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Plano de Ensino 
 

Disciplina: N005 – Anatomia Humana 

Carga Horária: 80h 

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 anátomo-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:  

 Introdução ao estudo da anatomia humana. 

 Introdução ao estudo da anatomia II. 

 Osteologia I. 

 Osteologia II. 

 Artrologia. 

 Miologia. 

 Miologia II. 

 Sistema circulatório. 

 Sistema circulatório II. 

 Sistema respiratório. 

 Sistema respiratório II. 

 Sistema digestório. 

 Sistema urinário. 

 Sistema genital masculino. 

 Sistema genital feminino. 

 Sistema endócrino. 

 Sistema sensorial. 

 Sistema tegumentar. 

 Sistema nervoso. 

 Sistema nervoso II. 

 

Bibliografia Básica: 

DANGELO, José Geraldo; FATTINI, Carlo Américo. Anatomia humana básica. São Paulo: Atheneu. 

DANGELO, José Geraldo; FATTINI, Carlo Américo. Anatomia humana sistêmica e segmentar. São 

Paulo: Atheneu. 

MACHADO, B. M. Neuroanatomia Funcional. São Paulo: Atheneu. 

 

Bibliografia Complementar: 



  
 
 
 
 
 

Página 2 de 2 

Vice-Reitoria 

 
 

ERHART, Eros Abrantes. Elementos de anatomia humana. São Paulo: Atheneu. 

MOORE, K. L. Anatomia Orientada para a clínica. Rio de Janeiro: Guanabara Koogan. 

PARKER, S. O livro do Corpo Humano. São Paulo: Ciranda Cultural. 

SOBOTTA, J. Atlas de anatomia humana. Rio de Janeiro: Guanabara Koogan. 

TORTORA, Gerard J; NIELSEN, Mark T. Princípios de anatomia humana. Rio de Janeiro: Guanabara 

Koogan. 

 
 

 
____________________________ 

Valéria Sachi Magazoni 

Gestora do Curso 

 

 
____________________________ 

Vice-Reitor 

Marco Antônio Socreppa 
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Plano de Ensino 
 

Disciplina: N034 – Fisiologia Humana 

Carga Horária: 80 horas 

Curso/Período: Estética e Cosmética – 1º Período 

 

Ementa: Fisiologia Geral; Sistema Renal, Endócrino, Muscular, Cardiovascular; Linfático, Digestório, 

Respiratório; Neurológico e Reprodutor. 

 

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; Compreender os processos de 

depuração renal, como também, entender a função renal integrada à função cardiovascular e à 

homeostase hídrica; a função cardíaca e vascular, integrando-as ao funcionamento de outros órgãos e 

sistemas; os fundamentos da mecânica respiratória, do transporte dos gases e da regulação da função 

ventilatória; as funções motoras do tubo gastrintestinal, bem como, para os processos da digestão e da 

absorção dos alimentos; 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: 

 Introdução ao estudo da fisiologia. Homeostasia e sistemas de controle e atuação fisiológica. 

 Sistema renal parte 1. 

 Sistema renal parte 2. 

 Sistema endócrino parte 1. 

 Sistema endócrino para 2. 

 Sistema endócrino parte 3. 

 Sistema muscular parte 1. 

 Sistema muscular parte 2. 

 Sistema cardiovascular parte 1. 

 Sistema cardiovascular parte 2. 

 Sistema linfático parte 1. 

 Sistema digestório parte 1. 

 Sistema digestório parte 2. 

 Sistema digestório parte 3. 

 Sistema respiratório parte 1. 

 Sistema respiratório parte 2. 

 Sistema respiratório parte 3. 

 Sistema neurológico parte 1. 

 Sistema neurológica parte 2. 

 Sistema da reprodução. 

 

Bibliografia Básica:  

BERNE, R. M.; LEVY, M. N. Fisiologia. 5. ed. Rio de Janeiro: Elsevier. 

GUYTON, A.C. Tratado de Fisiologia Médica, Guanabara Koogan, 10ª ed. 

AIRES, M. M. Fisiologia. 2. ed. Rio de Janeiro: Guanabara Koogan. 
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Bibliografia Complementar 
DOUGLAS, C. R. Tratado de fisiologia: aplicada a ciência da saúde. 5.ed. São Paulo: Robe. 

GUYTON, A.C. Fisiologia humana. Tradução Charles Alfred Esbérard. 6. ed. Rio de Janeiro: Guanabara 

Koogan. 

CARROLL, R.G. Fisiologia. Rio de Janeiro: ELsevier,  

CINGOLANI, H.A. et al. Fisiologia Humana de Houssay, 7.ed. Porto Alegre: Artmed. 

JOHNSON, L.R. Fundamentos de Fisiologia Médica, 2.ed. Rio de Janeiro: Guanabara Koogan. 

 

 

 
____________________________ 

Valéria Sachi Magazoni 

Gestora do Curso 

 

 
____________________________ 

Vice-Reitor 

Marco Antônio Socreppa 
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Plano de Ensino 
 

Disciplina: N035 – Fundamentos da Beleza, Estética e Ética Profissional 

Carga Horária: 80h 

Curso/Período: Estética e Cosmética – 1º Período 

 

Ementa: Cosmiatria: a ciência da beleza. Conceito de estética. Harmonia do corpo e da mente. Áreas de 

atuação do esteticista e da cosmetologia. Princípios e fundamentos de beleza (critérios e padrões). 

Relação entre beleza, saúde e estética. Noções e conceitos de beleza, saúde, estética cosmetologia e 

imagem pessoal. Estilo e imagem pessoal. Principais alterações estéticas. Trabalho multidisciplinar para a 

manutenção da beleza e estética.  Atuação profissional do tecnólogo em estética e cosmética. Orientação 

de procedimentos segundo a regulamentação da ANVISA. Responsabilidade ética/ profissional do 

exercício regular da profissão 

 

Objetivo Geral: Conhecer a ciência da beleza e estética e sua correlação com corpo e mente, assim como 

os padrões de beleza, estilo e imagem pessoal. Compreender as principais alterações estéticas. 

Compreender a importância do trabalho multidisciplinar para a manutenção da beleza e estética bem 

como os campos de atuação profissional do tecnólogo em estética e cosmética. Orientar os procedimentos 

segundo a regulamentação da ANVISA. Entender a responsabilidade ética/ profissional do exercício 

regular da profissão 

 

Objetivos específicos: Definir beleza e estética, reconhecer os modelos de beleza sob o ponto de vista da 

história e da 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; Preparar 

cientificamente para o exercício da profissão de esteticista, praticando a criatividade e preparando para a 

inovação; promover a conceituação da área da Estética como um curso de imagem pessoal com vertentes 

nas áreas de saúde e de comunicação; Reconhecer e aplicar princípios éticos à ambiência profissional; 

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 e regulamentação da ANVISA. 

 

Conteúdo Programático: 

 Cosmiatria: a ciência da beleza. 

 Conceito de estética. 

 Harmonia do corpo e da mente. 

 Áreas de atuação do esteticista e da cosmetologia 

 Princípios e fundamentos de beleza (critérios e padrões). 

 Relação entre beleza, saúde e estética. 

 Relação entre beleza, saúde e estética II. 

 Noções e conceitos de beleza, saúde, estética cosmetologia e imagem pessoal. 

 Estilo e imagem pessoal. 

 Estilo e imagem pessoal II. 

 Principais alterações estéticas. 

 Principais alterações estéticas II. 

 Principais alterações estéticas III. 

 Importância do trabalho multidisciplinar para a manutenção da beleza e estética bem como os campos 

de atuação profissional do tecnólogo em estética e cosmética. 

 Importância do trabalho multidisciplinar para a manutenção da beleza e estética bem como os campos 

de atuação profissional do tecnólogo em estética e cosmética II. 

 Orientação de procedimentos segundo a regulamentação da ANVISA. 

