinter. 
BARSANTI, L. Dr. Cabelo. Editora Elevação. 
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Disciplina: 2803 - Projeto Interdisciplinar: Planejamento da Imagem Pessoal - Obrigatória 
Carga Horária: 90 h   
Curso/Período: 2° 

Ementa:  
Entender atuação do profissional nas áreas de Depilação e Massagem e criar uma experiência na área, sendo a 
proposta a escolha de um cliente para passar pelos procedimentos de depilação e massagem considerando as 
possibilidades e limitações individuais, com compromisso ético para o exercício da sua atividade profissional. 
Objetivo Geral: 
Preparar cientificamente para o exercício da profissão do esteticista, praticando a criatividade e preparando 
para inovação; promover a conceituação da área de estética com vertentes nas áreas de saúde, ressaltando a 
interdisciplinaridade como condição de possibilidade de um profissional criativo, responsável e capaz de 
continuar os estudos e enaltecendo a imagem pessoal.  
Objetivo Específico: 
Aplicar, corretamente o conceito de pelos inestéticos e de beleza para a concepção de plano de 
embelezamento corporal. Adotar procedimentos de intervenção estética considerando as alterações funcionais 
do corpo, pelo e pele. Encaminhar o cliente para tratamentos com profissionais especializados, em situações 
específicas. 
Relacionar os conhecimentos adquiridos no período possibilitando aos acadêmicos a compreensão da atuação 
do profissional de estética em sua prática diária. 
Conteúdo Programático: 
UNIDADE I: ESCOPO DO PROJETO. 
A proposta deste projeto interdisciplinar é possibilitar aos acadêmicos a compreensão da atuação do 
profissional de estética, viabilizando assim uma visão mais ampla de um depilador e/ou massagista em sua 
prática diária. 
O processo deste projeto será dividido em duas etapas:   
UNIDADE II: Planejamento organizacional. 
1ª ETAPA: Produzir um texto dissertativo sobre a atuação de um depilador/massagista no contexto 
mercadológico atual. Descrever os protocolos/procedimentos utilizados em ambas as áreas; Listar todos os 
produtos e procedimentos (passo a passo) necessários para a realização dos processos; Escolher seu cliente e 
definir  quais os procedimentos serão executados no mesmo (depilação:  1º pacote: buço e   axilas , meia perna- 
a partir do joelho. 2º pacote: buço e axilas, virilha simples . Massagem clássica: completa,  escolher a 
modalidade: relaxante ou modeladora). Escolher um dos pacotes. Ficha de avaliação (preencher todos os itens 
e avaliar se o seu cliente está apto para receber os procedimentos). A ficha deve ser anexada ao trabalho escrito. 
UNIDADE III: REALIZAÇÃO DO EVENTO. 
2ª ETAPA: Apresentar-se na data divulgada pelo professor/orientador para executar as etapas práticas de cada 
área (depilação e massagem); Revisar ficha de avaliação. Todos os processos deverão ser executados durante 
3hrs/a; 
Avaliação: resultados e conclusões. A conclusão do trabalho será por meio de apresentação do relatório escrito 
ao professor.  
 
 
Bibliografia Básica: 
BIONDO, Sônia ; DONATI, Bruno. Cabelo: cuidados básicos, técnicas de corte, coloração e embelezamento. 
Rio de Janeiro: SENAC Nacional, 
BARAN, David etall. Doenças da unha-tratamento clínico e cirúrgico. Rio de Janeiro: Revinter, 
BECK, Mark F  etall CURSO BÁSICO DE MASSAGEM - Um guia para técnicas de massagem sueca, shiatsu 
e reflexologia. São Paulo: Cengage Learning. 
 
 
Bibliografia Complementar: 
WOOD, E. PAUL, D. Becker. Massagem de Beard. 3ª. São Paulo: Manole, 
CINTRA, R. Como seu cabelo pode transformar seu visual: São Paulo: Aleph 
PEREIRA, JOSÉ MARCOS - Propedêutica das doenças dos cabelos e do couro cabeludo. São Paulo: 
Atheneu   
GUIRRO E. & GUIRRO R. Fisioterapia dermato-funcional, 3a ed. São Paulo. Ed. Manole.  
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CUCÉ, L.C.; NETO, C.F., Manual de Dermatologia, 1ª ed. São Paulo. Ed Atheneu. 
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Disciplina: 6063 - Cosmetologia - Obrigatória 
Carga Horária: 75h 
Curso/Período: Estética e Cosmética - 2° Período 

 
Ementa: Conceitos específicos da Cosmetologia. Classificação dos produtos segundo a ANVISA. Matérias 
primas usuais das formulações cosméticas. Principais formas cosméticas utilizadas. Estruturas da pele e do 
cabelo. Cosmecêuticos. Conceitos relacionados à hidratação cutânea, envelhecimento cutâneo, manchas e 
pigmentos cutâneos. Produtos para a proteção solar. Acne – prevenção e tratamento. Celulite e Estrias. 
Produtos para o cabelo. 
Objetivo Geral: Conhecer os conceitos importantes relacionados à pele, corpo e cabelos, necessários para    um 
melhor aproveitamento dos conhecimentos da cosmetologia realmente aplicada à Estética e Cosmética 
Conhecer os cosméticos quanto à formulação, princípios ativos, indicação, contraindicação e propriedades 
particulares, permitindo ao profissional esteticista escolher o cosmético mais indicado às diferentes situações e 
aplicá-lo de acordo com técnicas adequadas. 
 
Objetivos Específicos: Conhecer os conceitos importantes relacionados à Cosmetologia. Saber  a  classificação 
dos produtos cosméticos segundo a ANVISA. Compreender os componentes básicos das formulações 
cosméticas. Compreender as funções das matérias primas usuais. Conhecer a estruturas da pele e dos fios de 
cabelo. Conhecer as principais formas cosméticas utilizadas. Saber o conceito e a proposta particular 
relacionada à cosmecêuticos. Aplicar os conceitos relacionados à Hidratação cutânea e todos os ativos 
envolvidos em seu equilíbrio; Envelhecimento cutâneo, principais formas de tratamento; Ativos 
despigmentantes, e outros afins. Conhecer os produtos protetores solares. Compreender o que é a acne, sua 
prevenção e tratamento. Compreender o que são e a suas diferenças de Celulite e de Estrias; as principais 
substâncias ativas para celulite e para estrias, e suas formas de atuação. Conhecer os diferentes tipos de produtos 
para o cabelo; e, suas propriedades. Apresentar indicativos de aprendizagem do conteúdo 
ministrado, solucionando problemas propostos sem o auxílio do professor. 
Conteúdo Programático: 
Unidade 1: Introdução. 
Introdução aos conceitos relacionados à cosmetologia. 
 
Unidade 2: Classificação dos produtos cosméticos. 
Classificação dos produtos segundo à Anvisa; Regras de classificação e para os produtos e como elas devem 
aparecer na rotulagem dos mesmos, bem como identificar os principais componentes básicos das formulações, 
já começando a identificar o que é princípio ativo e o que não é na fórmula do produto (corantes, conservantes, 
veículos, etc). 
 
Unidade 3: Pele. 
Conceito de pele, principais funções, estrutura da Pele: epiderme, derme e hipoderme; particularidades; 
citologia, anatomia, divisão celular, anatomia celular, como ocorre a penetração e absorção dos cosméticos na 
pele; Câncer de pele, principais tipos e existências, prevenção e tratamentos, sinais de alerta, fototipo da pele, 
radiação ultra violeta, Dose eritematosa mínima, teste do ABCD. 
 
Unidade 4: Formas Cosméticas. 
As principais formas cosméticas utilizadas: Cremes, loções, emulsões, géis, seruns, tabletes, entre outras e o 
que diferencia uma da outra, em quais situações e tipos de pele e cabelos usar cada uma delas, dando ênfase 
principalmente ao processo de emulsionamento e características desse produto. 
 
Unidade 5: Definições de Cosmetologia, Cosméticos e Cosmecêuticos. 
Principais efeitos dos cosmecêuticos, exemplos de ativos e mecanismos de atuação dos mesmos; Testes 
realizados para os cosméticos (in vitro, in vivo e testes clínicos); Mecanismos de alergias, principais substâncias 
alergênicas, condições predisponentes à alergia à cosméticos, como conduzir-se frente à queixa de reação 
alérgica da cliente, etc. 
 
Unidade 6: Conceitos e problemas relativos à Pele. 
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Conceitos de Hidratação. Conceitos de TEWL (ou PATE) e principais fenômenos relacionados. Exemplos de 
substâncias anti-TEWL e suas ações; Conceitos e diferenças de Hidratantes, Lubrificantes Emolientes e 
Umectantes; Envelhecimento Cutâneo – Componentes Extrínsecos e Intrínsecos. Detalhamentos. Formas de 
prevenção e tratamentos. O que são radicais livres. Principais substâncias anti-oxidantes e suas formas de 
atuação; Principais ativos e como suas interações possibilitam tratamentos mais efetivos para o 
rejuvenescimento cutâneo; Melanogênese e Principais Despigmentantes. Radicais Livres e Anti-oxidantes. 
Tipos de Manchas, formas de tratamento e prevenção. O papel do Esteticista no tratamento de manchas 
hiperpigmentares; Aplicações práticas dos Conhecimentos prévios de Envelhecimento e Hidratação. 
 
Unidade 7: Os alfahidroxiácidos. 
O que são AHA´s, quais os mais usados, fontes de extração e como agem na pele. 
 
Unidade 8: Acne. 
Como se forma, características importantes, principais causas, tipos existentes; Atuação da esteticista em 
cabine e na prescrição de produtos para seu cliente acneico. 
 
Unidade 9: Celulite e Estrias. 
Celulite: Definição, características, fatores predisponentes e agravantes. Diferença entre celulite e gordura 
Localizada, evolução, prevenção e tratamento; Tipos corporais; Principais ativos que agem aumentando a 
lipólise e melhorando a circulação linfática; Recursos que auxiliam no combate; Estrias: Formações, principais 
características e causas. Localização, evolução e tratamento; Utilização e como agem os ativos 
utilizados. 
Bibliografia Básica: 
FONSECA, Aureliano da; PRISTA, L. Nogueira. Manual de terapêutica dermatológica e cosmetológica. São 
Paulo: Roca. 
RIBEIRO, C. Cosmetologia Aplicada a Dermoestética. Pharmabooks Editora. 
HERNANDEZ, M.; MERCIER-FRESNEL, M. M. Manual de Cosmetologia. Rio de Janeiro: Revinter. 
Bibliografia Complementar: 
KEDE, Maria Paulina Villarejo, SABATOVICH, Oleg. Dermatologia estética, Rio de Janeiro. Editora 
Atheneu. 
BARATA, E. A. F. A Cosmetologia – princípios básicos. São Paulo: Tecnopress. 
BEZERRA, Sandra Vasconcelos; Rebello, Teresa. Guia de produtos cosméticos. Senac. 
DRAELOS, Z. D. Cosméticos em Dermatologia. Rio de Janeiro: Revinter. 
HARRIS, Maria Inês Nogueira de Camargo. Pele: estrutura, propriedades e envelhecimento. Senac. 
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Disciplina: 2834 - Embelezamento de Mãos e Pés - Obrigatória 
Carga Horária: 60h 
Curso/Período: Estética e Cosmética - 3° Período 

 
Ementa: Conceituar e diferenciar os termos: Manicure (a) / Pedicure (a), Podólogo e Design de unhas;  Estudo 
fisiológico das unhas; História e técnicas básicas de podologia; Métodos de esterilização; Instrumentos e 
Cosmetologia para o cuidado das mãos e pés; Cuidados básicos com as unhas e os pés, como: calosidades, 
fissuras e o corte correto das unhas. Os recursos eletrofototermoterapêuticos aplicado aos 
cuidados das mãos e pés; Unhas decoradas; Unhas de porcelana. 
Objetivo Geral: Conhecer e desenvolver métodos e técnicas relacionados aos cuidados e embelezamento de 
mãos e pés. 
 
