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APRESENTAÇÃO GERAL DO CURSO 

1. DADOS INSTITUCIONAIS 

1.1. Mantenedora 

NOME FASIPE Centro Educacional Ltda. 

CNPJ 07.939.776/0001-10 

MUNICÍPIO Sinop 

ESTADO Mato Grosso 

 
1.2. Mantida 

NOME Faculdade FASIPE – FASIPE 

ENDEREÇO Rua Carine nº 11 

MUNICÍPIO Sinop 

ESTADO Mato Grosso 

TELEFONE / FAX (66) 3517-1320 / (66) 3517-1313 

SITE www.fasipe.com.br 

PORTARIA DE 
CREDENCIAMENTO 

Portaria MEC nº1.175 de 05/12/2007, publicada no DOU de06/12/2007 

 

2. BREVE HISTÓRICO INSTITUCIONAL 

No período da informação e da globalização, é consenso o fato de que o 

desenvolvimento de um país está subordinado à qualidade da sua educação.  

No Brasil, o conhecimento é a maior expectativa para se construir e consolidar uma 

sociedade mais justa e democrática. Cabe ao ensino superior preparar profissionais dando 

sustentação para que o país se fortaleça em todos os aspectos da natureza humana, oferecendo 

condições de acesso a um conhecimento cultural, científico e tecnológico que lhes assegurem 

condições para fazer frente às exigências do mundo contemporâneo. Neste sentido a Faculdade 

FASIPE se propõe a colaborar com este propósito.  

A Faculdade FASIPE com limite territorial de atuação circunscrito ao município de Sinop, 

no Estado do Mato Grosso, é um estabelecimento isolado de ensino superior mantido pela 

FASIPE Centro Educacional Ltda, com natureza jurídica, segundo o cadastro nacional, 

denominada de Sociedade Empresaria Limitada (Código 206-2), sob número de inscrição CNPJ 

07.939.776/0001-10. O imóvel está registrado no Lote 69/A, conforme matricula 23909, junto ao 

cartório de Registro de Imóveis, 1º Ofício de Sinop, Livro n. 2. A utilização do espaço pela 

Mantenedora FASIPE estabeleceu-se através do instrumento de contrato de comodato lavrado 

em 01 de março de 2006. A Faculdade FASIPE, localizada na Rua Carine, 11 - Residencial 

Florença. Sinop - MT. CEP:78550-000 foi credenciada pela Portaria MEC nº 1175 de 05/12/2007, 

DOU n. 234 de 06 de dezembro de 2007, seção 1, pag. 23. A Faculdade FASIPE, com seus 

http://www.fasipe.com.br/
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respectivos Cursos, é designada pela sigla FASIPE e tem autonomia limitada em suas 

atribuições e competências de acordo com a Lei nº. 9.394/96 – LDB e Decretos n.º 5.773/2006 e 

5.786/2006.  

O estabelecimento da Faculdade FASIPE em Sinop surge primeiramente em virtude da 

sua posição geográfica estratégica, mas principalmente pelo expressivo crescimento 

populacional e econômico que a mesma impôs nos últimos anos, sendo hoje a quarta economia 

do estado. Somente para ilustrar a partir dos anos 2000, ocorre uma verdadeira revolução no 

suporte econômico de Sinop, a indústria madeireira, que chegou a possuir no município 478 

madeireiras com caráter extremamente extrativista, cede lugar a novos segmentos de mercado, 

permitindo a diversificação da indústria sinopense, destacando-se entre as novas oportunidades 

de negócios os frigoríficos, a indústria moveleira, artefatos de cimentos, cerâmicas e 

confecções. O comércio também se torna diversificado, contando com mais de 50 empresas 

atacadistas instaladas na cidade, além de centenas de comércios varejistas que atraem 

compradores de toda a região, tornando a cidade o principal polo comercial e industrial do norte 

de Mato Grosso. 

A disposição de criar e instalar a Faculdade Sinop  – FASIPE, partiu de um professor 

idealizador, o Profº.Deivison Benedito Campos Pinto, que empenhado no desenvolvimento de 

um projeto de educação superior de qualidade, visa colaborar para o crescimento regional do 

norte do Mato Grosso. 