 Orientação de procedimentos segundo a regulamentação da ANVISA II. 

 Responsabilidade ética/ profissional do exercício regular da profissão 

 Responsabilidade ética/ profissional do exercício regular da profissão II. 



  
 
 
 
 
 

Página 2 de 2 

Vice-Reitoria 

 
 

 Responsabilidade ética/ profissional do exercício regular da profissão III. 

 

Bibliografia Básica:  

FAUX, Dorothy Schefer (et al). Beleza do Século. 1ªedição. São Paulo: Cosak & Naif Edições. 

FERREIRA, Silvia Lúcia; NASCIMENTO, Embola Rosendo (org.). Imagem da mulher na cultura 

contemporânea. 1ª edição. Salvador: NEIM/UFBA 

VASQUEZ, Adolfo Sánchez. Ética. São Paulo: Civilização Brasileira. 

 

Bibliografia Complementar 
Anselmo & VIDOTTO, Sandro. Organização de uma empresa de beleza. São Paulo: SENAC. 

MALUF, Marina; MOTT, Maria Lucia. “Recônditos do mundo feminino”. In: História da vida privada no 

Brasil. 1ªedição. São Paulo: Companhia das letras. 

NALINI, José Renato. Ética geral e profissional. rev. ampl. São Paulo. Editora: Revista dos Tribunais.  

SÁ, Antônio Lopes de. Ética Profissional.  São Paulo. Atlas. 

WOLF, Naomi. O mito da beleza. 1ªedição. Rio de Janeiro: Rocco. 

 
 

 
____________________________ 

Valéria Sachi Magazoni 

Gestora do Curso 

 

 
____________________________ 

Vice-Reitor 

Marco Antônio Socreppa 
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Plano de Ensino 
 
Disciplina: N036 – Biossegurança e Primeiros Socorros 

Carga Horária: 80h 

Curso/Período: Estética e Cosmética – 1º Período 

 

Ementa: Segurança no local de trabalho, segurança do ambiente e profissional. Riscos ocupacionais e 

medidas preventivas. Boas práticas e procedimentos operacionais padrão. Normas de biossegurança. 

Classes de risco e avaliação de riscos. Higiene pessoal e no ambiente de trabalho. Barreiras de contenção: 

EPIs e EPCs. Gerenciamento de resíduos. Primeiros socorros. Verificação de sinais vitais. Choque 

elétrico. Suporte básico de vida. Crise convulsiva. Obstrução das vias aéreas por corpos estranhos. 

Hemorragias e choques. Queimaduras e Envenenamento e intoxicação. 

 

Objetivo Geral: Conhecer os principais processos que determinam a implantação de normas de 

biossegurança em centros estéticos, salões de Estética e Cosmética, laboratórios, bem como estar 

familiarizado com a segurança do ambiente de trabalho e controle da infecção; 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 eles possam oferecer um atendimento de 

qualidade, naquilo que for possível e dentro de seu limite legal. 

 

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; Conhecer e discutir os conceitos básicos ligados às atividades de 

primeiros socorros e ao serviço de atendimento pré-hospitalar. Conhecer os equipamentos básicos que 

poderão ser utilizados por profissionais da saúde em atividades de primeiros socorros. Estudar sinais vitais 

e sinais diagnósticos e suas diferentes formas de aferição. 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. 

 

Conteúdo Programático: 

 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. 

 Manual de boas práticas e procedimentos operacionais padrão. 

 Implantação de normas de biossegurança em uma área de estética ou ambiente que necessita de 

minimizar riscos de infecção. 

 Classes de risco e avaliação de riscos. 

 Higiene pessoal e no ambiente de trabalho. 

 Barreiras de contenção: EPIs e EPCs. 

 Gerenciamento de resíduos. 

 Primeiros socorros - conceito e epidemiologia. 

 Higienização simples das mãos, calçar luvas. 

 Verificação de sinais vitais. 

 Choque elétrico. 

 Suporte básico de vida. 

 Crise convulsiva. 

 Obstrução das vias aéreas por corpos estranhos. 

 Hemorragias e choques. 
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 Queimaduras. 

 Envenenamento e intoxicação. 

 

Bibliografia Básica:  

HIRATA, M.H. ROSARIO e HIRATA, D. C. MANUAL DE BIOSSEGURANÇA- Editora Manole. 

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

FALCÃO, L.F.R. e BRANDÃO, J.C.M. Primeiros Socorros. São Paulo. Editora Martinari. 

 

Bibliografia Complementar 
VARELLA, MARCELO DIAS. Biossegurança e Biodiversidade. Contexto científico e regulamentar. Ed. 

Del Rey. Belo Horizonte, MG. 

TORTORA, G.J., FUNKE, B.R., CASE, C.L. Microbiologia. Porto Alegre: Artmed. 

Guia Prático de Primeiros Socorros. Editora escala. 

CHAPLEAU, W. Livro - Manual de Emergências - Um Guia para Primeiros Socorros. Ed. Elsevier. 

MOORE, MARY E. Manual de Emergências Médicas: diagnóstico diferencial e tratamento. Manole. 

 
 

 
____________________________ 

Valéria Sachi Magazoni 

Gestora do Curso 

 

 
____________________________ 

Vice-Reitor 

Marco Antônio Socreppa 

 



  
 
 
 
 
 

Página 1 de 2 

Vice-Reitoria 

 
 

 

Plano de Ensino 
 

Disciplina: N038 – Fundamentos de Bioquímica 

Carga Horária: 80 horas 

Curso/Período: Estética e Cosmética – 1º 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 nucléicos – 

estrutura e função 

 

Objetivo Geral: Conhecer os princípios da captação energética e sua transformação no organismo para 

servir de energia para os processos vitais, bem como conhecer a estrutura DAS moléculas geradoras de 

energia. 

 

Objetivos Específicos: 

 Desenvolver conhecimentos básicos sobre a lógica celular e molecular; 

 Promover conhecimentos sobre estrutura e função dos macronutrientes (carboidratos, proteínas e 

lipídios) e também da água, de vitaminas e ácidos nucléicos; 

 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 

 Lógica molecular da vida, fontes e transformações. 

 Tipos de energia, incremento de oxigênio na atmosfera – aerobiose e anaerobiose. 

 Evolução do homem, consumo calórico e gasto energético. 

 Carboidratos: conceito, importância, classificação e propriedades. 

 Carboidratos: estrutura e funções. 

 Digestão e absorção dos diferentes tipos de carboidratos e índice glicêmico. 

 Lipídeos: estrutura, comportamento químico e funções. 

 Correlação dos lipídeos com a produção de energia e como elemento fundamental na dieta humana e 

dos brasileiros. 

 Lipídeos: ação detergente e de emulsificação. 

 Digestão e absorção dos lipídeos: lipoproteínas (HDL, LDL, VLDL, albumina, quilomicron). 

 Aminoácidos: conceito, estrutura geral e classificação. 

 Relação e função dos aminoácidos com as proteínas da dieta. 

 Influência do pH e temperatura na estrutura e função da proteína (sistema tampão). 

 Peptídeos: conceito, importância, ligação peptídica, classificação, propriedades ácido-básicas. 

 Proteínas: estrutura, funções e classificação. 

 Proteínas: propriedades ácido-básicas, definição, classificação e envelhecimento relacionado à 

proteínas. 

 Enzimas: conceito, classificação, nomenclatura, velocidade de reação e fatores que alteram esta 

velocidade. 

 Enzimas alostéricas, enzimas do organismo que interferem no processo digestivo. 

 Estrutura, comportamento químico e funções das enzimas nas células dos seres vivos. 

 Correlação das enzimas com o processo digestivo e os tipos de alimentos. 

 

Bibliografia Básica 

Nelson, D. L. e cols. Princípios de Bioquímica de Lehninger. 7ª edição. São Paulo: Artmed.  
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Marzocco, A.; Torres, B.B. Bioquímica Básica. 4ª edição. Rio de Janeiro: Guanabara.  