Objetivos Específicos: Aplicar os métodos e técnicas para o embelezamento das mãos e pés . Aplicar e 
interpretar ficha de anamnese. 
Conteúdo Programático: 
Unidade 1: Conceitos: manicure(a), pedicure(a), podólogo, designer de unhas etc; Estudo Fisiológico das unhas. 
Origem embrionária, nome científico, formação química, estrutura, função, crescimento, exame físico das 
unhas, doenças comuns, termos técnicos, importância da alimentação na saúde das unhas. 
 
Unidade 2: História e técnicas básicas de Podologia. CBO – Classificação Brasileira de Ocupações; Código 
Ético do Podólogo; Código de Vigilância Sanitária. 
 
Unidade 3: Métodos de Esterilização: artigos críticos/semicríticos e não críticos, limpeza e desinfecção do 
ambiente tempo e temperatura de esterilização, limpeza, desinfecção, degermação, antissepsia, resíduos 
podológicos. 
 
Unidade 4: Instrumentos, cosmetologia recursos eletrofototermoterapêuticos aplicada aos cuidados das mãos e 
pés. 
 
Unidade 5: Prática - Cuidados básicos das unhas (mãos/pés): lixamento das unhas, retirada de cutícula, limpeza 
dos pés, esmaltamento, hidratação, retirada de calosidades e corte correto das unhas. 
 
Unidade 6: Unhas decoradas. Porcelana 
Bibliografia Básica: 
PIEDADE, P Podologia. Técnicas de trabalho e instrumentação no atendimento de patologias dos pés. 
Editora Senac. 
BEGA, ARMANDO. Tratado de Podologia. Editora: Yendis. 
GUPTA/BARAN. Doenças da unha: Diagnóstico e Tratamento. Editora: Revinter. 
Bibliografia Complementar: 
PIEDADE, Paulo. Podologia-técnicas de trabalho e instrumentação no atendimento. São Paulo: Senac. 
BARAN, David et all. Doenças da unha-tratamento clínico e cirúrgico. Rio de Janeiro: Revinter. 
KEDE, M. P. V, SABOTOVICH Oleg. Dermatologia Estética. São Paulo, Editora: Atheneu, 
Bezerra, Sandra Vasconcelos; Rebello, Teresa. Guia de produtos cosméticos. Senac. 
DRAELOS, Zoe Diana. Cosméticos em dermatologia. Revinter. 
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Disciplina: 2862 - Estética Facial - Obrigatória 
Carga Horária: 60h 
Curso/Período: Estética e Cosmética - 3° Período 

 
Ementa: Noções teóricas e praticas dos quadros clínicos encontrados na estética facial; ficha de anamnese 
(teoria e pratica), prática dos equipamentos utilizados na estética facial; limpeza de pele, peelings, tratamentos 
de manchas, hidratação, e afecções cutâneas relacionas a estética. 
Objetivo Geral: Conhecer, compreender e assimilar os tratamentos de estética facial com a utilização  
conjunta de cosméticos e equipamentos adequados para cada diagnóstico estético. 
 
Objetivos Específicos: Tornar o aluno apto para realizar os tratamentos faciais; Identificar as afecções 
presentes indicando um tratamento específico e eficaz para cada cliente, de acordo com a ficha de anamnese 
facial. 
Conteúdo Programático: 
Unidade 1: A Pele e os cuidados faciais: Cosméticos de uso diário; Princípios ativos; Quadros clínicos 
encontrados na estética facial. 
 
Unidade 2: Ficha de Anamense (teoria e prática): diagnóstico e avaliação; Procedimentos em tratamentos faciais 
personalizados. 
 
Unidade 3: Teoria e Prática dos aparelhos eletroestéticos; Corrente galvânica; Corrente Farádica; 
Microcorrentes; Alta frequência; Vapor de Ozônio. 
 
Unidade 4: Práticas clínicas, cosméticos e procedimentos; Limpeza de pele; Peelings; Tratamentos de manchas; 
Tratamentos de acne; Revitalização; Rejuvenescimento; Máscara; Argila; Massagem facial, treinada nas aulas 
práticas. 
 
Unidade 5: Os músculos faciais e pontos motores para aplicação eletroestética. 
Bibliografia Básica: 
AGNE, J.E. Eu Sei Eletroterapia - Editora Andreoli. 
HARRIS, M. I. N, Pele: estrutura, propriedades e envelhecimento, São Paulo, Ed. Senac. 
GOBBO, P. D. Estética Facial Essencial. Editora Atheneu. 
Bibliografia Complementar: 
GUIRRO E. & GUIRRO R. Fisioterapia dermato-funcional, São Paulo. Ed. Manole. 
CUCÉ, L.C.; NETO, C.F., Manual de Dermatologia, São Paulo. Ed Atheneu. 
KITCHEN, Sheila, Eletroterapia: prática baseada em evidências. São Paulo Ed. Manole. 
KEDE, Maria Paulina Villarejo, SABATOVICH, Oleg. Dermatologia estética, Rio de Janeiro. Editora 
Atheneu. 
HERNANDES, Micheline; MARIE, Madeleine; MERCIER, Fresnel. Manual de cosmetologia, Rio de 
Janeiro. Editora Revinter. 
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Disciplina: 2874 - Estética Corporal - Obrigatória 
Carga Horária: 60h 
Curso/Período: Estética e Cosmética - 3° Período 

 
Ementa: Noções teóricas dos quadros clínicos encontrados na estética corporal; prática dos equipamentos 
utilizados na estética corporal; Tratamentos das afecções cutâneas relacionadas à estética. 
Objetivo Geral: Conhecer, compreender e assimilar os tratamentos de estética corporal com a utilização 
conjunta de cosméticos e equipamentos adequados para cada diagnóstico estético. 
 
Objetivos Específicos: Proporcionar aos alunos conhecimentos da teoria de eletroterapia para que possam 
aplicar nas aulas práticas. Tornar o aluno apto para realizar o tratamento específico para cada cliente, de acordo 
com a ficha de anamnese corporal. Fazer com o que o aluno esteja apto para identificar o quadro 
clínico na cliente. 
Conteúdo Programático: 
Unidade 1: Ficha de Anamnese Corporal: 
a) Dados Pessoais; b) Hábitos; c) Episódios Orgânicos; d) Perfil Morfológico; e) Avaliação  Clínica; f) Formas 
Clínicas da Celulite; g) Localização da Celulite; h) Biometria: braços, cintura, quadril, glúteos, coxas, pernas e 
tornozelos; i) Tratamentos Propostos com aparelhos específicos e os cosméticos. j) Prescrição e Orientações 
para a cliente de acordo com a ficha de anamnese 
 
Unidade 2: Revisão dos principais quadros clínicos em estética corporal: Fibroedemagelóide celulite, 
flacidez, gordura localizada e estrias. 
 
Unidade 3: Principais aparelhos em eletroterapia corporal: Vacuoterapia e Endermologia; Ultrassom; 
Drenagem Linfática Eletrônica; Corrente Russa; Corrente Galvânica: Ionização de grande superfície; 
Eletrolipoforese; Termoterapia. 
 
Unidade 4: Procedimentos Estéticos: Bandagem quente; Bandagem Fria e Banho de Lua; Gesso lipolítico; 
Gomage corporal; Argiloterapia; Banhos e Spas. 
Bibliografia Básica: 
PEREIRA,  FRANKLIN. Eletroterapia  sem mistérios  –  Aplicações  em estética facial  e corporal. Editora 
Rúbio. 
BORGES, F. S. Dermato-Funcional: Modalidades Terapêuticas das Disfunções Estéticas - Phorte Editora. 
AGNE, J.E. Eu Sei Eletroterapia - Editora Andreoli. 
Bibliografia Complementar: 
KITCHEN, Sheila. Eletroterapia: Prática baseada em evidências. São Paulo, Manole. 
GUIRRO, Elaine Caldeira de O; GUIRRO, Rinaldo Roberto de J. Fisioterapia em estética: fundamentos, 
recursos e patologias. São Paulo, Editora: Manole. 
KEDE, Maria Paulina Villarejo, SABATOVICH, Oleg. Dermatologia estética Rio de Janeiro. Editora 
Atheneu. 
HERNANDES, Micheline; MARIE, Madeleine; MERCIER, Fresnel. Manual de cosmetologia, Rio de 
Janeiro. Editora Revinter. 
DANGELO, Jose Carvalho; FATTINI, Carlo Américo. Anatomia humana, sistêmica e segmentar. Rio de 
Janeiro. Editora Atheneu. 
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Disciplina: 2897 - Projeto Interdisciplinar: Produção da Beleza - Obrigatória 
Carga Horária: 60h 
Curso/Período: Estética e Cosmética - 3° Período 

 
Ementa: Planejar um dia que se destina á apresentação pratica dos alunos na instituição onde os mesmos 
iram executar uma transformação envolvendo os conhecimentos teóricos e práticos que integram o escopo das 
disciplinas sob a orientação dos professores. 
Objetivo Geral: Relacionar e aplicar conhecimentos adquiridos no período vigente com as atividades 
relacionadas à Estética facial e corporal, biossegurança, cabelo, embelezamento de mãos e pés, massagens e 
depilação. 
 
Objetivos Específicos: Integrar, de forma interdisciplinar, conhecimentos teórico e práticos construídos no 
semestre, organizar um dia de beleza para desenvolver competências e habilidades e atuar como profissional 
da estética nas diversas atividades profissionais da área. 
Conteúdo Programático: 
Unidade 1: O que pretende abranger o projeto. 
Descrever as diversas funções de participação dos alunos e as técnicas de embelezamento para o 
planejamento e execução do evento. 
 
Unidade 2: Planejamento Organizacional. 
Procedimentos, local, data e duração e a divulgação do evento. Captação das pessoas convidadas para 
participação do dia de Beleza. 
 
Unidade 3: Realização do Evento. 
Execução do projeto envolvendo as técnicas adequadas para a transformação. 
Bibliografia Básica: 
WOOD, E.PAUL, D.Becker. Massagem de Beard. São Paulo: Manole. 
BORGES, F. S. Dermato-Funcional: Modalidades Terapêuticas das Disfunções Estéticas - Phorte Editora. 
AGNE, J.E. Eu Sei Eletroterapia - Editora Andreoli. 
Bibliografia Complementar: 
AMBER, Reuber Cromoterapia: a cura através das cores. São Paulo. Ed. Cultrix. 
PEREIRA, JOSÉ MARCOS - Propedêutica das doenças dos cabelos e do couro cabeludo. São Paulo: 
Atheneu 
SILVA, A. R, Aroma terapia em dermatologia e estética. São Paulo. Ed. Roca. 
MARTINS, E.I. S, A Prática do Shiatsu: na prática tradicionalista chinesa. São Paulo. Ed. Roca. 
PEREIRA, FRANKLIN. Eletroterapia sem mistérios – Aplicações em estética facial e corporal. Editora 
Rúbio. 
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Disciplina: 2910 - Estágio em Estética I - Produção e Beleza - Obrigatória 
Carga Horária: 135h 
Curso/Período: Estética e Cosmética - 3° Período 

 
Ementa: Os alunos irão realizar atendimento supervisionado na Clínica Modelo I e II. Atendimento na área  de 
massagem relaxante e estética e cabelo- tratamento do fio e couro cabeludo; Utilização de recursos 
eletrotermofototerapêuticos, aplicados a tratamentos faciais e corporais. Massagens relaxantes e estéticas, e 
embelezamento capilar (limpeza, hidratação e desencruste). Realizar atendimento supervisionado ao cliente 
na Clínica Modelo (Corporal) e (capilar). Atendimento nas áreas de corporal com massagens modeladora, 
sueca, quick, drenagem linfática e capilar com tratamento, corte e escova modeladora. 
Objetivo Geral: Desenvolver os conhecimentos abordados nas disciplinas dos módulos, previamente 
ministradas e integra-los de forma interdisciplinar os conhecimentos teóricos e práticos construídos para futura 
atuação como profissional da área de Estética e Cosmética; e atuar em equipes multidisciplinares. 
 
