Ementas das Disciplinas do
Curso Superior de Tecnologia em Estética e Cosmética
1º SEMESTRE
802310 - ANATOMOFISIOLOGIA APLICADA À ESTÉTICA
Ementa: Estudo de conhecimentos de anatomia integrados à fisiologia e à embriologia de
modo que possa auxiliar no reconhecimento dos processos vitais do organismo sadio.
802311 - BIOLOGIA CELULAR E HISTOLOGIA
Ementa: Entender a organização estrutural e funcional das células, dos elementos celulares e
tissulares.
800656 - INTRODUÇÃO À ESTÉTICA
Ementa: Estudo do papel e exercício profissional, das habilidades e competências do
Tecnólogo em Estética e Cosmética na promoção da saúde e da qualidade de vida.
802312 - PESQUISA EM ESTÉTICA E COSMÉTICA
Ementa: Compreensão do conhecimento científico. Produção de projetos de Pesquisa e Artigo
Científico em Estética e Cosmética.
802313 - BIOSSEGURANÇA E BOAS PRÁTICAS EM ESTÉTICA
Ementa: Estudo das ações para prevenção, minimização ou eliminação de riscos inerentes ao
desenvolvimento de atividades em Estética.
802314 - BIOMOLÉCULAS E MOLÉCULAS ORGÂNICAS I
Ementa: Reconhecer e identificar a estrutura química e funções das moléculas e biomoléculas
aplicadas na Estética e Cosmética.
2º SEMESTRE
802315 - BIOMOLÉCULAS E MOLÉCULAS ORGÂNICAS II
Ementa: Conhecimento do metabolismo intermediário: anabolismo e catabolismo de glicídios,
lipídios e aminoácidos sob diferentes aspectos da bioenergética e sua influência na pele e nos
anexos cutâneos.
802316 - FISIOPATOLOGIA EM ESTÉTICA FACIAL
Ementa: Estudo da fisiopatologia, dos agentes etiológicos, do quadro clínico, da prevalência,
da incidência e do tratamento das principais patologias do sistema cutâneo facial.
802317 - PROCESSOS IMUNOLÓGICOS E AFECÇÕES CUTÂNEAS
Ementa: Estudo das características imunológicas, citológicas, morfológicas de diversos
microrganismos e a patogenicidade dos principais agentes etiológicos no âmbito da Estética e
Cosmética.

802318 - FORMULAÇÕES EM COSMETOLOGIA I
Ementa: Estudo da composição de formulações e ação de produtos cosméticos destinados ao
emprego na pele e cabelos bem como os riscos envolvidos na utilização de cosméticos.
990100 - CULTURA RELIGIOSA
Ementa: Proporciona uma visão global da importância do fenômeno religioso e suas
implicações na formação do ser humano e da sociedade, através do conhecimento, análise e
pesquisa das principais religiões e pela reflexão crítica dos valores humanos e sociais legados
pelo Cristianismo à civilização ocidental.
802319 - DRENAGEM LINFÁTICA
Ementa: Estudo da drenagem linfática corporal e facial.
802320 - ELETROESTÉTICA I
Ementa: Estudo dos fenômenos elétricos, suas bases físicas e a utilização das correntes
elétricas em tratamentos estéticos.

3º SEMESTRE
802321 - FISIOPATOLOGIA EM ESTÉTICA CORPORAL
Ementa: Estudo da fisiopatologia, dos agentes etiológicos, do quadro clínico, da prevalência,
da incidência e do tratamento das principais patologias do sistema cutâneo corporal e dos
anexos epidérmicos.
802322 - NUTRIÇÃO E REEDUCAÇÃO ALIMENTAR
Ementa: Estudo da nutrição, valorização da reeducação alimentar e a prevenção de doenças
crônicas não transmissíveis. A relação da nutrição e prevenção na estética.

802323 - FORMULAÇÕES EM COSMETOLOGIA II
Ementa: Estudo da composição de formulações e ação de produtos cosméticos destinados ao
emprego na pele e cabelos bem como os riscos envolvidos na utilização de cosméticos.
802324 - ELETROESTÉTICA II
Ementa: Fixação dos conteúdos estudados em Eletroestética I através do estudo de casos.
Estudo de técnicas eletroestéticas de última geração. Avaliação e aplicabilidade da
eletroestética em protocolos faciais e corporais.
800663 - MASSOTERAPIA ESTÉTICA E RELAXANTE
Ementa: Estudo das manobras básicas da massoterapia utilizadas nos tratamentos estéticos e
no relaxamento.
802325 - GESTÃO E ADMINISTRAÇÃO DE EMPRESAS DE ESTÉTICA
Ementa: Estudo dos aspectos legais e operacionais para a constituição de uma empresa do
setor de clínicas de estética e Cosmética.
802326 - PSICOLOGIA DO RELACIONAMENTO PROFISSIONAL
Ementa: Assegurar a compreensão contextualizada do sujeito e sua subjetividade dentro do
campo da Estética e Cosmetologia, proporcionar uma reflexão crítica sobre os processos

psicológicos do sujeito, preparar o acadêmico para o trabalho com indivíduos, ressaltando
questões éticas, profissionais, além de algumas psicopatologias específicas.