Karkow, F. J. Tratado de metabolismo humano. São Paulo: Editora Rubio.  

 

Bibliografia Complementar 

Ferrier, D. R. e cols. Bioquímica ilustrada. 7ª edição. São Paulo: Artmed. 

Cisternas JR, Marga J, Monte O. Fundamentos de bioquímica experimental.  São Paulo: Atheneu. 

Stryer L. Bioquímica. 5ª ed. Rio de Janeiro: Guanabara Koogan. 

Vieira EC, Gazzinelli G, Mares-Guia M. Bioquímica celular e biologia molecular.  São Paulo: Atheneu. 

Cisternas JR, Marga J, Monte O. Fundamentos de bioquímica experimental.  São Paulo: Atheneu. 

 
 

 
____________________________ 

Valéria Sachi Magazoni 

Gestora do Curso 

 

 
____________________________ 

Vice-Reitor 

Marco Antônio Socreppa 
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Plano de Ensino 
 

Disciplina: N001 – Linguagens e Pesquisa 

Carga Horária: 80h 

Curso/Período: Estética e Cosmética – 2° Período 

 

Ementa: A disciplina trata dos princípios básicos da língua escrita e falada e das estruturas das diversas 

modalidades textuais com a intenção de desenvolver a compreensão dos mecanismos da comunicação e 

de sua utilização como forma de expressão. Além disso, discute a definição de ciências, senso comum e 

método científico. Introdução à a epistemologia do conhecimento científico: o empirismo, o 

racionalismo e as crises de paradigmas. Metodologia Científica e pesquisa: os métodos e as diferentes 

técnicas de investigação. Pesquisa bibliográfica e como registrá-la: análise de textos, resenhas, resumos, 

esquemas, fichamento. Formalização do trabalho científico: projetos de pesquisa, trabalhos de conclusão 

de curso, teses e dissertações, artigos científicos, resumos de congressos. Normas ABNT. 

 

Objetivo Geral: Compreender os mecanismos linguísticos que garantem a coesão e a coerência do texto 

oral e escrito. Conhecer os fundamentos do processo de investigação científica e da execução da 

pesquisa científica, segundo normas-padrão. Conhecer metodologias de projetos de produto multimídia 

aplicados à pesquisa científica. 

 

Objetivos Específicos: Capacitar o aluno para lidar com a linguagem de forma ampla e ao mesmo 

tempo aplicá-la aos mais variados contextos. Discutir aspectos semânticos e simbólicos em relação à 

comunicação verbal e não-verbal. Trabalhar aspectos essenciais da produção de textos. Compreender por 

que se usa a metodologia na ciência. Compreender como são elaborados e estruturados os trabalhos 

científicos.  Compreender o uso de métodos para o processo de desenvolvimento de produção 

acadêmica.  

 

Conteúdo Programático:  

 A Semântica: o sentido das palavras. 

 Elementos da comunicação humana: comunicação verbal e não verbal. 

 Funções da linguagem. 

 Linguagem, processos comunicativos, formas e tecnologias. 

 Oralidade: exposições orais, debates, seminários, dramatizações. 

 Processos simbólicos, linguagem e sociedade. 

 Elementos de coesão e coerência. 

 Produção de textos: planejamento, estrutura e construção. 

 Técnicas básicas do discurso e da oratória. 

 Aspectos comunicacionais em meios multimídias. 

 Conceitos básicos sobre análise do discurso e seus impactos. 

 Análise crítica e interpretação de textos: técnicas básicas. 

 Tipos e gêneros textuais: semelhanças e diferenças. 

 Técnicas de estudo e pesquisa: tipos de conhecimento. 

 Metodologia de investigação científica: objeto de pesquisa, temas e problemas. 

 Metodologia de investigação científica: hipóteses e levantamento de dados. 

 Metodologia de investigação científica: análise de dados e tipos de pesquisa. 

 Metodologia de investigação científica: etapas de um projeto de pesquisa. 

 Metodologia de investigação científica: normas da ABNT. 

 Metodologia de investigação científica: apresentação de projetos. 

 

Bibliografia Básica: 
FÁVERO, Leonor L. Coesão e coerência textuais. São Paulo: Ática, 1991. 

PINTO, Deise Cristina de Moraes; PINTO, Fábio André Cardoso Coelho; RIBEIRO, Roza Maria 
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Palomanes. Introdução à semântica. V. único. Rio de Janeiro: Fundação Cecierj, 2016. 348p. 

SEVERINO, Antônio Joaquim. Metodologia do Trabalho Científico. 22ª ed. São Paulo: Cortez, 2000. 

 

Bibliografia Complementar:  

BLIKSTEIN, Izidoro. Como falar em público: técnicas de comunicação para apresentações. São Paulo: 

Ática, 2010. (Conforme a nova ortografia da língua portuguesa) 

CHIZZOTTI, Antônio. Pesquisas em ciências Humanas e Sociais 8. Ed. São Paulo: Cortez, 2006. 163 p. 

FIORIN, José Luís; SAVIOLI, Francisco Platão. Para entender o texto: leitura e redação. 16 ed., São 

Paulo, Ática, 2003. 

INFANTE, Ulisses. Do texto ao texto. Curso prático de leitura e redação. 5 ed. São Paulo: Editora 

Scipione, 1998. 

THIOLLENT, Michel. Metodologia da pesquisa - ação. São Paulo: Cortez, 1998. 

 
 

 
____________________________ 

Valéria Sachi Magazoni 

Gestora do Curso 

 

 
____________________________ 

Vice-Reitor 

Marco Antônio Socreppa 
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Plano de Ensino 
 

Disciplina: N070 – Cosmetologia Estética 

Carga Horária: 80h 

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:  

 Definição e classificação dos cosméticos. 

 Noções básicas de cosmiatria. Legislação brasileira e a cosmetologia. Avaliação da segurança de 

produtos cosméticos noções de risco cosmético. 

 Testes para avaliar as formulações cosméticas atributos ligados à segurança fabricação e controle da 

qualidade de produtos cosméticos cosmecêuticos e nutricosméticos. 

 Cosméticos capilares. 

 Cosméticos capilares II. 

 Hidratação da pele. 

 Hidratação da pele II. 

 Envelhecimento cutâneo e principais formas de tratamentos cosméticos. 

 Envelhecimento cutâneo e principais formas de tratamentos cosméticos II. 

 Peelings. 

 Peelings II. 

 Acne. 

 Acne II. 

 Cosméticos despigmentantes. 

 Produtos fotoprotetores. 

 Produtos cosméticos para estrias, celulite e gordura localizada. 

 Produtos cosméticos para estrias, celulite e gordura localizada II. 

 Tratamentos depilatórios. 



  
 
 
 
 
 

Página 2 de 2 

Vice-Reitoria 

 
 

 Cosméticos desodorantes e antitranspirantes. 

 Cosméticos para a pele negra e cabelos afro. 

 

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. 

 
 

 
____________________________ 

Valéria Sachi Magazoni 

Gestora do Curso 

 

 
____________________________ 

Vice-Reitor 

Marco Antônio Socreppa 
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Plano de Ensino 
 

Disciplina: N071 – Dermatoestética 

Carga Horária: 80h 

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:  

 Pele. 

 Pele - anatomia, histologia e fisiologia. 

 Semiologia e métodos complementares. 

 Semiologia e métodos complementares II. 

 Alterações morfológicas cutâneas epidermo-dérmicas. 

 Alterações morfológicas cutâneas epidermo-dérmicas II. 

 Discromias. 

 Discromias II. 

 Afecção dos anexos e cutâneos. 

 Afecção dos anexos e cutâneos II. 

 Afecções atrófico-escleróticas. 

 Afecções atrófico-escleróticas II. 