Objetivos Específicos: Propiciar ao aluno experiência acadêmico-profissional e aplicação de seus 
conhecimentos teóricos e práticos, desenvolvendo o tratamento adequado para cabelo, massagem relaxante e 
redutora. Desenvolver um referencial teórico-prático, habilitando o aluno, a integrar-se ao mercado de 
trabalho. 
Conteúdo Programático: 
Unidade 1: Normas de Procedimento e Avaliação do Atendimento à Comunidade (vestuário, postura 
profissional, pontualidade, material). 
 
Unidade 2: Prática de atendimentos a clientes das áreas: massagem e depilação, com utilização dos aparelhos 
adequados a cada procedimento. 
Bibliografia Básica: 
BECK, MARK F. et all. CURSO BÁSICO DE MASSAGEM - Um guia para técnicas de massagem sueca, 
shiatsu e reflexologia. São Paulo: Cengage Learning, 
BORGES, F. S. Dermato-Funcional: Modalidades Terapêuticas das Disfunções Estéticas - Phorte Editora. 
GARCIA, N. M. Passo a passo da drenagem linfática manual em cirurgia plástica. Editora: SENAC Distrito 
Federal. 
Bibliografia Complementar: 
KITCHEN, Sheila. Eletroterapia: Prática baseada em evidências. São Paulo, Manole. 
GUIRRO, Elaine Caldeira de O; GUIRRO, Rinaldo Roberto de J. Fisioterapia em estética: fundamentos, 
recursos e patologias. São Paulo, Editora: Manole. 
AGNE, J.E. Eu Sei Eletroterapia - Editora Andreoli 
BIONDO, Sônia; DONATI, Bruno. Cabelo: cuidados básicos, técnicas de corte, coloração e embelezamento. 
Rio de Janeiro: SENAC Nacional. 
HERNANDES, Micheline; MARIE, Madeleine; MERCIER, Fresnel. Manual de cosmetologia, Rio de 
Janeiro. Editora Revinter. 
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Disciplina: 4428 - Biossegurança - Obrigatória 
Carga Horária: 60h 
Curso/Período: Estética e Cosmética - 3° Período 

 
Ementa: Definições e conceitos, importância para o profissional, segurança no local de trabalho, segurança  do 
ambiente e profissional. Reconhecimento de riscos ocupacionais, medidas preventivas, doenças ocupacionais e 
Vacinação ocupacional. Processamento de artigos e validação de métodos, determinantes de infecção, suas 
causas recomendações básicas e Manual de Boas Práticas e Procedimentos Operacionais 
Padrão, e implantação de normas de biossegurança em uma área de estética ou ambiente que necessita de 
minimizar riscos de infecção. 
Objetivo Geral: Conhecer os principais processos que determinam a implantação de  normas  de biossegurança 
em centros estéticos, salões de Estética e Cosmética, hospitais, laboratórios, bem como estar familiarizado com 
a segurança do ambiente de trabalho e controle da infecção. 
 
Objetivos Específicos: Identificar as normas de biossegurança para a área de Estética e Cosmética que minimize 
riscos de infecção. Propiciar qualidade no tratamento estético desenvolvido pelo tecnólogo em Estética e 
Cosmética, visando salutar uma qualidade no atendimento ao cliente em um ambiente com 
condições ideais de biossegurança. 
Conteúdo Programático: 
Unidade I: Introdução à Biossegurança. 
- Riscos biológicos no ambiente de trabalho de acordo com as noras de Biossegurança segundo a OMS. - 
Resíduos hospitalares e classificação infecto contagioso e normas para manuseio, para centros de estética. - 
Diferenciação de material contaminante biológico: sangue, exsudato, líquido corporal e probabilidade de 
contaminação no centro estético. 
 
Unidade 2: Segurança no local de trabalho e cadeia infecciosa. 
-Segurança no local de trabalho: segurança da instituição do funcionário e do cliente, manutenção de segurança 
dos equipamentos, prevenção de infecção, descuido nas lavagens das mãos, infecções causadas por fatores 
ambientais e cliente contagioso. -Desinfecção, tipos de acidentes infecciosos comuns na área de estética, órgãos 
reguladores de normas de biossegurança, política, papel do empregado. -Segurança no ambiente: falhas comuns 
de segurança, identificação das falhas, precauções adicionais com aparelhos utilizados no centro estético 
corporal, facial, cabelo e embelezamento de mãos e pés e treinamento para limpeza e conservação destes 
aparelhos. -Infecção: doenças contagiosas e transmissíveis, microbiota normal, patogenicidade, resposta 
inflamatória, resistência bacteriana, cadeia de transmissão da infecção, cadeia infecciosa, comparação 
bacteriana, vírus e protozoários. 
 
Unidade 3: Procedimento Operacional Padrão - POP. 
-Controlando a infecção no centro estético: implantando normas de Biossegurança, perfil profissional, 
individualização do programa, objetivos do programa, comissão de controle da infecção, recursos e 
regulamentações. - Precauções padronizadas: lavagem das mãos, assepsia de escovas, tesouras, alicates 
aparelhos para depilação, corporal e facial limpeza de toalhas ou lençóis. -Esterilização versus desinfecção: 
agentes desinfetantes, descontaminação, esterilização. -Desenvolvimento de procedimento operacional 
padrão: padronização de normas. 
Bibliografia Básica: 
HIRATA, M.H. ROSARIO e HIRATA, D. C. MANUAL DE BIOSSEGURANÇA- Editora Manole. 
PELCZAR, M.J.; et al., MICROBIOLOGIA. São Paulo McGram-Hill. 
RAMOS, J. M. P. Biossegurança em Estabelecimentos de Beleza e Afins. Editora Atheneu. 

Bibliografia Complementar: 
ROITT, I., BROSTOFF, J. & MALE, D. Imunologia. São Paulo: Manole. 
TORTORA, G.J., FUNKE, B.R., CASE, C.L. Microbiologia. Porto Alegre: Artmed. 
COTRAN, R.S.; KUMAR, V., ROBBINS, S.L., SCHOEN,F.J. Patologia Estrutural e Funcional Rio de 
Janeiro: Guanabara Koogan. 
GUYTON, A.C. Tratado de Fisiologia Médica, Guanabara Koogan. 
VARELLA, MARCELO DIAS. Biossegurança e Biodiversidade. Contexto científico e regulamentar. Ed. Del 



Vice-Reitoria 

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

Página 2 de 2 

 

 

Rey. Belo Horizonte, MG. 
 

 
 

 

Gestor do Curso 

 
 

 
 

 

Vice-Reitor 



Vice-Reitoria 

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

Página 1 de 2 

 

 

Plano de Ensino 

Disciplina: 4561 - Pré e Pós Operatório de Cirurgia Estética - Obrigatória 
Carga Horária: 75h 
Curso/Período: Estética e Cosmética - 3° Período 

 
Ementa: Aplicação de tratamentos Estéticos no Pré-Operatório e Pós-Operatório de Cirurgias; Massagem de 
Drenagem Linfática Manual (método VODDER ou LEDUC); Aparelhos de uso associado a Drenagem 
Linfática; Sequencia de tratamento no Pré-Operatório e Pós-Operatório. 
Objetivo Geral: Possibilitar ao aluno a avaliação e o tratamento de alterações que acometem o sistema 
tegumentar por meio de técnicas manuais, bem como a associação de recursos eletro-termo-fototerápicos para 
o tratamento de apoio no pré e pós-cirúrgico. Promover o conhecimento e prática da utilização de recursos 
disponíveis na área da estética e da cosmetologia. 
 
Objetivos Específicos: Realizar tratamentos estéticos de apoio no pré e pós-cirúrgico, com a utilização da 
técnica de massagem de drenagem linfática e aparelhos visando à adequada preparação do cliente à cirurgia, 
sua recuperação e bem estar. 
Conteúdo Programático: 
Unidade 1: Introdução. 
Apresentação do plano de ensino, cronograma de atividades e formas de avaliação. Apresentação de alunos e 
professora. 
 
Unidade 2: Pré – Operatório. 
Conhecer as principais cirurgias estéticas. Identificar a sequência de trabalho no pré-operatório de cirurgias 
estéticas; Ficha de Anamnese; Preparar a pele com peelings; Informações sobre o pós-operatório. 
 
Unidade 3: Sistema Linfático. 
Compreender a fisiologia e anatomia do Sistema linfático e o histórico do método de Drenagem Linfática (Dr. 
Vodder); Fisiologia do Sistema Linfático; Conceito e histórico da Drenagem linfática; Compreender as 
contraindicações da drenagem linfática e a importância do uso de aparelho de ultrassom 3 MGH, vacuoterapia 
e cosméticos. 
 
Unidade 4: Pós – Operatório. 
Identificar a sequência de trabalho no pós-operatório de cirurgias estéticas; Sequência do Pós-operatório do 4º 
dia (após 72 h), cuidados com assepsia, uso de ultrassom 3 MHz pulsado, medicamentos prescritos pelo médico; 
Sequência do 4º dia ao 15º dia de P.O.; Sequência do 15º dia ao 2º mês de P.O: Cintas térmicas e de compressão; 
Sequência do Pós-operatório do 3º mês aproximadamente: - Corrente Russa e Endermoterapia, Bandagens Frias 
e Cirtometria. 
 
Unidade 5: Manobras da Drenagem linfática Manual. 
Identificar as funções e técnicas das manobras de massagem de drenagem linfática: deslizamento, garrote 
continuo e pulsado, patão, patinho, amassamento, rolamento, passar e enviar. 
 
Unidade 6: Drenagem Linfática Manual. 
Método Dr. Emil Vodder; Desenvolver habilidades técnicas no aluno, aplicando o método nas regiões de: face, 
pescoço, tórax e mama, abdômen, glúteos, membros inferiores e superiores. Aplicação para cirurgias de 
lipoaspiração e tratamentos estéticos; Drenagem Linfática Manual Reversa: Método para aplicação no 
tratamento de pós-operatório das cirurgias de abdominoplastia, lifting facial. 
Bibliografia Básica: 
MAUAD, Raul José. Estética e Cirurgia Plástica: Tratamento no Pré e Pós-operatório. São Paulo: Senac. 
BORGES, F. S. Dermato-Funcional: Modalidades Terapêuticas das Disfunções Estéticas - Phorte Editora. 
PEREIRA, FRANKLIN. Eletroterapia Sem Mistérios - Aplicações Em Estética Facial E Corporal. Editora: 
Rubio. 
Bibliografia Complementar: 
GUIRRO E. & GUIRRO R. Fisioterapia Dermato-funcional. São Paulo: Manole 
MAUAD, Raul José. Estética e Cirurgia Plástica: Tratamento no Pré e Pós-operatório. São Paulo: Senac. 
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CASTRO, Inês de. O Guia da Cirurgia Plástica. São Paulo: Nome da Rosa; Símbolo. 
GUYTON, A; C. Tratado de Fisiologia Médica. Rio de janeiro. 
BERNE, R. M., LEVY, M.N. Fisiologia. Rio de janeiro: Guanabara Koogan. 
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Disciplina: 4572 - Cabelo - Corte e Estética - Obrigatória 
Carga Horária: 75h 
Curso/Período: Estética e Cosmética - 3° Período 

 
Ementa: Teoria e prática de corte de cabelo; ferramentas, vocabulário técnico; formatos e características do 
rosto; divisão organizada para o corte; variações dos ângulos dentro de técnicas desenvolvidas sobre graus; 
desconexões básicas; técnicas variadas de escovas; técnicas de finalizações: piastra, babyliss e etc. Produtos 
finalizadores. 
Objetivo Geral: Objetivo Geral: Adquirir conhecimentos teórico-práticos de técnicas de escova, penteado, 
corte de cabelo e finalização afim de que possa desenvolver habilidades para uma execução segura. 
 
Objetivos Específicos: Objetivos Específicos: Realizar diagnóstico capilar e indicar produtos específicos, 
executar técnicas atuais de escova, penteado, corte de cabelo básico e finalização. 
Conteúdo Programático: 
Unidade 1: Diagnóstico Capilar e Técnicas de Escova. 
Composição química; Propriedades; Desconexões e técnica para escova, aplicação de produtos diversos. 
 