4º SEMESTRE
802327 - ÉTICA E LEGISLAÇÃO
Ementa: Proporcionar ao aluno conhecimentos básicos para conduzir-se profissionalmente de
forma ética e disponibilizar subsídios e elementos para integrar o aluno às diversas regras que
a legislação da profissão estabelece.
802328 - ESTÉTICA FACIAL I
Ementa: Estudo comparativo dos diversos produtos e técnicas utilizadas em procedimentos
aplicados em estética facial.
802329 - ESTÉTICA CORPORAL I
Ementa: Estudo dos tratamentos estéticos corporais embasados na fisiopatologia de cada
alteração estética com prática em laboratório.
802330 - VISAGISMO E MAQUIAGEM I
Ementa: Estudo dos conceitos e aplicação prática do Visagismo e da Maquiagem bem como a
análise e observação do rosto humano e o conhecimento da teoria das cores, agregando
técnica e sua aplicação individualizada.
302586 - MARKETING BÁSICO
Ementa: Estudo dos fundamentos de marketing. Importância do conhecimento dos conteúdos
a serem desenvolvidos como parte fundamental da aprendizagem de marketing a fim de ser
um fator importante para a utilização nas organizações.
802331 - FORMULAÇÕES EM COSMETOLOGIA III
Ementa: Estudo da composição de formulações e ação de produtos cosméticos destinados a
emprego na pele e cabelos bem como os riscos envolvidos na utilização de cosméticos.
802332 - TÉCNICAS COMPLEMENTARES EM ESTÉTICA I
Ementa: Estudo dos fundamentos das técnicas alternativas e complementares aplicadas à
estética e à cosmética.
802333 - ESTÉTICA E SOCIEDADE I
Ementa: Estudo da Estética e Cosmética aplicada à atenção a saúde e inserção na comunidade.

5º SEMESTRE
802334 - ESTÉTICA FACIAL II
Ementa: Aplicação de técnicas estéticas faciais, segundo tipo de pele, gênero e idade. Conhecimento de
áreas afins à Estética Facial.
802335 - ESTÉTICA CORPORAL II
Ementa: Atendimento ao público no laboratório de estética corporal.
802336 - PROCEDIMENTOS PRÉ E PÓS-OPERATÓRIOS
Ementa: Abordagem, procedimentos e protocolos dos cuidados pré e pós-operatório dos diversos tipos
de cirurgia plástica estética e de cada procedimento.

802337 - TÉCNICAS COMPLEMENTARES EM ESTÉTICA II
Ementa: Estudo e abordagem de métodos e técnicas que possibilitam a execução de planos de
embelezamento, assim como a seleção e indicação de técnicas, materiais, equipamentos e produtos
cosméticos voltados à finalização dos cabelos.
802338 - VISAGISMO E MAQUIAGEM II
Ementa: Estudo dos conceitos e aplicação prática do Visagismo e da Maquiagem bem como a análise e
observação de estilos pessoais, além do conhecimento da teoria de imagem, agregando técnica e sua
aplicação individualizada.
802339 - ESTÉTICA CAPILAR
Ementa: Aprofundamento dos conhecimentos da Estética Capilar amparado em fundamentações
teórica e prática, visando também, um embasamento globalizado do assunto com ênfase na pesquisa
individualizada. Estudo e abordagem do cabelo e do couro cabeludo, além de suas afecções e disfunções
através de procedimentos de estética.
802340 - ESTÉTICA E SOCIEDADE II
Ementa: Estética e Cosmética aplicada a diferentes grupos etários e condições fisiológicas.

6º SEMESTRE
802341 - TÉCNICAS COMPLEMENTARES EM ESTÉTICA III
Ementa: Estudo dos fundamentos das técnicas alternativas e complementares aplicadas à
estética e à cosmética.
802342 - TCC EM ESTÉTICA E COSMÉTICA
Ementa: Desenvolvimento de habilidades de busca, leitura, seleção e correção de referências
bibliográficas sobre informações da literatura com a prática do dia a dia para o
desenvolvimento de uma consciência crítica.
802343 - ESTÁGIO SUPERVISIONADO EM ESTÉTICA
Ementa: Aplicação da prática profissional a partir da formação e atualização de capacidades
técnicas e habilidades em funções desempenhadas como tecnólogo em estética e cosmética.

OPTATIVAS 900500
FORMAÇÃO DE EMPREENDEDORES (4 créditos)
Ementa: Proporcionar conhecimento e aguçar o pensamento crítico a respeito do tema
empreendedorismo e estudar as características empreendedoras com o intuito de desenvolver
no acadêmico o perfil empreendedor.
GESTÃO DE PESSOAS (4 créditos)
Ementa: Conceituação de Gestão de Pessoas. Planejamento de Recursos Humanos. Avaliação e
Desenvolvimento de Pessoas. Recrutamento, Seleção, Admissão e Desligamento.
Remuneração, Incentivos e Benefícios. A Importância e os Tipos de Treinamento. Tendências
Atuais em Recursos Humanos.
PRODUTIVIDADE E QUALIDADE ORGANIZACIONAL (4 créditos)
Ementa: A história, evolução, os princípios, métodos e ferramentas utilizados na Gestão pela
Qualidade Total nas Organizações. Sistema de Garantia da Qualidade e estratégias atuais de
melhoria de processos produtos e serviços

ADMINISTRAÇÃO DE VAREJOS E SERVIÇOS (4 créditos)
Ementa: A importância do varejo no mercado. Características do varejo. Gestão de vendas,
serviços e fatores determinantes para o sucesso.
LIBRAS (4 créditos)
Ementa: Estudo da Língua Brasileira de Sinais - Libras apresentando o sujeito surdo, sua
cultura, sua língua e gramática. Referencial teórico interativo como paradigma
teórico/metodológico alternativo prático para entendimento da cultura surda e suas
especificidades.