 Dermatoses e outras afeccções dos anexos cutâneos. 

 Dermatoses e outras afeccções dos anexos cutâneos II. 

 Cistos e neoplasias. 

 Cistos e neoplasias II. 

 Fibroedema gelóide e flacidez. 

 Fibroedema gelóide e flacidez II. 

 Envelhecimento cutâneo. 

 Envelhecimento cutâneo II. 

 

Bibliografia Básica: 

CATHERINE M. Frangie, John Halal. Fundamentos de Estética 3. 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, 
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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. 

 
 

 
____________________________ 

Valéria Sachi Magazoni 

Gestora do Curso 

 

 
____________________________ 

Vice-Reitor 

Marco Antônio Socreppa 
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Plano de Ensino 
 

Disciplina: N081 – Eletroestética 

Carga Horária: 80h 

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:  

 Eletroterapia e o estado atual da técnica na estética. 

 Eletroterapia e o estado atual da técnica na estética II. 

 Introdução a corrente galvânica: introdução, efeito fisiológico, indicação e contraindicação do uso da 

corrente galvânica. 

 Microcorrentes: introdução e efeito fisiológico. 

 Alta frequência: introdução, efeito fisiológico, indicação e contraindicação. 

 Baixa frequência: introdução, efeito fisiológico e indicação e contraindicação. 

 Média frequência: introdução, efeito fisiológico e indicação e contra-indicação. 

 Endermologia: introdução efeito fisiológico e indicação e contraindicação. 

 Endermologia: introdução efeito fisiológico e indicação e contraindicação II. 

 Ultrassom 8: introdução, efeito fisiológico, indicação. 

 Ultrassom: introdução, efeito fisiológico, indicação II. 

 Lipocavitação: introdução efeito fisiológico e indicação e contraindicação. 

 Lipocavitação: introdução efeito fisiológico e indicação e contraindicação II. 

 Radiofrequência: introdução efeito fisiológico e indicação e contraindicação. 

 Radiofrequência: introdução efeito fisiológico e indicação e contraindicação II. 

 Fototerapia: laser e luz intensa pulsada: introdução efeito fisiológico e indicação e contraindicação. 

 Fototerapia: laser e luz intensa pulsada: introdução efeito fisiológico e indicação e contraindicação II. 

 Criolipólise: introdução, efeito fisiológico e indicação e contraindicação. 

 Criolipólise: introdução, efeito fisiológico e indicação e contraindicação II. 

 Jato de plasma: introdução, efeito fisiológico e indicação e contraindicação. 

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. 

 

 
____________________________ 

Valéria Sachi Magazoni 

Gestora do Curso 

 

 
____________________________ 

Vice-Reitor 

Marco Antônio Socreppa 
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Plano de Ensino 
 

Disciplina: N102 – Massagem em Estética 

Carga Horária: 80h 

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:  

 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. 

 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. 

 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. 

 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 II. 

 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. 

 Técnica básica, ritmo, frequência do movimento, flexibilidade das mãos, postura de terapeuta e 

cliente, equipamentos, higiene do terapeuta e local de trabalho II. 

 Técnica básica, ritmo, frequência do movimento, flexibilidade das mãos, postura de terapeuta e 

cliente, equipamentos, higiene do terapeuta e local de trabalho III. 

 Técnica básica, ritmo, frequência do movimento, flexibilidade das mãos, postura de terapeuta e 

cliente, equipamentos, higiene do terapeuta e local de trabalho IV. 

 Praticar a massagens I. 

 Praticar a massagens II. 

 Praticar a massagens III. 

 Praticar a massagens IV. 

 Praticar a massagens V. 

 Praticar a massagens VI. 

 Praticar a massagens VII. 

 

Bibliografia Básica: 

WOOD, E. PAUL, D. Becker. Massagem de Beard. São Paulo: Manole. 
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BECK, Mark F. et al. 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. 

 
 

 
____________________________ 

Valéria Sachi Magazoni 

Gestora do Curso 

 

 
____________________________ 

Vice-Reitor 

Marco Antônio Socreppa 
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Plano de Ensino 
 

Disciplina: N008 – Homem, Cultura e Sociedade 

Carga Horária: 80h 

Curso/Período: Estética e Cosmética – 3° Período 

 

Ementa: A superação do senso comum. As ciências e seus fundamentos. O conhecimento.  Os 

desdobramentos da ciência na vida sociopolítica. Instituições sociais e as diferentes formas de poder e 

controle. Dinamicidade e polissemia do conceito de cultura. Significado de social e de cultura. 

Abordagens culturalistas: limitações e contribuições. Antropologia e política. Algumas temáticas da 

chamada antropologia das sociedades complexas. Cultura e diversidade. Psicologia do Desenvolvimento 

Humano. Processos psicológicos e comportamentais do ser humano. Subjetividade e sua constituição e 

desenvolvimento. Processo grupal e o processo de inclusão e exclusão do indivíduo no meio ambiente. 

As psicopatologias, suas características, desencadeamento e intervenção, impactos sobre o indivíduo e 

meio ambiente. O homem e sua dimensão biopsicossocial. Reflexão crítica sobre o homem, cultura, 

sociedade e ciência. 

 

Objetivo Geral: Diferenciar o pensar a partir do senso comum, do pensar a partir das ciências da 

Psicologia, Sociologia e Antropologia, desenvolvendo o pensamento crítico dos estudantes, assim como, 

iniciá-los no pensamento sistemático e desenvolvendo o entendimento sobre o ser humano nas diferentes 

dimensões psicológicas, sociológicas e antropológicas, bem como os movimentos da sociedade.  

 

Objetivos específicos:  

 Compreender a origem, a trajetória histórica e os principais aspectos que norteiam as ciências da 

Psicologia, Sociologia e Antropologia; 

 Identificar e analisar o processo de produção do conhecimento e da ciência 

 Suscitar a crítica à ciência e a identificação dos principais métodos que orientam a investigação 

científica; 

 Desenvolver o conhecimento em relações interpessoais (respeitar, cuidar, considerar e conviver), 

sócio diversidade: multiculturalismo e inclusão; exclusão e minorias. Considerações éticas (Educação 

em Direitos Humanos - RESOLUÇÃO Nº- 1, DE 30/05/2012); relações étnico raciais e história da 

cultura afro-brasileira e indígena - PARECER 03/2004.) 

 Fornecer uma perspectiva ampla e geral do campo antropológico destacando a sua especificidade em 

Antropologia Cultural; 

 Identificar e interpretar os conceitos da cultura, diversidade cultural, etnocentrismo, a partir de uma 

discussão sobre a construção histórica do pensamento antropológico;  

 Analisar o fazer antropológico focalizando o campo da Antropologia Cultural quanto aos seus 

pressupostos epistemológicos, objetivos de interesse e prática investigativa. 

 Compreender o papel da Psicologia das Relações; 

 Identificar a importância das diferenças individuais e a sua influência nas relações interpessoais. 

 Compreender o processo de interação grupal e do desenvolvimento interpessoal; 

 Reconhecer a importância do desenvolvimento da competência intra e interpessoal, no que tange o 

desenvolvimento pessoal do ser humano e profissional. 

 

Conteúdo Programático: 

 Introdução às três áreas das ciências sociais: Antropologia, sociologia e ciência política. 

 Relação entre psicologia, sociologia e antropologia. 

 Sociologia clássica. 

 Caracterização da sociedade humana. 

 A sociedade capitalista contemporânea. 

 Aspectos políticos na contemporaneidade. 

 Antropologia cultural e a mudança de paradigma. 
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 A antropologia cultural aplicada ao estudo das sociedades complexas: Alguns objetos de análise. 

 Cultura e diversidade: Uma temática antropológica e contemporânea. 

 Relações entre o significado de cultura, de diversidade cultural e da desigualdade social no mundo 

contemporâneo. 