Unidade 2: Penteados. 
Preparação, estilo, ocasião, técnicas diversas, acessórios, tendências de moda em penteado. Adequação ao 
perfil fisionômico considerando o gosto pessoal. 
 
Unidade 3: Formatos de Rosto, Técnicas de Corte, Finalização e Ferramentas. 
Desconexões para o corte e vocabulário técnico, graus, degradados, pontos de referência, finalização, piastra, 
babyliss, bobies, manipulação das ferramentas de trabalho. Tendências. 
Bibliografia Básica: 
Millady, Cortes de Cabelo - Técnicas e modelagem. São Paulo: Cengage Learning. 
HALAL, J. TRICOLOGIA E A QUÍMICA COSMÉTICA CAPILAR - Tradução da 5ª edição norte- 
americana. São Paulo: Cengage Learning 
SCHWAN-JONCZYK, ANNETTE – Tricologia (S.I ) Wella. 
Bibliografia Complementar: 
HERNANDEZ, Micheline; MERCIER-FRESNEL, Marie-Madeleine. Manual de Cosmetologia. Rio de 
Janeiro: Revinter Ltda., 
BIONDO, Sônia; DONATI, Bruno. Cabelo: cuidados básicos, técnicas de corte, coloração e embelezamento. 
Rio de Janeiro: Senac Nacional. 
HALLAWELL, Philip. Visagismo – Harmonia e Estética. São Paulo: Senac. 
Cortes de cabelo técnicas e modelagem / revisor técnico Rodrigo Cintra. São Paulo: Cengage Learning. 
PEREIRA, JOSÉ MARCOS - Propedêutica das doenças dos cabelos e do couro cabeludo. São Paulo: 
Atheneu. 
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Disciplina: 4597 - Técnicas Alternativas Aplicadas à Estética - Obrigatória 
Carga Horária: 60h 
Curso/Período: Estética e Cosmética - 3° Período 

 
Ementa: Aromaterapia, Musicoterapia, Bambuterapia, Pedras quentes, Reflexologia, Shiatsu, Do-in, 
Acupuntura, Cromoterapia, Reiki, Shantalá, Massagem Ayurvédica e Acupuntura. 
Objetivo Geral: Conhecer, propor e desenvolver programas preventivos ou terapêuticos nos campos das 
Técnicas Terapêuticas Orientais e Naturistas. 
 
Objetivos Específicos: Noções sobre os conceitos e aplicações das teorias baseados na medicina chinesa. 
Capacitar o aluno nas técnicas alternativas e sua aplicação prática. Possibilitar agregar os conhecimentos 
sobre as técnicas orientais às técnicas ocidentais. 
Conteúdo Programático: 
Unidade 1: Conhecer e aplicar as Técnicas Orientais como recurso terapêutico e preventivo, auxiliando na 
formação individual e cultural do Esteticista. 
 
Unidade 2: Proporcionar e ampliar o conhecimento das técnicas orientais aplicadas, a reflexão, a expressão e a 
comunicação de ideias através do estudo e aplicação do exercício vivencial e os fundamentos das técnicas 
orientais, como recurso preventivo e terapêutico. 
 
Unidade 3: Definição, Introdução a técnica, Indicações e Contraindicações: Shiatsu, Do-In, Quick Massage, 
Reflexologia Podal, Aromaterapia, Shantala e Cromoterapia. 
 
Unidade 4: Introdução à Medicina Tradicional Chinesa e Massagem Ayurvédica. 
Bibliografia Básica: 
AMBER, Reuber; Cromoterapia: a cura através das cores. São Paulo. Ed. Cultrix. 
SOUZA, W. Shiatsu dos Meridianos: Um Guia Passo a Passo. Editora SENAC. 
GILLANDERS, A. Guia Completo de Reflexologia. Editora Pensamento. 
Bibliografia Complementar: 
SILVA, A. R, Aromaterapia em dermatologia e estética. São Paulo. Ed. Roca. 
MARTINS, E.I.S, A Prática do Shiatsu: na prática tradicionalista chinesa. São Paulo. Ed. Roca. 
HOARE, JOANNA – Guia Completo de Aromaterapia. Ed. Pensamento. 
HORN, Joshua S. Medicina para milhões: a experiência chinesa. Rio de Janeiro. Editora Civilização 
Brasileira. 
NAMIKOSHI, Toru. Livro completo da terapia shiatsu. São Paulo. Editora Manole. 
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Disciplina: 2301 - Maquiagem - Obrigatória 
Carga Horária: 60h 
Curso/Período: Estética e Cosmética - 4° Período 

 
Ementa: Adquirir conhecimento teórico-prático sobre maquiagem nas diversas ocasiões, faixa etária e etnias, 
ferramentas de trabalho, produtos cosméticos, técnicas de correção considerando os formatos de rosto e suas 
características, Tendências da moda afim de que possa desenvolver habilidades para uma execução segura das 
técnicas. 
Objetivo Geral: Estudo dos formatos de rosto e das suas partes, suas características e a sua importância na 
maquiagem, produtos cosméticos de diferentes texturas, contrastes de luz e sombra, maquiagem corretiva, 
Estilos, Tendências e a Moda ao longo do tempo, Técnicas de maquiagem considerando ocasiões, faixa etária 
e etnias. Produtos cosméticos. 
 
Objetivos Específicos: Adequar a maquiagem aos diferentes tipos de pele, de rosto, respeitando as 
características e necessidades individuais e resultados desejados. Aplicar corretamente os produtos  cosméticos 
de maquiagem e executar as diferentes técnicas. 
Conteúdo Programático: 
Unidade 1: Conceitos básicos sobre maquiagem. 
Estudar tópicos importantes sobre maquiagem, cores, produtos cosméticos, técnicas, cuidados e postura 
profissional. 
 
Unidade 2: Técnicas de maquiagem e correção. 
Estudar sobre as etapas da maquiagem, aplicação de produtos de diferentes texturas, correções, valorização dos 
pontos positivos na adequação da imagem pessoal, minimização das imperfeições, truques, contrastes e 
especificidades. 
 
Unidade 3: A maquiagem nas diferentes décadas e técnicas específicas. 
Pesquisar sobre a maquiagem ao longo do tempo. Maquiagem da noiva, maquiagem do dia, da noite, festas e 
nas diferentes etnias. 
Bibliografia Básica: 
KIT. S. Maquiagem - Os Segredos Dos Profissionais. Editora: Marco Zero 
ESPELHO, P. Pequeno Livro de Maquiagem Guia Para Toda Hora. Editora Verus. 
KRIZEK, A. Maquiagem como Profissão. 

Bibliografia Complementar: 
HERNANDEZ, Micheline; MERCIER-FRESNEL, Marie-Madeleine. Manual de Cosmetologia. Rio de 
Janeiro: Revinter Ltda. 
AGUIAR, Titta. Personal Stylist: Guia para consultores de imagem. São Paulo: Senac. 
DUARTE JÚNIOR, JOÃO-FRANCISCO. O que é beleza. Ed Brasiliense. 
MOLINOS, Duda. Maquiagem. São Paulo: Senac, São Paulo. 
HALLAWELL, Philip. Visagismo – Harmonia e Estética. São Paulo: Senac. 
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Disciplina: 3826 - Eventos, Cerimonial e Etiquetas - Obrigatória 
Carga Horária: 60h 
Curso/Período: Estética e Cosmética - 4° Período 

 
Ementa: Conceitos, normativas e tipologia de Cerimonial, Protocolo e Etiqueta. A importância das 
definições protocolares. Conceitos, classificação, tipologias e normativas de eventos empresariais, sociais, 
desportivos e no terceiro setor. Planejamento, Organização e Execução de Eventos. 
Objetivo Geral: Capacitar o aluno entender todo o processo que envolve a produção e a execução de um 
evento, de maneira prática e profissional. 
 
Objetivos Específicos: Identificar os conceitos, normativas e tipologia dos cerimoniais, protocolos e etiqueta. 
Conhecer os tipos de eventos e suas principais características. Analisar as rotinas de produção e execução de 
eventos. 
Conteúdo Programático: 
Unidade 1: - Cerimonial, Protocolo e Etiqueta: - Conceitos, classificações e tipologias. - Os tipos de trajes. - O 
Convite do evento. - Tipos de mesas e sua disposição hierárquica. - Os arranjos de mesas. - Caligrafia. - Ordem 
Geral das Precedências. O perfil do profissional de Cerimonial e Protocolo. 
 
Unidade 2: - Eventos Empresariais - culturais – Vernissage. Eventos Sociais e Científicos. - Eventos Esportivos 
e Recreativos. - Aspectos Técnicos: Som; Microfones; Mesa e Tribuna; Panóplia; check-list. 
 
Unidade 3: - Etiqueta e Boas Maneiras. 
Bibliografia Básica: 
KIT. S. Maquiagem - Os Segredos Dos Profissionais. Editora: Marco Zero. 
ESPELHO, P. Pequeno Livro de Maquiagem Guia Para Toda Hora. Editora Verus. 
KRIZEK, A. Maquiagem como profissão. 
Bibliografia Complementar: 
FREUD, Francisco Tommy. Festas & Recepções: Gastronomia, Organização e Cerimonial. São Paulo: Senac 
Nacional. 
ZANELLA, Luiz Carlos. Manual de Organização de eventos – Planejamento e operacionalização. São Paulo: 
Atlas. 
MIRANDA, Luiza. Negócios e Festas: Cerimonial e Etiqueta em eventos. Ed. Autentica BH. 
NUNES, Marina Martinez. Cerimonial para Executivos. São Paulo: Sagra-Luzzatto. 
MELO NETO, Francisco Paulo de. Criatividade em Eventos. São Paulo: Contexto. 
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Disciplina: 4362 - Estágio em Estética II - Produção da Beleza e Promoção Humana e em Estética - Obrigatória 
Carga Horária: 135h 
Curso/Período: Estética e Cosmética - 4° Período 

 
Ementa: Prática supervisionada em tratamentos estéticos. Atendimento nas áreas de: visagismo; estética facial, 
corporal, depilação, massagens relaxantes e estéticas, drenagem linfática método Vodder aplicados para os pós-
cirúrgicos, embelezamento de mãos e pés, sempre utilizando os recursos eletrotermofototerapêuticos e 
cosmetológicos. Realizar atendimento ao cliente na Clínica Modelo. 
Atendimento nas áreas de massagens com drenagem linfática e pós-operatória, estética facial com limpeza de 
pele, hidratação e maquiagem, cabelo com corte e colorimetria. 
Objetivo Geral: Desenvolver um referencial teórico-prático para realizar uma consultoria de beleza, habilitando 
o aluno, a integrar-se ao mercado de trabalho. 
 
Objetivos Específicos: Propiciar ao aluno experiência acadêmico-profissional e aplicação de seus 
conhecimentos teóricos e práticos, desenvolvendo o tratamento adequado para cabelo, unhas, maquiagem, 
depilação, estética corporal e facial incluindo pré e pós-operatórios de cirurgias plásticas. Desenvolver um 
referencial teórico-prático para realizar uma consultoria de beleza, habilitando o aluno, a integrar-se ao 
mercado de trabalho. 
Conteúdo Programático: 
Unidade 1: Normas de Procedimento e Avaliação do Atendimento à Comunidade (vestuário, postura 
profissional, pontualidade, material). 
 
Unidade 2: Aula de ficha de Anamnese e evolução das áreas afins, protocolos e objetivos de tratamento. 
 
Unidade 3: Endermoterapia, Ultra-som 3mg, Corrente Russa, Cell lise, linfoaction, peeling de cristal, 
termoderme, vapor de ozônio, liftron. e ferramentas de trabalho da área capilar. Indicação, modo de usar e 
cuidados. 
 