Atenta às exigências de um mundo em constante transformação, a faculdade oferta 

cursos nas diversas áreas do conhecimento. Todos com a infraestrutura adequada para 

promover a integração entre ensino, extensão e o incentivo a  investigação científica, visando  

formar as lideranças acadêmicas, culturais, técnicas e políticas para a região norte de Mato 

Grosso tornando possível o acesso ao ensino superior ao maior número de pessoas, 

contribuindo para a transformação do meio social e consequentemente para a melhoria da 

qualidade de vida da população. 

Os cursos oferecidos na Faculdade Sinop  – FASIPE  contemplam formação teórica, 

científica e instrumental para que os futuros profissionais aprofundem-se na teoria, na iniciação 

científica e no exercício de atividades específicas da carreira escolhida, tendo ainda como 

premissa, de que a compreensão dos fenômenos culturais, sociais, históricos, políticos e 

econômicos sujeita-se à pluralidade de abordagens. Neste sentido, a proposta metodológica dos 

cursos procura contemplar as diferentes abordagens teóricas de cada área, na crença de que se 

devem demonstrar ao acadêmico as vertentes pelas quais é possível a análise dos fenômenos 

presentes em cada uma das áreas do conhecimento contempladas nesta IES.  
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Assim cabe aos profissionais que atuam nos cursos da Faculdade FASIPE , contemplar 

em seu fazer pedagógico cotidiano a ideia de que o processo educativo não se restringe a 

relação docente/discente, uma vez que abrange as relações mais amplas entre o indivíduo e o 

meio humano, social, físico, ecológico, cultural, político e econômico. Neste Sentido na 

perspectiva de poder colaborar com a educação superior do município de Sinop e da região 

norte de Mato Grosso a FASIPE oferta os seguintes cursos de graduação: 

 CC CPC ENADE  

ANÁLISE E DESENVOLVIMENTO 
DE SISTEMAS 4 SC SC 

Autorizado pela portaria n 399, de 29 
de maio de 2014, publicada no Diário 
Oficial da União. 

 
ARQUITETURA E URBANISMO 

 
3 SC SC 

Autorizado pela portaria n 342, de 29 
de maio de 2014, publicada no Diário 
Oficial da União. 

 
 
 
 
 
 
BIOMEDICINA 

 
 
 
 

3 
 

3 

 
 

2 
 

Autorizado pela Portaria MEC/SESu nº 
1.074 de 27/12/2007, publicada no 
DOU de 28/12/2007. 
Reconhecido pela Portaria SESu/MEC 
nº 503 de 23/12/2011, publicada no 
DOU de 26/12/2011.  
Renovação de Reconhecimento pela 
Portaria 821 de 30/12/2014, publicada 
no Diário Oficial da União. 

 
CIÊNCIAS CONTÁBEIS 

 
 

3 3 3 

Autorizado pela portaria nº 380, de 19 
de março de 2009, publicada no Diário 
Oficial da União.  
Reconhecido pela Portaria n° 564 de 
30 de setembro de 2014. 

 
 
 
 
COMUNICAÇÃO SOCIAL 

 
 
 
 
 

3 
 
3 

 
3 

Portaria MEC/SESu nº 1.069 de 
27/12/2007, publicada no DOU de 
28/12/2007. 
 
Reconhecido pela portaria no 444 de 
15 de fevereiro de 2011. 
 
Renovação de Reconhecimento pela 
portaria nº 703 de 18 dez. 2013, 
publicada no Diário Oficial da União. 

 
EDUCAÇÃO FÍSICA – 
BACHARELADO 

 
-- -- -- 

Autorizado pela portaria n 209, de 27 
de março de 2014, publicada no Diário 
Oficial da União. 

 
 
 
 
 
EDUCAÇÃO FÍSICA – 
LICENCIATURA 

 
 
 
 

3 
 

3 
 

3 

Autorizado pela Portaria MEC/SESu nº 
34 de 16/01/2008, publicada no DOU 
de 17/01/2008. 
Reconhecido pela Portaria SESu/MEC 
nº 23 de 12/03/2012, publicada no DOU 
de 16/03/2012.  
Renovação de Reconhecimento pela 
Portaria 1093 de 24/12/2015 publicada 
no Diário Oficial da União. 
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ENFERMAGEM 

 
 
 
 

3 
 

3 
 

3 

Autorizado pela Portaria MEC/SESu nº 
1.069 de 27/12/2007, publicada no 
DOU de 28/12/2007.  
Reconhecido pela Portaria Portarianº 
215, de 31 de outubro de 2012 
Renovação de Reconhecimento pela 
Portaria 821 de 30/12/2014, publicada 
no Diário Oficial da União. 