 O evolucionismo social e a abordagem da diversidade cultural: História, evolução e progresso. 

 Processo grupal. 

 A construção das identidades sociais e da memória coletiva. 

 As relações entre indivíduo e sociedade, entre processo de individualização e socialização. 

 Ser humano como produtor de conhecimento, significados sociais e simbólicos. 

 Indivíduo e autoconhecimento. 

 Identidade, caráter, temperamento, personalidade. 

 Processos psicológicos. 

 Subjetividade humana. 

 Psicopatologias. 

 

Bibliografia Básica:  
CAMPOS, Dinah Martins de Souza. Psicologia e desenvolvimento humano. Petrópolis: Vozes, 2011  

HOEBEL, Everest Frost. Antropologia Cultural e Social. São Paulo: Editora Cultrix. 

MOSCOVICI, Fela. Desenvolvimento Interpessoal. Rio de Janeiro: José Olympio, 2002. 

SCIENTIFIC AMERICAN. A Ciência Social num Mundo em Crise. São Paulo: Perspectiva e Edusp. 

 

Bibliografia Complementar:  
BOCK, Ana M. B. Psicologias: uma introdução ao estudo de psicologia. 14. ed. São Paulo: Saraiva. 

2011.  

BUZZI, Arcangelo. Introdução ao pensar: o ser, o conhecer, e linguagem. 4ª edição. Petrópolis: Vozes. 

FOUCAULT, Michel. Microfísica do poder. 5ª ed. Rio de Janeiro: Graal, 1985. 

Minicucci, A. Relações Humanas: Psicologia das Relações Interpessoais. 6 ed., São Paulo: Atlas, 2001.  

OLIVEIRA, IM. Preconceito e autoconceito. Papirus, 2013. Disponível 

em:<https://bv4.digitalpages.com.br/?term=Preconceito%2520e%2520autoconceito&searchpage=1&filtr

o=todos#/busca>   

ROCHA, Everardo. O que é etnocentrismo. São Paulo: Brasiliense, 2002. 

 

Artigos científicos publicados em revistas, periódicos, jornais em acervos físicos e/ou virtuais, entre 

outros. 
 

 
____________________________ 

Valéria Sachi Magazoni 

Gestora do Curso 

 

 
____________________________ 

Vice-Reitor 

Marco Antônio Socreppa 

 



  
 
 
 
 
 

Página 1 de 2 

Vice-Reitoria 

 
 

 

Plano de Ensino 
 

Disciplina: N161 – Estética Capilar e Tricologia 

Carga Horária: 80h 

Curso/Período: Estética e Cosmética – 3° 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:  

 Tricologia I. 

 Tricologia II. 

 Tricologia III. 

 Alterações do Cabelo I. 

 Alterações do Cabelo II. 

 Alterações do Cabelo III. 

 Tratamento Capilar. 

 Técnicas de Assepsia, Condicionamento e Desembaraço. 

 Cosméticos usados para a assepsia e condicionamento. 

 Hidratação e Cauterização I. 

 Hidratação e Cauterização II. 

 Massagens Estimulantes e Relaxantes I. 

 Massagens Estimulantes e Relaxantes II. 

 Eletroterapia Aplicada à Terapias Capilares I. 

 Eletroterapia Aplicada à Terapias Capilares II. 

 Hidratação Capilar. 

 Reconstrução da Fibra Capilar I. 

 Reconstrução da Fibra Capilar II. 

 Tratamento para Caspa e Seborreia (Argiloterapia) I. 

 Tratamento para Caspa e Seborreia (Argiloterapia) II. 

 

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. 
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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. 

 

 

 
____________________________ 

Valéria Sachi Magazoni 

Gestora do Curso 

 

 
____________________________ 

Vice-Reitor 

Marco Antônio Socreppa 
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Plano de Ensino 
 

Disciplina: N162 – Estética Corporal 

Carga Horária: 80h 

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:  

 Avaliação Corporal I. 

 Avaliação Corporal II. 

 Classificação dos biótipos corporais femininos e masculinos. 

 Quadros clínicos encontrados na Estética Corporal. 

 Quadros clínicos encontrados na Estética Corporal II. 

 Quadros clínicos encontrados na Estética Corporal III. 

 Aparelhos utilizados nos tratamentos estéticos corporais: Teoria e Prática I. 

 Aparelhos utilizados nos tratamentos estéticos corporais: Teoria e Prática II. 

 Quadros clínicos encontrados na estética e tratamentos propostos I. 

 Quadros clínicos encontrados na estética e tratamentos propostos II. 

 Quadros clínicos encontrados na estética e tratamentos propostos III. 

 Procedimentos de clínica estética: bandagem corporal fria e quente, gesso lipolítico I. 

 Procedimentos de clínica estética: bandagem corporal fria e quente, gesso lipolítico II. 

 Procedimentos de clínica estética: bandagem corporal fria e quente, gesso lipolítico III. 

 Procedimentos de clínica estética: bandagem corporal fria e quente, gesso lipolítico IV. 

 Procedimentos de clínica estética: bandagem corporal fria e quente, gesso lipolítico V. 

 Procedimentos de clínica estética: banhos e técnicas de SPA, Argiloterapia I. 

 Procedimentos de clínica estética: banhos e técnicas de SPA, Argiloterapia II. 

 Procedimentos de clínica estética: banhos e técnicas de SPA, Argiloterapia III. 

 Procedimentos de clínica estética: banhos e técnicas de SPA, Argiloterapia IV. 

 

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.  
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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. 

 

 

 
____________________________ 

Valéria Sachi Magazoni 

Gestora do Curso 

 

 
____________________________ 

Vice-Reitor 

Marco Antônio Socreppa 
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Plano de Ensino 
 

Disciplina: N163 – Estética Facial 

Carga Horária: 80h 

Curso/Período: Estética e Cosmética – 3° Período 

 

Ementa: Noções teóricas e práticas 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:  

 A pele e os cuidados faciais - cosméticos de uso diário - princípios ativos - Quadros clínicos 

encontrados na Estética Facial I. 

 A pele e os cuidados faciais - cosméticos de uso diário - princípios ativos - Quadros clínicos 

encontrados na Estética Facial II. 

 Ficha de anamense (Teoria e Prática): Diagnóstico e Avaliação I. 

 Ficha de anamense (Teoria e Prática): Diagnóstico e Avaliação II. 

 Procedimentos em tratamentos faciais personalizados I. 

 Procedimentos em tratamentos faciais personalizados II. 

 Procedimentos em tratamentos faciais personalizados III. 

 Teoria e prática dos aparelhos eletroestéticos I. 

 Teoria e prática dos aparelhos eletroestéticos II. 

 Teoria e prática dos aparelhos eletroestéticos III. 

 Procedimentos. Limpeza de pele peelings I. 

 Procedimentos. Limpeza de pele peelings II. 

 Procedimentos. Limpeza de pele peelings III. 

 Tratamentos de manchas tratamentos de acne. 

 Revitalização rejuvenescimento. 

 Máscara argila massagem facial. 

 Os músculos faciais e pontos motores para aplicação Eletroestética I. 

 Os músculos faciais e pontos motores para aplicação Eletroestética II. 

 Os músculos faciais e pontos motores para aplicação Eletroestética III. 

 Os músculos faciais e pontos motores para aplicação Eletroestética IV. 

 

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.  
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HERNANDES, Micheline; MARIE, Madeleine; MERCIER, Fresnel. Manual de cosmetologia, Rio de 

Janeiro. Editora Revinter. 

 

 

 
____________________________ 

Valéria Sachi Magazoni 

Gestora do Curso 

 

 
____________________________ 

Vice-Reitor 

Marco Antônio Socreppa 
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Plano de Ensino 
 

Disciplina: N183 – Pelos e Depilação 

Carga Horária: 80h 

Curso/Período: Estética e Cosmética – 3° 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:  

 Estrutura do folículo piloso e suas funções I. 