Unidade 4: Prática de atendimentos a clientes das áreas: facial, corporal, capilar, embelezamento de mãos e pés, 
maquiagem, depilação e pré e pós-operatórios de cirurgias plásticas. 
Bibliografia Básica: 
BORGES, F. S. Dermato-Funcional: Modalidades Terapêuticas das Disfunções Estéticas – Phorte. 
KIT. S. Maquiagem - Os Segredos Dos Profissionais. Editora: Marco Zero 
HALAL, J. Tricologia e a Química Cosmética Capilar - Tradução da 5ª edição norte-americana. São Paulo: 
Cengage Learning. 
Bibliografia Complementar: 
WOOD, E.PAUL, D. Becker. Massagem de Beard. São Paulo: Manole. 
GUIRRO E. & GUIRRO R. Fisioterapia Dermato-Funcional. São Paulo. Ed. Manole. 
BIONDO, Sônia; DONATI, Bruno. Cabelo: cuidados básicos, técnicas de corte, coloração e embelezamento. 
Rio de Janeiro: Senac Nacional. 
PEREIRA, F. Eletroterapia sem mistérios - aplicações em estética facial e corporal. Editora: Rubio. 
Cortes de cabelo técnicas e modelagem/revisor técnico Rodrigo Cintra. São Paulo: Cenagage. 
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Disciplina: 4385 - Gerontologia Estética - Obrigatória 
Carga Horária: 60h 
Curso/Período: Estética e Cosmética - 4° Período 

 
Ementa: Exploração das teorias vigentes sobre o processo de envelhecimento, bem como dos aspectos 
fisiológicos, histopatológicos e histoquímicos, morfológicos, genéticos e hormonais que permeiam o tema, 
possibilitando a ampliação do conhecimento do profissional da Estética e Cosmética e favorecendo a busca de 
alternativas que minimizem os impactos sofridos pelo envelhecimento. 
Objetivo Geral: Propiciar ao profissional da estética o conhecimento científico apropriado  para  discernir com 
precisão os efeitos naturais do processo de envelhecimento, bem como as alterações produzidas pelos fatores 
extrínsecos e intrínsecos que acometem o idoso ocasionando degenerações e transformações em seu organismo, 
visando seu bem estar físico, emocional e social. Noções básicas sobre o Estatuto do Idoso. 
 
Objetivos Específicos: Identificar as principais patologias dos sistemas do nosso organismo no momento da 
senilidade. Compreender os conceitos básicos e as principais características de distúrbios circulatórios, lesões, 
acúmulos, necrose, alterações de crescimento e diferenciação e neoplasias, habilitando-o a reconhecer 
macroscopicamente estas alterações e fornecendo subsídios para o estudo posterior destas patologias no 
idoso. 
Conteúdo Programático: 
Unidade 1: Bases do Envelhecimento. 
- Conceito Gerontologia e Geriatria: - Definição de envelhecimento; - Teorias biológicas do envelhecimento; 
- Envelhecimento intrínseco; - Envelhecimento extrínseco; - Noções básicas sobre o estatuto do idoso. 
 
Unidade 2: Processo do Envelhecimento. 
- Idade biológica, cronológica, psicológica e social. - Senescência ou senectude e senilidade. - Fisiologia do 
envelhecimento. - Modificações morfológicas histológicas e bioquímica e imunológicas. 
 
Unidade 3: Sistemas Orgânicos e Envelhecimento. 
- Sistema nervoso envelhecimento cerebral; - Transtornos cognitivos e demência. -Sistema Cardio- 
Respiratório: -Envelhecimento cardiovascular, alterações estruturais e funcionais. - Patologias do sistema 
geniturinário. 
 
Unidade 4: Principais doenças no Envelhecimento. 
- Parkinson; - Alzheimer; - Aterosclerose; - Hipertensão arterial, hipotensão ortostática; - Arritmias cardíacas; 
- Doenças Arteriais Coronarianas; - Doença Vascular Periférica; - Troboembolismo Venoso; - Insuficiência 
Renal; - Infecção Urinária; - Diabetes; - Osteoporose; - Osteoartrose; - Artrites. 
 
Unidade 5: Sistema Muscular e Endócrino. 
- Sistema neuromuscular: - Tipos de fibras; - Alterações da postura e marcha, força e resistência. - Alterações 
hormonais; - Nutrição e metabolismo; - Sistema gastrintestinal e patologias associadas; 
 
Unidade 6: Tecido Conjuntivo. 
-Alterações funcionais, estruturais e morfológicas do tecido conjuntivo. - Patologias associadas. 
 
Unidade 7: Sistema Tegumentar. 
- Pele camadas e anexos, alterações fisiológicas, anatômicas e histológicas, morfológicas e bioquímicas. - 
Radicais livres e estresse oxidativo. - Órgãos dos sentidos. 
Bibliografia Básica: 
PAPALÉO, M.N. Gerontologia. São Paulo, Atheneu. 
GORZONI, MILTON LUIZ. Tratado de Geriatria e Gerontologia. Rio de Janeiro: Guanabara Koogan. 
TONINI. T. Gerontologia. Yendis Editora. 
Bibliografia Complementar: 
GUYTON, A; C. Tratado de Fisiologia Médica. Rio de janeiro, 
BERNE, R. M., LEVY, M.N. Fisiologia. Rio de janeiro: Guanabara Koogan 
Freitas, Elizabete Viana de; et al. Tratado de geriatria e gerontologia. EBM 
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GOMES, F.A. FERREIRA, P. C. A. Manual de geriatria e gerontologia. Rio de Janeiro, EBM – Editora 
Brasileira de Medicina. 
PAPALÉO NETTO, Matheus. Gerontologia: a velhice e o envelhecimento em visão globalizada. Atheneu. 
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Disciplina: 4397 - Estilo e Imagem Pessoal - Obrigatória 
Carga Horária: 60h 
Curso/Período: Estética e Cosmética - 4° Período 
 
Ementa: Apresentação pessoal e comunicação; postura e relacionamento social e profissional; visão e 
planejamento da autoimagem e diferenciar estilos. 
Objetivo Geral: Aplicar os princípios de etiqueta, postura e cerimonial no desenvolvimento e  
relacionamentos sociais e profissionais do dia- a -dia. 
 
Objetivos Específicos: Reconhecer os principais elementos que compõe a imagem sob uma visão holística. 
Reconhecer que a imagem pessoal é associada ao visual e etiqueta. Realizar um autodiagnostico de imagem 
através da definição de estilo. 
Conteúdo Programático: 
Unidade 1: Conscientização da importância da Imagem Pessoal. 
Aparência física, gestos, expressões faciais, postura, voz, vocabulário e relacionamento social e profissional. 
 
Unidade 2: Atendimento e Apresentação Pessoal. 
Razões para a excelência no atendimento ao cliente; o que motiva o comportamento do cliente; direito do 
consumidor; técnicas para garantir a satisfação dos clientes. 
 
Unidade 3: Planejamento de Recepção. 
Tipos de recepção, convidados, comidas, bebidas, montagem de mesas, tipos de serviços, comportamento e 
conduta à mesa. 
Bibliografia Básica: 
MENEZES, M.J.S. O Pequeno Livro da Etiqueta e Bom Senso: 501 Conselhos para Você Brilhar em 
Qualquer Ocasião. Editora: Leya. 
KALIL, G. Chic: Um guia de moda e estilo para o século XXI. São Paulo. Senac. 
MOUTINHO, M.R.; VALENÇA, M.T. A moda do século XX. Rio de Janeiro: ed. Senac. 
Bibliografia Complementar: 
AGUIAR, Titta. Personal Stylist: Guia para consultores de imagem. São Paulo: Senac. 
QUEIROZ, Renato da Silva. O corpo do brasileiro: estudos de estética e beleza. Ed Senac. 
CHAHINE, NATHALIE. Beleza do século. Cosac e Naify. 
CURY, A. A ditadura da beleza e a revolução da mulher. Editora Arqueiro. 
MIRANDA, LUIZA. Negócios e Festas: Cerimonial e Etiqueta em eventos. Ed. Autentica BH. 
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Disciplina: 4413 - Visagismo - Obrigatória 
Carga Horária: 60h 
Curso/Período: Estética e Cosmética - 4° Período 
 
Ementa: Princípios do visagismo, do processo criativo e da linguagem visual, morfologia harmonia e 
estética, personalidade e imagem pessoal. 
Objetivo Geral: Apresentar e ensinar ao aluno o conceito do visagismo, introduzir seus princípios  e  histórico. 
Trabalhar tópicos importantes como o processo criativo, a linguagem visual, equilíbrio e harmonia, análise dos 
formatos, das proporções e das partes do rosto, análise da cor da pele, personalidade do indivíduo, a fim de 
desenvolver habilidades e capacitá-lo a analisar o cliente fisicamente bem como a sua personalidade, 
relacionando os princípios da linguagem visual com a criação de uma imagem pessoal customizada. 
 
Objetivos Específicos: Fornecer ao estudante de visagismo os princípios básicos da harmonia e da estética 
aplicados ao visagismo, para que possam saber como criar determinado efeito e porque esse efeito é criado. 
Estimular a observação do rosto e de suas partes, das feições, cor e tom da pele, do corpo humano. Mostrar 
como a linguagem visual é aplicada na criação de uma imagem pessoal e como os elementos visuais funcionam. 
Estimular atitudes essenciais à criatividade e como proceder no desenvolvimento de um projeto 
criativo. 
Conteúdo Programático: 
Unidade 1: Histórico e Introdução aos Princípios do Visagismo 
Conhecer os principais divulgadores do conceito e a importância dos seus respectivos trabalhos. Entender os 
princípios do visagismo e qual a sua aplicação nas diferentes áreas: empresarial, educacional, da saúde, moda, 
artes cênicas, esporte, beleza e artes em geral. 
 
Unidade 2: O rosto, as partes do rosto e o temperamento. 
Estudar a geometria e a anatomia da cabeça, os formatos básicos do rosto e das partes do rosto, relacionando 
com as formas geométricas e os seus significados. Refletir sobre os temperamentos humanos e suas 
características. 
.Compreender o que é preciso saber sobre a harmonia e a estética do rosto, explicitados através dos 
fundamentos da linguagem visual e dos elementos visuais. 
 
Unidade 3: Processo criativo, consultoria e criação de imagem pessoal. 
Compreender as etapas do processo criativo, como realizar a análise física do cliente, como proceder durante 
a consultoria e como criar uma imagem pessoal customizada. 
Bibliografia Básica: 
GOOSSENS, J. Beleza – um conjunto em harmonia. Editora Harbra. 
HALLAWELL, Philip. Visagismo – Harmonia e Estética. São Paulo: Senac. 
KIT. S. Maquiagem - Os Segredos Dos Profissionais. Editora: Marco Zero. 
Bibliografia Complementar: 
BIONDO, Sônia; DONATI, Bruno. Cabelo: cuidados básicos, técnicas de corte, coloração e embelezamento. 
Rio de Janeiro: Senac Nacional. 
AGUIAR, Titta. Personal Stylist: guia para consultores de imagem. São Paulo: Editora Senac São Paulo. 
WOLF, Naomi. O mito da beleza. Rio de Janeiro: Rocco 
QUEIROZ, RENATO DA SILVA. O corpo do brasileiro: estudos de estética e beleza. Ed Senac. 
CHAHINE, NATHALIE. Beleza do século. Cosac e Naify. 
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Disciplina: 4495 - Projeto Interdisciplinar: Produção da Beleza e Promoção Humana e em Estética - Obrigatória 
Carga Horária: 60h 
Curso/Período: Estética e Cosmética - 4° Período 
 
Ementa: Elaborar um evento que se destina á apresentação dos resultados oriundos dos trabalhos, atividades 
estéticas desempenhados pelos do quarto período do Curso de Estética e Cosmética e parceiros da instituição. 
No evento os alunos relacionam e aplicam conhecimentos teóricos e práticos que integram o escopo das 
disciplinas sob a orientação dos professores. 
Objetivo Geral: Relacionar e aplicar conhecimentos adquiridos no período vigente com as atividades 
relacionadas a organização de um evento, vestuário, acessórios, cabelo, maquiagem, embelezamento de mãos 
e pés, massagens, depilação e limpeza de pele. 
 