 Estrutura do folículo piloso e suas funções II. 

 Conceitos importantes sobre o que é depilação e epilação. Passo-a-passo das epilações com cera 

quente, fria e morna I. 

 Conceitos importantes sobre o que é depilação e epilação. Passo-a-passo das epilações com cera 

quente, fria e morna II. 

 Recursos eletrotermofototerapêuticos e cosmetológicos utilizados no desenvolvimento do trabalho do 

depilador. 

 Princípios ativos da dermatocosmética. 

 Técnicas de epilação I. 

 Técnicas de epilação II. 

 Técnicas de epilação III. 

 Técnicas de epilação IV. 

 Clareamento de cavas e axilas I. 

 Clareamento de cavas e axilas II. 

 Clareamento de cavas e axilas III. 

 Depilação de barba e peitoral (Masculino). 

 Depilação de barba e peitoral (Masculino) II. 

 Designer de sobrancelha I. 

 Designer de sobrancelha II. 

 Designer de sobrancelha III. 

 Designer de sobrancelha IV. 

 Designer de sobrancelha V. 

 

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: 

http://www.editorasenacsp.com.br/portal/autor.do?appAction=vwAutorDetalhe&idAutor=456
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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. 

 

 

 
____________________________ 

Valéria Sachi Magazoni 

Gestora do Curso 

 

 
____________________________ 

Vice-Reitor 

Marco Antônio Socreppa 
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Plano de Ensino 
 

Disciplina: N004 – Ciências Exatas e Tecnológicas 

Carga Horária: 80h 

Curso/Período: Estética e Cosmética – 4° Período 

 

Ementa: Eventos. Espaços Amostrais. Probabilidades. Variáveis Aleatórias Discretas e Contínuas. 

Distribuição de Probabilidade de Variáveis Aleatórias Unidimensionais e Bidimensionais. Esperança 

Matemática. Variância e Coeficientes de Correlação. Teorema do Limite Central. Teste de Hipóteses 

para Médias. Testes do Qui-quadrado. Regressão e Correlação. História e Evolução da Ciência da 

Computação. Organização de Sistemas de Computadores: Hardware e Software. Ferramentas Básicas de 

Trabalho. Redes de Computadores: Internet. 

 

Objetivo Geral: Entender fenômenos ao acaso (Aleatório) através da apresentação dos conceitos da 

teoria da probabilidade. Compreender a evolução histórica da área de computação, e visualizar os 

caminhos ainda abertos para novas melhorias.  

 

Objetivos Específicos: Conhecer e se tornar usuário das principais tecnologias e ferramentas disponíveis 

na atualidade. Assimilar os princípios básicos de hardware utilizados em microcomputadores, bem como 

os seus sistemas operacionais. Conhecer os principais conceitos voltados para a Internet, permitindo 

utilizá-la como ferramenta de estudo e aquisição de novos conhecimentos. 

 

Conteúdo Programático: 

 Ferramentas de Pesquisa e Comunicação. 

 Editores de texto e de apresentação. 

 Planilhas Eletrônicas. 

 Noções de Software e Hardware. 

 Redes e Segurança da Informação. 

 Multimídia e Marketing. 

 Tecnologias e Sistemas Especialistas Aplicados. 

 Matemática Básica Aplicada. 

 Matemática Financeira Aplicada. 

 Matemática Geométrica Aplicada. 

 Funções Matemáticas e Suas Aplicações. 

 Porcentagens, Razão e Proporção. 

 Noções de Amostragem e Probabilidade. 

 Moda, Média e Desvio Padrão. 

 Medidas de Dispersão e de Tendência Central. 

 Análise da Variância, Correlação e Regressão. 

 Elementos da Estatística Descritiva. 

 Análise e Interpretação de Dados Estatísticos. 

 Representação Gráfica de Dados. 

 Utilização de Softwares para Análise Estatística de Experimentos. 

 

Bibliografia Básica: 

BUSAB, W.O e MORETTIN, Pedro A.- Estatística Básica. São Paulo – Editora Atual. 

MARTINS, Gilberto de Andrade. Curso de Estatística. São Paulo: Atlas. 

SPIEGEL, M. R. Estatística. São Paulo. Makron Books. 

 

Bibliografia Complementar: 

FREUND, J., SIMON, G. Estatística Aplicada. Porto Alegre: Bookman. 

LAPPONI, J. C. Estatística usando Excel 5 e 7. São Paulo: Lapponi Treinamento e Editora Ltda. 
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IEZZI, G. Tópicos de matemática, volume 1. São Paulo: Editora: Atual. 

MAIO, W. Raciocínio Lógico Matemático. Editora Arte e Ciência. 

CRESPO, A. A. Estatística fácil. São Paulo: Editora Saraiva. 

 
 

 
____________________________ 

Valéria Sachi Magazoni 

Gestora do Curso 

 

 
____________________________ 

Vice-Reitor 

Marco Antônio Socreppa 
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Plano de Ensino 
 

Disciplina: N207 – Temas Transversais e Atualidades 

Carga Horária: 80h 

Curso/Período: Estética e Cosmética – 4° Período 

 

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; Evolução histórica do Direito Ambiental: Conceitos básicos e Princípios fundamentais; A 

política nacional de meio ambiente; Educação ambiental; Órgãos do sistema nacional de meio ambiente 

e competências; Constitucionalismo e Direito Constitucional: Constituição; Poder Constituinte; Teoria 

das normas constitucionais; Preâmbulo e princípios fundamentais na CF/88 (art. 1º a 4º); Teoria Geral 

dos Direitos Fundamentais. 

 

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.  

 

Objetivos Específicos: Proporcionar condições à compreensão da evolução e da moderna construção do 

Direito Ambiental e dos meios, instrumentos e mecanismos à prevenção e à defesa do meio ambiente em 

face de danos, crimes e ilícitos administrativos, a fim de assegurar, aos agentes da aprendizagem, base 

teórica a elementos à prática advocatícia como futuros operadores do Direito, sob fundamentos da ética 

nas relações entre os homens e dos homens com os bens ambientais da vida; Compreender as noções 

básicas da Teoria Geral da Constituição, do Poder Constituinte e dos Princípios Fundamentais da 

República Federativa do Brasil em suas diversas manifestações e consequências. 

 

Conteúdo Programático: 

 Equidade e diversidade de gênero. 

 Combate à violência contra a mulher. 

 Educação em direitos humanos e formação cidadã. 

 Relações étnico-raciais no Brasil. 

 História e cultura afro-brasileira, africana e indígena. 

 Proteção dos direitos da pessoa com deficiência. 

 Políticas públicas de educação ambiental. 

 Educação ambiental e sustentabilidade. 

 Fundamentos da ética. 

 Bioética. 

 Sociedade, violência e a construção de uma cultura de paz. 

 Políticas públicas para a criança, adolescente e idoso. 

 Inclusão digital. 

 Segurança da informação. 

 Globalização e sociedade contemporânea. 

 Democracia e liberdade de imprensa. 

 Sociedade de consumo. 

 Cultura e arte. 

 Estado, sociedade e trabalho. 

 Política Internacional. 

 

Bibliografia Básica:  
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FIORILLO, Celso Antônio Pacheco. Curso de direito ambiental brasileiro. Saraiva. 

COMPARATO, Fábio Konder. A afirmação histórica dos direitos humanos. Saraiva. 

FERREIRA FILHO, Manoel Gonçalves. Direitos humanos fundamentais. Saraiva. 

 

Bibliografia Complementar:  

MACHADO, Paulo Affonso Leme. Direito ambiental brasileiro. Malheiros. 

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. 

 
 

 
____________________________ 

Valéria Sachi Magazoni 

Gestora do Curso 

 

 
____________________________ 

Vice-Reitor 

Marco Antônio Socreppa 
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Plano de Ensino 
 

Disciplina: N222 – Cabelo: Corte e Estética 

Carga Horária: 80h 

Curso/Período: Estética e Cosmética – 4° 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:  

 Diagnóstico capilar e técnicas de escova. 

 Diagnóstico capilar I. 

 Diagnóstico capilar II. 

 Técnicas de escova I. 

 Técnicas de escova II. 

 Penteados preparação, estilo, ocasião, técnicas diversas, acessórios, tendências de moda em penteado I. 

 Penteados preparação, estilo, ocasião, técnicas diversas, acessórios, tendências de moda em penteado 

II. 

 Penteados preparação, estilo, ocasião, técnicas diversas, acessórios, tendências de moda em penteado 

III. 

 Adequação ao perfil fisionômico considerando o gosto pessoal I. 

 Adequação ao perfil fisionômico considerando o gosto pessoal II. 

 Formatos de rosto I. 

 Formatos de rosto II. 

 Técnicas de corte I. 

 Técnicas de corte II. 

 Técnicas de corte III. 

 Técnicas de corte IV. 

 Técnicas de corte V. 

 Finalização e ferramentas I. 

 Finalização e ferramentas II. 

 Finalização e ferramentas III. 

 

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 
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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. 

 

 

 
____________________________ 

Valéria Sachi Magazoni 

Gestora do Curso 

 

 
____________________________ 

Vice-Reitor 

Marco Antônio Socreppa 
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Plano de Ensino 
 

Disciplina: N238 – Embelezamento de Mãos e Pés 

Carga Horária: 80h 

Curso/Período: Estética e Cosmética – 4° Período 

 

Ementa: Conceituar e diferenciar os termos: Manicure(a) / Pedicure(a), Podólogo(a) 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:  

 Manicure(a), Pedicure(a), Podólogo(a), 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 I. 

 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 II. 

 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 III. 

 História e técnicas básicas de podologia. 

 CBO: Classificação Brasileira de Ocupações; Código Ético do Podólogo; Código de Vigilância 

Sanitária I. 

 CBO: Classificação Brasileira de Ocupações; Código Ético do Podólogo; Código de Vigilância 

Sanitária II. 

 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. 

 Instrumentos, cosmetologia recursos eletrofototermoterapêuticos aplicada aos cuidados das mãos e pés.  

 Instrumentos, cosmetologia recursos eletrofototermoterapêuticos aplicada aos cuidados das mãos e pés 

II. 

 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. 

 Unhas decoradas I. 

 Unhas decoradas II. 

 Porcelana I. 

 Porcelana II. 

 Porcelana III. 

 

Bibliografia Básica: 

PIEDADE, P Podologia. Técnicas de trabalho e instrumentação no atendimento de patologias dos pés. 
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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. 

 

 

 
____________________________ 

Valéria Sachi Magazoni 

Gestora do Curso 

 

 
____________________________ 

Vice-Reitor 

Marco Antônio Socreppa 

 

http://www.google.com.br/search?hl=pt-PT&tbo=p&tbm=bks&q=inauthor:%22ARMANDO+BEGA%22&source=gbs_metadata_r&cad=3
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Plano de Ensino 
 

Disciplina: N275 – Pré e Pós-Operatório de Cirurgias Estéticas 

Carga Horária: 80h 

Curso/Período: Estética e Cosmética – 4° 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; Sequência 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:  

 Pré-Operatório. 

 Pré-Operatório II. 

 Pré-Operatório III. 

 Pré-Operatório IV. 

 Sistema Linfático I. 

 Sistema Linfático II. 

 Sistema Linfático III. 

 Pós-Operatório I. 

 Pós-Operatório II. 

 Pós-Operatório III. 

 Pós-Operatório IV. 

 Manobras da Drenagem Linfática Manual I. 

 Manobras da Drenagem Linfática Manual II. 

 Drenagem Linfática Manual - Método Dr. Emil Vodder I. 

 Drenagem Linfática Manual - Método Dr. Emil Vodder II. 

 Drenagem Linfática Manual - Método Dr. Emil Vodder III. 

 Drenagem Linfática Manual - Método Dr. Emil Vodder IV. 

 Drenagem Linfática Manual - Método Dr. Emil Vodder V. 

 Drenagem Linfática Manual - Método Dr. Emil Vodder VI. 

 Drenagem Linfática Manual - Método Dr. Emil Vodder VII. 

 

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.  

CASTRO, Inês de. O Guia da Cirurgia Plástica. São Paulo: Nome da Rosa; Símbolo. 
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GUYTON, A; C. Tratado de Fisiologia Médica. Rio de janeiro. 

BERNE, R. M., LEVY, M.N. Fisiologia. Rio de janeiro: Guanabara Koogan. 

 

 

 
____________________________ 

Valéria Sachi Magazoni 

Gestora do Curso 

 

 
____________________________ 

Vice-Reitor 

Marco Antônio Socreppa 
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Plano de Ensino 
 

Disciplina: N048 – Gestão de Negócios e Liderança 

Carga Horária: 80h 

Curso/Período: Estética e Cosmética – 5° Período 

 

Ementa: Introdução à moderna Gestão com pessoas, planejamento estratégico de gestão com pessoas, os 

processos da gestão com pessoas, gestão de carreiras e a nova organização- a organização que aprende. O 

panorama global visto como uma teia inseparável de relações. A responsabilidade pessoal no contexto 

organizacional. O processo interior e a gestão empresarial. Liderança. O espírito de servir. 

 

Objetivo Geral: Possibilitar a discussão de práticas atuais da Gestão com Pessoas, e a compreensão das 

teorias e conceitos que envolvem ferramentas da administração de recursos humanos que estão sendo 

utilizadas pelas organizações. 

 

Objetivos Específicos: Criar condições para que o aluno compreenda e faça uma análise de forma crítica 

e contemporânea dos temas e objetivos da Gestão com Pessoas nas organizações. Propiciar vivências 

práticas que estimulem a autorreflexão e autopercepção, identificando os potenciais do ser humano que 

possam ser traduzidos em valores humanos e numa liderança transformadora, para responder com 

equilíbrio aos desafios organizacionais e globais. Construir uma visão sistêmica que englobe as 

dimensões pessoal, organizacional e planetária, que estimule uma liderança comprometida com a 

responsabilidade grupal e social. 

 

Conteúdo Programático: 

 Noções gerais de gestão empresarial. 

 Planejamento estratégico e logística empresarial. 

 Administração de marketing. 

 Marketing de serviços. 

 Web Marketing. 

 Estratégias de preços. 

 Noções de empreendedorismo. 

 Empreendedorismo digital. 

 Avaliação 1. 

 Fundamentos da ética empresarial. 

 Ética e economia. 

 Princípios de liderança. 

 Desafios da liderança na contemporaneidade. 

 Gestão de pessoas e recursos humanos. 

 Administração de conflitos. 

 Noções de recrutamento, seleção e treinamento. 

 Avaliação de desempenho humano. 

 Remuneração e programas de incentivo. 

 Noções gerais de contabilidade. 

 Avaliação 2. 

 

Bibliografia Básica:  

MILKOVICH, G T e BOUDREAU, J W. Administração de Recursos Humanos. São Paulo; Editora 

Atlas.  

CHIAVENATO, I. Gestão com Pessoas: O novo papel de Recursos Humanos nas Organizações. Rio de 

Janeiro; Campus. 

BOOG, G. G. Manual de Treinamento e Desenvolvimento – Associação Brasileira de Treinamento e 

Desenvolvimento. São Paulo, Makron Books. 
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Bibliografia Complementar:  

FLEURY, A e FLEURY, M T L. Estratégias Empresarias e Formação de Competências São Paulo: 

Atlas. 

VERGARA, Sylvia Constant. Gestão com Pessoas e Subjetividade. Atlas, São Paulo.  

LACOMBE, Francisco e HIBORN, Gilberto. Administração Princípios e Tendências. Editora Saraiva. 