Objetivos Específicos: Integrar, de forma interdisciplinar, conhecimentos teórico e práticos construídos no 
semestre, organizar um desfile, desenvolver competências e habilidades para atuar como profissional da 
estética que sabe relacionar estilos diferentes. 
Conteúdo Programático: 
Unidade 1: Escopo do Projeto. 
Propósito, tema que é a natureza do evento, público alvo, colaboradores e parceiros, equipe de trabalho. 
 
Unidade 2: Planejamento Organizacional. 
Procedimentos, local, data e duração. Audiovisuais, segurança e a divulgação do evento. 
 
Unidade 3: Realização do Evento. 
Participação na preparação das modelos com maquiagem, cabelo e penteados, manicure e pedicure e 
vestuário. 
Bibliografia Básica: 
KALIL, G. Chic: Um guia de moda e estilo para o século XXI. São Paulo. Senac. 
ANDRADE, Renato Brenol. Manual de eventos – ampliada. Caxias do Sul: Edus. 
KIT. S. Maquiagem - Os Segredos Dos Profissionais. Editora: Marco Zero. 
Bibliografia Complementar: 
HALLAWELL, Philip. Visagismo – Harmonia e Estética. São Paulo: Senac. 
MOUTINHO, M.R.; VALENÇA, M.T. A moda do século XX. Rio de Janeiro: ed. Senac. 
VELOSO, Dirceu. Organização de Eventos e Solenidade. São Paulo: AB Editora. 
CURY, A. A ditadura da beleza e a revolução das mulheres. Editora Arqueiro. 
AGUIAR, Titta. Personal Stylist: guia para consultores de imagem. São Paulo: Editora Senac São Paulo. 
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Disciplina: 4584 - Cabelo - Técnicas Variadas e Atualização em Colorimetria - Obrigatória 
Carga Horária: 75h 
Curso/Período: Estética e Cosmética - 4° Período 

 
Ementa: Estudo da colorimetria, distribuição dos pigmentos no cabelo, círculo de cores, cores primárias e 
secundárias, cores terciárias, tons de reflexos, matização, tipos de coloração, identificação da tabela de cores, 
teste de sensibilidade a produtos de coloração, técnicas de coloração e descoloração. Reflexo, mechas, 
técnicas para colorir cabelos brancos e tonalização. 
Objetivo Geral: Diagnosticar a saúde e o tratamento adequado para cada tipo de cabelo com base no estudo  da 
colorimetria habilitando afim de que sua atuação e intervenção sejam coerentes com o mercado de trabalho. 
 
Objetivos Específicos: Reconhecer os principais elementos que compõe a colorimetria. Aplicar e interpretar 
fichas de anamnese. Realizar tratamentos específicos de coloração para os vários tipos de fio, altura de tom e 
fundo de clareamento. 

Conteúdo Programático: 
Unidade 1: Introdução à Colorimetria. 
Estrutura do fio, distribuição dos pigmentos no cabelo, diferentes tons de cores-cones e bastonetes, absorção e 
reflexão de cor, diversidade no sistema de cores, profundidade da cor/caráter do tom. 
 
Unidade 2: Química da Coloração. 
Diaminas, aminofenóis, suporte amoníaco, álcool, resorcina, colorante e antioxidante. 
 
Unidade 3: Princípios básicos para a mistura de cores. 
Eumelanina azul, tricosiderina vermelho, feomelanina amarela, tons básicos e nuanceas, escala de reflexos, 
reflexos combinados com números e formas de coloração. 
Bibliografia Básica: 
SCHWAN-JONCZYK, ANNETTE – Tricologia (S.I) Wella. 
BIONDO, SONIA. DONATI, BRUNO. Cabelo: cuidados básicos, técnicas de corte, coloração e 
embelezamento. Rio De Janeiro. 
PEREIRA, JOSÉ MARCOS - Propedêutica das doenças dos cabelos e do couro cabeludo. São Paulo: 
Atheneu. 
Bibliografia Complementar: 
HALAL, J. Tricologia e a Química Cosmética Capilar - Tradução da 5ª edição norte-americana. São Paulo: 
Cengage Learning. 
AGUIAR, Titta. Personal Stylist: guia para consultores de imagem. São Paulo: Editora Senac. São Paulo. 
CINTRA, R. Como seu cabelo pode transformar seu visual: São Paulo: Aleph. 
HALLAWELL, Philip. Visagismo – Harmonia e Estética. São Paulo: Senac. 
HALAL, J. Dicionário de ingredientes de produtos para cuidados com cabelo//John Hala; Tradução Solanfe 
Aparecida Visconte; revisão técnica Maria Cecilia Beltrami- São Paulo: Cengage Learning. 
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Disciplina: 1749 - Língua Portuguesa I - Obrigatória 
Carga Horária: 60h 
Curso/Período: Estética e Cosmética - 5° Período 
 
Ementa: A comunicação e seus elementos; conceituar, compreender e interpretar os conceitos de linguagem, 
língua, fala e discurso; A leitura e sua qualidade; O ato de escrever, As funções da linguagem; Tipologias 
textuais: narração, descrição, dissertação, injunção; conhecer e usar os mais diversos gêneros textuais: resumo, 
resenha, artigo, crônica, relatório, currículo etc.; os mecanismos de coesão e coerência textuais; 
aspectos gramaticais: concordância verbal e nominal de verbos muito usuais; pontuação, acentuação e a nova 
ortografia oficial. 
Objetivos Específicos: Conceituar e refletir sobre linguagem, língua e fala no processo comunicacional; 
compreender, interpretar, analisar, criticar e produzir textos, inclusive relatórios técnicos, considerando-se os 
aspectos linguísticos, argumentativos, pragmáticos e a especificidade do pensamento explícito e implícito 
neles expressos. 
Conteúdo Programático: 
Unidade 1: Teoria da Comunicação. Comunicação, língua, linguagem. Adequação da linguagem ao contexto 
da fala e/ou escrita. Variações: temporais, diatópicas, socioculturais, contextuais. Elementos da 
Comunicação/Funções da linguagem. Técnicas de expressão oral: exposições, debates, dramatizações, etc. 
 
Unidade 2: Tipos de textos: literário (de autores contemporâneos e dos alunos) e não literário (jornalístico, 
técnico, científico). Técnicas de resumo. Frases. A frase-núcleo. Parágrafo. Tema e delimitação. Objetivo. 
 
Unidade 3: O Novo Acordo Ortográfico. - Revisão de noções gramaticais básicas (a partir de textos): - O 
substantivo e o verbo na oração: seus valores mórfico, semântico, sintático e estilístico. - Elaboração de um 
miniglossário composto de neologismos referentes à linguagem da área da Arquitetura e Urbanismo. 
Bibliografia Básica: 
VANOYE, Francis. Usos da Linguagem – problemas e técnicas na produção oral e escrita. São Paulo: 
Martins Fontes, 
CEGALLA, Domingos Paschoal. Novíssima Gramática da Língua Portuguesa. São Paulo: Saraiva. 
GARCIA, O. G. Comunicação em prosa moderna. RJ: FGV. 
Bibliografia Complementar: 
INFANTE, Ulisses. Curso de gramática aplicada aos textos. São Paulo: Scipione. 
GIACOMOZZI, Gilio. Dicionário de Gramática. São Paulo: FTD. 
SAVIOLI, Francisco Platão. Lições de texto: leitura e redação. São Paulo: Ática. 
FIORIN, José Luiz; SAVIOLI, Francisco Platão. Para entender o texto: leitura e redação. São Paulo: Ática. 
ABREU, Antônio Suárez. Curso de Redação. São Paulo: Ática. 
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Disciplina: 4445 - Consultoria da Beleza - Obrigatória 
Carga Horária: 60h 
Curso/Período: Estética e Cosmética - 5° Período 
 
Ementa: Conceitos sobre Consultoria; Consolidação de um profissional como Consultor; Diagnóstico 
Estratégico; Tipos de Consultoria; Contratação dos Serviços de Consultoria; Administração dos Serviços de 
Consultoria; Características de um Consultor Empresarial. 
Objetivos Específicos: Instrumentalizar os alunos a partir de técnicas e métodos, preparando-os para atuarem 
no processo de gestão empresarial na forma de consultoria. Desenvolver uma metodologia que dê enfoque na 
habilidade do estabelecimento de relações, bem como levá-los ao desenvolvimento de competências de 
julgamentos e estratégias. Contextualização do ambiente de trabalho de consultoria, objeto de análise, 
conceitos básicos. 
Conteúdo Programático: 
Unidade 1: Introdução e conceitos sobre Consultoria; O surgimento da consultoria; Consolidação de um 
profissional como Consultor; Diagnóstico Estratégico; Tipos de Consultoria. 
 
Unidade 2: Contratação dos Serviços de Consultoria; Administração dos Serviços de Consultoria; 
Características de um Consultor Empresarial. 
Bibliografia Básica: 
OLIVEIRA, Djalma Pinho Rebouças. Sistemas, Organização e Métodos: Uma Abordagem Gerencial. São 
Paulo: Atlas. 
MILANI, Anselmo & VIDOTTO, Sandro. Organização de uma empresa de beleza. São Paulo: Senac. 
MOREN, S. A. SPAS e salões de beleza - Terapias Passo a Passo. São Paulo: Cengage Learning. 
Bibliografia Complementar: 
WRIGHT, P. L. Administração Estratégica: conceitos. (Peter Wright, Mark J. Krolll, John Parnell – 
Tradução: Celso A.Rimoli, Lenita R. Esteves). São Paulo: Atlas. 
VITTODO, SANDRO. Organização de uma empresa de beleza. Senac. Brasília DF. 
BOOG, G. Manual de Treinamento e Desenvolvimento – Associação Brasileira de Treinamento e 
Desenvolvimento. São Paulo: Makron Books. 
CROCCO, L. Guttmann, E. Consultoria Empresarial. Editora Saraiva. 
GIL, A. L Auditoria de Qualidade. São Paulo. Altas. 
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Disciplina: 4483 - Estágio em Estética III - Gerenciamento em Estética - Obrigatória 
Carga Horária: 135h 
Curso/Período: Estética e Cosmética - 5° Período 
 
Ementa: Os alunos irão realizar atendimento supervisionado na Clínica Modelo I e II. Atendimento na área  de 
visagismo (cabelo e maquiagem); Utilização de recursos eletrotermofototerapêuticos aplicados a estética facial, 
corporal, depilação e embelezamento de mãos e pés. Massagens relaxantes e estéticas, drenagem linfática 
método Vodder aplicados para os pós-cirúrgicos. Métodos e técnicas para a elaboração de 
ferramentas na área de gestão de negócios; relatórios e resenhas acadêmicas; desenvolvimento de atividade 
prática supervisionada no setor de gerenciamento em Estética. 
Objetivo Geral: Desenvolver os conhecimentos abordados nas disciplinas dos módulos, previamente 
ministradas e integra-los de forma interdisciplinar os conhecimentos teóricos e práticos construídos para futura 
atuação como profissional da área de Estética; e atuar em equipes multidisciplinares. 
 
Objetivos Específicos: Propiciar ao aluno experiência acadêmico-profissional e aplicação de seus 
conhecimentos teóricos e práticos, desenvolvendo o tratamento adequado para cabelo, unhas, maquiagem, 
depilação, estética corporal e facial incluindo pré e pós-operatórios de cirurgias plásticas estéticas. 
Conteúdo Programático: 
Unidade  1:  Orientações  gerais  para  o  cumprimento  do  estágio  na  área  administrativa; Preenchimento 
adequado do Termo de Compromisso do Estágio; Termo do Convênio com as respectivas empresas. 
 