ARAUJO, L. C. G., GARCIA, A. A. Gestão de Pessoas. Atlas. 

BOCK, Ana M. Bahia. Psicologias: uma introdução ao estudo de psicologia. São Paulo: Saraiva. 

 
 

 
____________________________ 

Valéria Sachi Magazoni 

Gestora do Curso 

 

 
____________________________ 

Vice-Reitor 

Marco Antônio Socreppa 
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Plano de Ensino 
 

Disciplina: N308 – Cabelo: Técnicas Variadas e Atualização em Colorimetria 

Carga Horária: 80h 

Curso/Período: Estética e Cosmética – 5° 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:  

 Introdução a Colorimetria I. 

 Introdução a Colorimetria II. 

 Introdução a Colorimetria III. 

 Introdução a Colorimetria IV. 

 Química da Coloração I. 

 Química da Coloração II. 

 Química da Coloração III. 

 Círculo cromático, cor primária, secundária e terciária. Retoque de raiz. 

 Tabela fundamental: Altura de tom, leitura e interpretação da nomenclatura das tintas. Quadro de fundo 

de clareamento I. 

 Tabela fundamental: Altura de tom, leitura e interpretação da nomenclatura das tintas. Quadro de fundo 

de clareamento II. 

 Tipos de coloração (permanete, temporária, semi-permanente e vegetal). 

 Clareamento: Descoloração, mecanismo da descoloração, regras importantes para descoloração. 

Decapagem - Mechas; luzes; reflexos e balyagem I. 

 Clareamento: Descoloração, mecanismo da descoloração, regras importantes para descoloração. 

Decapagem - mechas; luzes; reflexos e balyagem II. 

 Clareamento: Descoloração, mecanismo da descoloração, regras importantes para descoloração. 

Decapagem - Mechas; luzes; reflexos e balyagem III. 

 Tabela de PH. 

 Princípios básicos para a mistura de cores. 

 Princípios básicos para a mistura de cores II. 

 Princípios básicos para a mistura de cores III. 

 Princípios básicos para a mistura de cores IV. 

 Princípios básicos para a mistura de cores V. 

 

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. 
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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. 

 

 

 
____________________________ 

Valéria Sachi Magazoni 

Gestora do Curso 

 

 
____________________________ 

Vice-Reitor 

Marco Antônio Socreppa 
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Plano de Ensino 
 

Disciplina: N344 – Gerontologia Estética e Técnicas Alternativas Aplicadas à Estética 

Carga Horária: 80h 

Curso/Período: Estética e Cosmética – 5° 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. Aromaterapia, 

Musicoterapia, Bambuterapia, Pedras quentes, Reflexologia, Shiatsu, Do-in, Acupuntura, Cromoterapia, 

Reiki, Shantalá, Massagem Ayurvédica e Acupuntura. 

 

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. Conhecer, propor e desenvolver programas preventivos ou terapêuticos nos 

campos das Técnicas Terapêuticas Orientais e Naturistas. 

 

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. 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:  

 Bases do envelhecimento I. 

 Bases do envelhecimento II. 

 Processo do envelhecimento I. 

 Processo do envelhecimento II. 

 Processo do envelhecimento III. 

 Sistemas orgânicos e envelhecimento I. 

 Sistemas orgânicos e envelhecimento II. 

 Sistemas orgânicos e envelhecimento III. 

 Sistemas orgânicos e envelhecimento IV. 

 Principais doenças no envelhecimento I. 

 Principais doenças no envelhecimento II. 

 Principais doenças no envelhecimento III. 

 Principais doenças no envelhecimento IV. 

 Sistema muscular e endócrino I. 

 Sistema muscular e endócrino II. 

 Tecido conjuntivo I. 

 Tecido conjuntivo II. 

 Tecido conjuntivo III. 

 Sistema tegumentar I. 

 Sistema tegumentar II. 

 

Bibliografia Básica: 

PAPALÉO, M.N. Gerontologia. São Paulo, Atheneu. 
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GORZONI, MILTON LUIZ. Tratado de Geriatria e Gerontologia. Rio de Janeiro: Guanabara Koogan. 

TONINI. T. Gerontologia. Yendis Editora. 

 

Bibliografia Complementar: 

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. 

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. 

 

 

 
____________________________ 

Valéria Sachi Magazoni 

Gestora do Curso 

 

 
____________________________ 

Vice-Reitor 

Marco Antônio Socreppa 
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Plano de Ensino 
 

Disciplina: N355 – Maquiagem e Visagismo 

Carga Horária: 80h 

Curso/Período: Estética e Cosmética – 5° 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. Princípios do visagismo, do processo criativo e da linguagem visual, 

morfologia harmonia e estética, personalidade e imagem pessoal. 

 

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. 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: 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. 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:  

 Conceitos básicos sobre maquiagem I. 

 Conceitos básicos sobre maquiagem II. 

 Conceitos básicos sobre maquiagem III. 

 Conceitos básicos sobre maquiagem IV. 

 Conceitos básicos sobre maquiagem V 

 Técnicas de maquiagem e correção I. 

 Técnicas de maquiagem e correção II. 

 Técnicas de maquiagem e correção III. 

 Técnicas de maquiagem e correção IV. 

 Técnicas de maquiagem e correção V. 

 Técnicas de maquiagem e correção VI. 

 Técnicas de maquiagem e correção VII. 

 A maquiagem nas diferentes décadas e técnicas específicas I. 

 A maquiagem nas diferentes décadas e técnicas específicas II. 

 A maquiagem nas diferentes décadas e técnicas específicas III. 

 A maquiagem nas diferentes décadas e técnicas específicas IV. 

 A maquiagem nas diferentes décadas e técnicas específicas V. 

 A maquiagem nas diferentes décadas e técnicas específicas VI. 

 A maquiagem nas diferentes décadas e técnicas específicas VII. 

 A maquiagem nas diferentes décadas e técnicas específicas VIII. 
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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: 

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. 

MOLINOS, Duda. Maquiagem. São Paulo: Senac, São Paulo. 

HALLAWELL, Philip. Visagismo – Harmonia e Estética. São Paulo: Senac. 

 

 

 
____________________________ 

Valéria Sachi Magazoni 

Gestora do Curso 

 

 
____________________________ 

Vice-Reitor 

Marco Antônio Socreppa 
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Plano de Ensino 
 

Disciplina: N432 – Língua Brasileira de Sinais – LIBRAS (Optativa) 

Carga Horária: 80h 

Curso/Período: Estética e Cosmética – 5° Período 

 

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. 

 

Objetivos Específicos: Assimilar a comunicação por meio da Língua Brasileira de Sinais. 

 

Conteúdo Programático: 

 Conceitos: língua, linguagem, instrutor/professor/intérprete/tradutor. 

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

 Língua de sinais brasileira. 

 Estudo dirigido sobre a teoria da LIBRAS. 

 Língua de sinais brasileira. 

 Linguística aplicada a língua de sinais brasileira. 

 Atividades práticas 1; 

 Atividades práticas 2; 

 Atividades práticas 3; 

 Avaliação 1. 

 Atividades práticas 4; 

 Atividades práticas 5; 

 Atividades práticas 6; 

 Atividades práticas 7; 

 Atividades práticas 8; 

 Atividades práticas 9; 

 Atividades práticas 10; 

 Atividades práticas 11; 

 Atividades práticas 12; 

 Avaliação 2. 

 

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. 
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PEREIRA, Maria Cristina da Cunha. Libras: conhecimento além dos sinais.  Pearson Prentice Hall. 

QUADROS, Ronice Müller. Educação de surdos: a aquisição da linguagem. Artmed. 

 
 

 
____________________________ 

Valéria Sachi Magazoni 

Gestora do Curso 

 

 
____________________________ 

Vice-Reitor 

Marco Antônio Socreppa 

 