Unidade 2: Vivenciar o ambiente administrativo das clínicas de estética, spas, salões de beleza e ou outras 
empresas do mesmo segmento. 
Bibliografia Básica: 
MILANI, Anselmo & VIDOTTO, Sandro. Organização de uma empresa de beleza. São Paulo: Senac. 
DOLABELLA, F. Oficina do Empreendedor. São Paulo: Cultura Editores Associados. 
BULGACOV, Sergio (org). Manual de Gestão Empresarial. São Paulo. Atlas. 
Bibliografia Complementar: 
IUDÍCIBUS, Sérgio. Contabilidade Gerencial. São Paulo: Atlas. 
DORNELAS, J. C. A. Empreendedorismo: Transformando ideias em negócios. São Paulo: Campus. 
CARVALHO, A. V. & NASCIMENTO, L. P. Administração de Recursos Humanos - Vol.1. São Paulo: 
Pioneira. 
MAXIMIANO, A C. A. Administração para empreendedores: fundamentos da criação e gestão de novos 
negócios. São Paulo: Pearson Prentice Hall. 
ANSELMO & VIDOTTO, Sandro. Organização de uma empresa de beleza. São Paulo: Senac. 
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Disciplina: 4616 - Projeto Interdisciplinar - Gerenciamento em Estética - Obrigatória 
Carga Horária: 75h 
Curso/Período: Estética e Cosmética - 5° Período 

 
Ementa: Resumo Executivo do Plano de Negócios. Informações básicas da empresa para a atual estrutura de 
negócios. Plano de Marketing. Planejamento e Controle Financeiro. 
Objetivo Geral: Formatação de um negócio (organização empresarial) na área de Estética. Empregar 
metodologias e ferramentas para elaboração e desenvolvimento de projeto de implantação de negócios atuantes 
no segmento de Estética. Levantar e analisar dados primários e secundários para subsidiar a viabilização do 
projeto. 
 
Objetivos Específicos: Empregar metodologias e ferramentas para elaboração e desenvolvimento de projeto 
de implantação de negócios atuantes no segmento de Estética. Levantar e analisar dados primários e secundários 
para subsidiar a viabilização do projeto. 
Conteúdo Programático: 
Unidade 1. Resumo Executivo - Plano de Negócio. 
1.1 - Enunciado do Projeto; 1.2 - Competência dos responsáveis; 1.3 - Os produtos, os serviços e a tecnologia; 
1.4 - O mercado potencial; 1.5 - Elementos de diferenciação; 1.6 - Previsão de vendas; 1.7 - Rentabilidade e 
projeções financeiras; 1.8 - Necessidades de financiamento. 
 
Unidade 2. Informações básicas da empresa para a atual estrutura de negócios. 
2.1 - A missão da empresa; 2.2 - Os objetivos da empresa; 2.3 - Estrutura legal e organizacional; 2.4 - Equipe 
Dirigente; 2.5 - Plano de operações; 2.6 - As parcerias. 
 
Unidade 3. Plano de Marketing. 
3.1 - Análise do mercado; 3.2 - Estratégias de Marketing. 
 
Unidade 4. Planejamento e Controle Financeiro. 
4.1 – Investimentos; 4.2 – Mão de Obra Direta; 4.3 – Mão de Obra Indireta; 4.4 – Terceirização; 4.5 – Pró- 
Labore da Diretoria; 4.6 – Custos Variáveis; 4.7 – Custos Fixos; 4.8 – Receitas; 4.9 – Alocação de Recursos; 
4.10 – Impostos; 4.11 – Empréstimos e Estrutura de Capital; 4.12 – Fontes e Usos. 
Bibliografia Básica: 
DOLABELLA, F. Oficina do Empreendedor. São Paulo: Cultura Editores Associados. 
BORGES, F. S. Dermato-Funcional: Modalidades Terapêuticas das Disfunções Estéticas – Phorte. 
MILANI, Anselmo & VIDOTTO, Sandro. Organização de uma empresa de beleza. São Paulo: Senac. 
Bibliografia Complementar: 
DORNELAS, J. C. A. Empreendedorismo: Transformando idéias em negócios. São Paulo: Campus. 
FREZATTI, Fábio. Orçamento Empresarial: planejamento e controle gerencial. São Paulo. Atlas. 
MAXIMIANO, A C. A. Administração para empreendedores: fundamentos da criação e gestão de novos 
negócios. São Paulo: Pearson Prentice Hall. 
BULGACOV, Sergio (org). Manual de Gestão Empresarial. São Paulo. Atlas. 
MILANI, Anselmo & VIDOTTO, Sandro. Organização de uma empresa de beleza. SP: Senac. 
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Disciplina: 4627 - Gestão de Negócios em Estética - Obrigatória 
Carga Horária: 60h 
Curso/Período: Estética e Cosmética - 5° Período 
 
Ementa: Organização de uma empresa de beleza; Qualidade e Produtividade; Gestão de Marketing; Gestão 
de Vendas. Gestão de Materiais. Gestão Financeira e Contábil. 
Objetivo Geral: Conhecer e aplicar as ferramentas de gestão empresarial, visando a melhoria da  produtividade 
e competitividade das organizações na área de imagem pessoal. 
 
Objetivos Específicos: Desenvolver a visão sistêmica, interligando áreas através da utilização de Sistemas e 
Processos Organizacionais; Identificar e analisar as práticas administrativas atuais; Elaborar o processo de 
Gestão Empresarial; Analisar as práticas administrativas atuais quanto aos projetos; Desenvolver um projeto 
de organização e gestão para a organização. 
Conteúdo Programático: 
Unidade 1. Apresentação da Disciplina. 
Apresentação Ementa e Plano de Aula, Apresentação Cronograma Geral; Apresentação do Projeto 
Interdisciplinar; Trabalhos, Artigos. 
 
Unidade 2. Sistemas e Processos Organizacionais. 
As organizações e o ambiente; Sistemas, hierarquia e operações; Sistema Aberto; Processos, etapas, fluxos e 
atividades; Análise de Processos; Sistema de Informações. 
 
Unidade 3. Qualidade e Produtividade. 
Desenvolvimento e Tendências; 
Competitividade; Qualidade e Produtividade; Controles e Indicadores. 
 
Unidade 4. Processos de Gestão. 
Gestão de Marketing, Vendas, Financeira, Materiais, Produção e Operações, Tecnologias, Pessoas, Contábil, 
Cronograma Orçamento de Eventos. 
 
Unidade 5. Avaliação Econômica e Financeira. 
Avaliação de Cronograma, Orçamento Empresarial e de Eventos, Análise Econômico-Financeira. 
 
Unidade 6. Projeto Interdisciplinar. 
Elaboração do Projeto Interdisciplinar. 
Bibliografia Básica: 
BULGACOV, Sergio (org). Manual de Gestão Empresarial. São Paulo. Atlas. 
FREZATTI, Fábio. Orçamento Empresarial: planejamento e controle gerencial. São Paulo. Atlas. 
CHIAVENATO, I. - Recursos Humanos - Edição Compacta. São Paulo: Atlas. 
Bibliografia Complementar: 
IUDÍCIBUS, Sérgio. Contabilidade Gerencial. São Paulo: Atlas. 
MILANI, Anselmo & VIDOTTO, Sandro. Organização de uma empresa de beleza. São Paulo: Senac. 
CHIAVENATO, I. - Recursos Humanos - Edição Compacta. São Paulo: Atlas. 
BOOG, G. Manual de Treinamento e Desenvolvimento – Associação Brasileira de Treinamento e 
Desenvolvimento. São Paulo: Makron Books. 
OLIVEIRA, Djalma Pinho Rebouças. Sistemas, Organização e Métodos: Uma Abordagem Gerencial. São 
Paulo: Atlas. 
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Disciplina: 4795 - Legislação Profissional e Ética em Estética - Obrigatória 
Carga Horária: 60h 
Curso/Período: Estética e Cosmética - 5° Período 
 
Ementa: Ética geral; ética profissional; direito do trabalho; atributos da empresa, sociedades comerciais 
empresariais e de pessoas; Código de Defesa do Consumidor. 
Objetivo Geral: Proporcionar um ambiente de conhecimento integrado da legislação empresarial, trabalhista  e 
do consumidor, no sentido da maior segurança jurídica do esteticista empreendedor, dentro dos princípios ético 
morais. 
 
Objetivos Específicos: Reconhecer e aplicar princípios éticos à ambiência profissional. Identificar direitos 
trabalhistas a fim de garantir maior segurança jurídica no ambiente organizacional da empresa Centro de 
Estética. Conhecer os atributos da empresa, das sociedades comerciais empresariais e de pessoas para que se 
possa abrir um negócio viabilidade. Examinar o Código de Defesa do Consumidor na esfera da prestação de 
serviços objetivando a prestação de serviço dentro dos direitos e deveres na relação de consumo. 
Conteúdo Programático: 
Unidade 1: Ética Geral. 
Conceitos; Ética e Moral; Ética e Justiça; Ética e política; Ética e a sociedade brasileira; Crise ética; Ética e 
responsabilidade social; Profissão e efeitos de sua conduta; Ética e profissão; Deveres profissionais; Ambiência 
e relações especiais no desempenho ético-profissional. 
 
Unidade 2: Direito Comercial e Empresarial. 
Conceito de Direito comercial; Sociedades comerciais; Ato constitutivo e personalidade jurídica das 
sociedades; Tipos de sociedades; Microempresa e Empresa de pequeno porte. 
 
Unidade 3: Direito do Consumidor: Relações de Consumo. 
Relação entre o CDC e o NCC/2002; A função social dos contratos de consumo; Relação entre iguais e entre 
diferentes na relação de consumo; A boa-fé, o abuso de direito, os contratos de adesão e as cláusulas abusivas 
na relação de consumo; Comentários dos artigos do CDC relacionados à prestação de serviços. 
 
Unidade 4: Direito Individual do Trabalho. 
Empregado; Requisitos legais; Diferenças entre empregado e autônomo, eventual, avulso, temporário e 
estagiário; Tipos especiais de empregado; Empregador; Definição; Tipos de empregador; Contratos de trabalho, 
tipos, constituição e extinção; Jornada de trabalho; Remuneração. 
Bibliografia Básica: 
VASQUEZ, Adolfo Sánchez. Ética. 24ª ed. São Paulo: Civilização Brasileira. 
REQUIÃO, Rubens. Curso de Direito Comercial. São Paulo. Saraiva, 
NALINI, José Renato. Ética geral e profissional. Rev. Ampliada. São Paulo. Editora: Revista dos Tribunais. 

Bibliografia Complementar: 
CARRION, Valentin. Comentários à Consolidação das Leis do Trabalho. São Paulo. Saraiva, 
ANSELMO & VIDOTTO, Sandro. Organização de uma empresa de beleza. São Paulo: Senac. 
SÁ, Antônio Lopes de. Ética Profissional. São Paulo. Atlas 
NASCIMENTO, Amauri Mascaro. Iniciação ao Direito do Trabalho. São Paulo, LTR, 
ALVARO L. M. Valls. O que é ética. Editora: Brasiliense. 
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Disciplina: 6070 - Empreendedorismo - Obrigatória 
Carga Horária: 60h 
Curso/Período: Estética e Cosmética - 5° Período 

 
Ementa: Apresentação da "Oficina do Empreendedor". Conceito de empreendedorismo. Perfil e características 
do empreendedor, especificando diferentes perfis conforme área de atuação. Processo empreendedor e escolha 
do negócio – desenvolvimento de uma empresa. Conceito de si e espaço de si. Criatividade e inovação aplicadas 
à área de atuação. Bloqueios mentais e superação. Quebra dos paradigmas. Processo visionário – inovando o 
negócio. Plano de Negócios – simplificado: desenvolvendo uma inovação para a prática. Conjuntura 
econômica. Planejamento e Estratégia. Organização do Negócio. Marketing. 
Operações e Gestão de Pessoas. 
Objetivo Geral: Desenvolver a capacidade empreendedora do aluno, motivando-o a criar e inovar, tendo o 
empreendedorismo como uma opção de carreira, aplicado a sua área de atuação, possibilitado pela elaboração 
de um plano de negócios que lhes forneça uma visão panorâmica das áreas de um negócio. 
 
Objetivos Específicos: Empregar metodologias e ferramentas para elaboração e desenvolvimento de projeto de 
implantação de negócios. Levantar e analisar dados primários e secundários para subsidiar a viabilização 
do projeto. 
Conteúdo Programático: 
Unidade 1. Apresentação da Oficina do Empreendedor 
Explicitar a natureza de autoconhecimento da disciplina; Contrato com os Alunos Empreendedores em ação: 
Gente que faz. 
 
Unidade 2. Empreendedorismo 
O que é empreendedorismo?; Empreendedorismo no Brasil; Debate sobre artigos. 
 
Unidade 3. Empreendedores 
Debatendo os três tipos de empreendedores; Discutindo os valores "Empreendedores de Valor"; Perfil do 
Empreendedor; Atividade Empreendedora; Atividade Empreendedora como opção de vida; Usina de ideias; 
Identificação do negócio; Busca de materialização dos sonhos. 
 
Unidade 4. Características do Empreendedor 
O conceito de si e o espaço de si; Identificação de como me vejo; Feedback; Projetando o futuro; 
Características do empreendedor. 
 
Unidade 5. Criatividade e Inovação 
Importância da Inovação; Aumentando a Criatividade; Projetando o futuro; Bloqueios mentais e superação; 
Quebrando Paradigmas. 
 
Unidade 6. Processo Visionário 
A visão; Inovando o negócio. 
 
Unidade 7. Plano de Negócios 
O produto; Planejamento e Estratégia; Organização do Negócio; Marketing; Operações: Logística; Gestão de 
Pessoas e Finanças. 
Bibliografia Básica: 
DEGEN, R. O Empreendedor. São Paulo: Makron Books. 
DOLABELLA, F. Oficina do Empreendedor. São Paulo: Cultura Editores Associados. 
DORNELAS, J. C. A. Empreendedorismo: Transformando ideias em negócios. São Paulo: Campus. 
Bibliografia Complementar: 
DOLABELLA, F. O Segredo de Luísa. São Paulo: Cultura Editores Associados. 
MAXIMIANO, A C. A. Administração para empreendedores: fundamentos da criação e gestão de novos 
negócios. São Paulo: Pearson Prentice Hall. 
OECH, R. V. Um Chute na Rotina. São Paulo: Cultura Editores Associados. 
PEREIRA, H. J., & SANTOS, S. A. (org.) Criando seu próprio negócio: como desenvolver o potencial 
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empreendedor. Brasília: SEBRAE. 
SIEGEL, E. S. [et al.] Guia da Ernst & Young para desenvolver o seu plano de negócios. Rio de Janeiro: 
Record. 
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Disciplina: 6655 - Gestão de Pessoas - Obrigatória 
Carga Horária: 60h 
Curso/Período: Estética e Cosmética - 5° Período 
 
Ementa: Administração e suas funções, Cultura Organizacional, Gestão e Mudança na cultura, Planejamento 
Estratégico, Gestão de Conhecimento, Gestão de Competências, Processos da Gestão com pessoas, Gestão de 
Carreiras, A Nova organização: Organização que aprende. 
Objetivo Geral: Compreender os conceitos e aprender as práticas referentes à administração e desenvolvimento 
dos recursos humanos nas organizações, enfocando as relações de trabalho no contexto atual e suas 
perspectivas. 
 
Objetivos Específicos: Possibilitar a discussão de práticas atuais da gestão com pessoas e a compreensão da 
teria e conceitos que envolvem ferramentas da administração de recursos humanos que estão utilizadas pelas 
organizações; Aplicar ferramentas, métodos e práticas de gestão da mudança, auxiliar a tomada de decisões de 
carreira e remuneração, como parte de seu desenvolvimento nas organizações; Criar condições para uma análise 
crítica e contemporânea dos temas e objetivos da gestão com pessoas nas organizações. 

Conteúdo Programático: 
Unidade 1 – Introdução à moderna gestão de pessoas. 
Origem e evolução de Recursos Mudanças e transformações no cenário mundial e na gestão com pessoas; 
Administração do capital intelectual e da gestão do conhecimento; Gestão com pessoas para formação de 
competências. 
 
Unidade 2 – Planejamento estratégico da gestão com pessoas. 
Missão, valores, objetivos e estratégias organizacionais; Políticas de gestão com pessoas para o alcance dos 
objetivos organizacionais. 
 
Unidade 3 – Os processos da gestão com pessoas. 
Processos de agregar, aplicar, recompensar, desenvolver e monitorar pessoas. 
 
Unidade 4 – A nova organização que aprende. 
A revolução na administração – ambiente caótico e mudança de paradigmas. 
Bibliografia Básica: 
CHIAVENATO, I. - Recursos Humanos - Edição Compacta. São Paulo: Atlas. 
CHIAVENATO, I. – Gestão de Pessoas: O novo papel dos Recursos Humanos nas organizações. Rio de 
Janeiro: Campus. 
MILANI, Anselmo & VIDOTTO, Sandro. Organização de uma empresa de beleza. São Paulo: Senac. 
Bibliografia Complementar: 
BOOG, G. Manual de Treinamento e Desenvolvimento – Associação Brasileira de Treinamento e 
Desenvolvimento. São Paulo: Makron Books. 
CARVALHO, A. V. & NASCIMENTO, L. P. Administração de Recursos Humanos. São Paulo: Pioneira. 
PEREIRA, H. J. & SANTOS, S. A. (org.) Criando seu próprio negócio: como desenvolver o potencial 
empreendedor. Brasília: Sebrae. 
MAXIMIANO, A C. A. Administração para empreendedores: fundamentos da criação e gestão de novos 
negócios. São Paulo: Pearson Prentice Hall. 
VERGARA, S. C. Gestão de Pessoas. São Paulo: Atlas. 
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Disciplina: 6433 - Língua Brasileira em Sinais - Optativa 
Carga Horária: 30h 
Curso/Período: Estética e Cosmética 

 
Ementa: Introdução a Libras. Vocabulário básico da LIBRAS. Dicionário da Língua Brasileira de Sinais – 
LIBRAS. Expressão corporal e facial. Alfabeto manual. Sinais. Convenções da LIBRAS. Parâmetros da 
Língua Brasileira de Sinais. Estrutura gramatical da LIBRAS. Princípios linguísticos. Diálogos e narrativas na 
LIBRAS. 
Objetivo Geral: Desenvolver, habilidades profissionais no educando, favorecendo a apreensão de saberes   que 
sedimenta o ato de realizar a docência e a gestão educacional, propiciando que a práxis aconteçam a partir das 
bases epistêmicas das várias ciências interligadas às atividades sociais e afetivas. 
Conteúdo Programático: 
Unidade 1. Conceitos: língua, linguagem, instrutor/professor/intérprete/tradutor. 

Unidade 2. Linguística aplicada à língua de sinais brasileira e língua de sinais brasileira. 

Unidade 3. Língua de sinais brasileira. 

Unidade 4. Estudo dirigido sobre a teoria da LIBRAS. 

Unidade 5. Língua de sinais brasileira. 

Unidade 6. Linguística aplicada a língua de sinais brasileira. 
Bibliografia Básica: 
DAMÁZIO, Mirlene Ferreira Macedo (Org.). Língua de Sinais Brasileira no Contexto do Ensino Superior: 
Termos Técnico-Científicos. Hebrom, 
HONORA, Márcia. Livro ilustrado de língua brasileira de sinais: desvendando a comunicação usada pelas 
pessoas com surdez. Pearson. 
MCLUHAN, Marshall. Os meios de comunicação como extensões do homem. Cultrix. 
Bibliografia Complementar: 
ALBRES, Neiva de Aquino. Surdos & inclusão educacional. Arara Azul. 
GESSER, Audrei. Libras? : que língua é essa?: Crenças e preconceitos em torno da língua de sinais e da 
realidade surda. Parábola. 
GOLDFELD, Marcia. A criança surda: linguagem e cognição numa perspectiva sociointeracionista. 
PLEXUS. 
PEREIRA, Maria Cristina da Cunha. Libras: conhecimento além dos sinais. Pearson Prentice Hall. 
QUADROS, Ronice Müller. Educação de surdos: a aquisição da linguagem. Artmed. 
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Disciplina: 2134 - Direitos Humanos - Optativa 
Carga Horária: 30h 
Curso/Período: Estética e Cosmética 

 
Ementa: Teoria Geral dos Direitos Humanos; Precedentes históricos do processo de internacionalização dos Direitos 
Humanos; A estrutura normativa do sistema global e regional de proteção dos Direitos Humanos; A Constituição 
Brasileira de 1988 e o processo de democratização no Brasil; A Constituição de 1988 e os Tratados 
Internacionais de proteção dos Direitos Humanos. Direitos Humanos e cidadania no Brasil. 
Objetivo Geral: Compreender criticamente o fenômeno de afirmação histórica dos Direitos Humanos (fase das 
Declarações) até a presente temática de organização de procedimentos e tribunais gerais (fase de efetivação) com a 
organização do Direito Internacional dos Direitos Humanos, bem como suas garantias na ordem interna de cada 
Estado Nacional. 
Conteúdo Programático: 
Unidade 1 - Teoria Geral dos Direitos Humanos. 
Definições; Natureza Jurídica; Regime Jurídico dos Direitos Humanos. 

Unidade 2 - Precedentes históricos do processo de internacionalização dos Direitos Humanos. 
Primeiros Precedentes do Processo de Internacionalização dos Direitos Humanos - o Direito Humanitário, a Liga das 
Nações e a Organização Internacional do Trabalho; A Internacionalização dos Direitos Humanos - o Pós Guerra; A 
Carta das Nações Unidas de 1945; A Declaração Universal dos Direitos Humanos de 1948; Universalismo e 
Relativismo Cultural. 

Unidade 3 - A estrutura normativa do sistema  global  e  regional  de  proteção  dos  Direitos  Humanos. 
Introdução; Pacto Internacional dos Direitos Civis e Políticos; Pacto Internacional dos Direitos Econômicos, 
Sociais e Culturais; Demais Convenções Internacionais de Direitos Humanos - Breves considerações sobre o 
Sistema Especial de Proteção; Tribunal Penal Internacional e a Convenção para a Prevenção e Repressão do Crime 
de Genocídio; Breves considerações sobre a Convenção Americana de Direitos Humanos; A Comissão 
Interamericana de Direitos Humanos; A Corte Interamericana de Direitos Humanos. 

Unidade 4 - A Constituição Brasileira de 1988 e o processo de democratização no Brasil. 
O Processo de Democratização no Brasil e a Constituição Brasileira de 1988; A Constituição Brasileira de 1988 e a 
Institucionalização dos Direitos e Garantias Fundamentais; Os Princípios Constitucionais a reger o Brasil nas 
Relações Internacionais. 

Unidade 5 - A Constituição de 1988 e os Tratados Internacionais de proteção dos Direitos Humanos. 
Breves Considerações sobre os Tratados Internacionais; O Processo de Formação dos Tratados Internacionais; A 
Hierarquia dos Tratados Internacionais de Proteção dos Direitos Humanos; A Incorporação dos Tratados 
Internacionais de Direitos Humanos; O Impacto Jurídico dos Tratados Internacionais de Direitos Humanos no Direito 
Interno Brasileiro; A Emenda Constitucional 45/2004 e os tratados internacionais de direitos humanos. 

Unidade 6 - Direitos Humanos e cidadania no Brasil. 
Bibliografia Básica: 
COMPARATO, Fábio Konder. A afirmação histórica dos direitos humanos. Saraiva. 
FERREIRA FILHO, Manoel Gonçalves. Direitos humanos fundamentais. Saraiva. 
PIOVESAN, Flávia. Direitos humanos e o direito constitucional internacional. Saraiva. 
 
Bibliografia Complementar: 
ALMEIDA, Guilherme Assis de. Direitos humanos e não violência. Atlas. 
LEITE, Carlos Henrique Bezerra. Manual de direitos humanos. Atlas. 
SARLET, Ingo. A eficácia dos direitos fundamentais. Livraria do Advogado. 
SOARES, Mário Lúcio Quintão. Mercosul: direitos humanos, globalização e soberania. Del Rey. 
VASCONCELOS, Cristiane Beuren. A proteção jurídica do ser humano in vitro na era da biotecnologia. Atlas. 
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