 
ENGENHARIA CIVIL 

 
4 

 
SC 

 
SC 

Autorizado pela portaria n 399, de 29 
de maio de 2014, publicada no Diário 
Oficial da União. 

 
ENGENHARIA DE PRODUÇÃO 

 
3 

 
SC 

 
SC 

Autorizado pela portaria n 399, de 29 
de maio de 2014, publicada no Diário 
Oficial da União. 

 
ESTÉTICA E COSMÉTICA 

 
3 SC SC 

Autorizado pela portaria n 568, de 7 de 
novembro de 2013, publicada no Diário 
Oficial da União. 

 
FARMÁCIA 

 
-- -- -- 

Autorizado pela portaria n 211, de 27 
de março de 2014, publicada no Diário 
Oficial da União. 

 
FISIOTERAPIA 

 
-- -- -- 

Autorizado pela portaria nº 537, de 23 
de outubro de 2013, publicada no 
Diário Oficial da União. 

 
GESTÃO HOSPITALAR 

 
4 

 
SC 

 
SC 

Autorizado pela portaria n 399, de 29 
de maio de 2014, publicada no Diário 
Oficial da União. 

 
NUTRIÇÃO 

 
4 

 
SC 

 
SC 

Autorizado pela portaria nº 180, de 08 
de maio de 2013, publicada no Diário 
Oficial da União. 

 
ODONTOLOGIA 

 
4 SC SC 

Autorizado pela portaria nº 59, de 10 de 
fevereiro de 2014, publicada no Diário 
Oficial da União. 

 
 
 
 
 
 
PSICOLOGIA 

 
 
 
 
 

4 
SC SC 

Autorizado pela Portaria MEC/SESu nº 
34 de 16/01/2008, publicada no DOU 
de 17/01/2008. 
Reconhecido pela Portaria SESu/MEC 
nº 23 de 12/03/2012, publicada no DOU 
de 16/03/2012.  
Renovação de Reconhecimento pela 
Portaria 430 de 29/07/2014, publicada 
no Diário Oficial da União. 

Legenda: CC = Conceito de Curso; CPC = Conceito Preliminar de Curso; ENADE = Conceito ENADE; SC = Sem Conceito. - Fonte: e-MEC, 2016 

 

Apresenta ainda como indicadores institucionais os seguintes índices: 

CI - Conceito Institucional: 3 2013 

IGC - Índice Geral de Cursos: 3 2014 

Fonte: e-MEC, 2015 

Neste contexto a Faculdade FASIPE está compromissada em oferecer cursos de 

graduação com ênfase no desenvolvimento local e regional, destacando em cada um dos 

currículos eixos articuladores que se interpenetram na intenção de contribuir na efetivação do 
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papel social do ensino superior, ancorado no tripé: o ensino como promotor da emancipação do 

sujeito, o incentivo a investigação científica, bem como  oportunizar as diversas modalidades de 

atividades de extensão.  

Convém mencionar que as instalações físicas da Faculdade FASIPE, mediante contrato 

de comodato funcionam em conjunto com a Faculdade Sinop – FASIP, ofertando cursos de 

graduação em diferentes áreas do conhecimento.  

 

2.1  Missão, Objetivos, Metas da Instituição e Área de Atuação 

2.1.1 Missão 

A Faculdade FASIPE tem por missão “promover o ensino superior, a extensão e o 

incentivo a investigação científica, visando o pleno desenvolvimento da pessoa, seu preparo 

para o exercício da cidadania e sua qualificação para o trabalho. ” 

 

2.1.2 Objetivos  

2.1.2.1 Objetivo Geral 

A Faculdade FASIPE tem por objetivo desenvolver as funções de ensino, investigação 

científica e extensão, com ênfase para o ensino, mediante a oferta de cursos e programas de 

educação superior, nas áreas do conhecimento humano em que for autorizada a atuar.  

 

2.1.2.2 Objetivos Específicos 

 Ministrar cursos de graduação sintonizados com a realidade regional, atento as 

inovações tecnológicas e com as exigências do mercado de trabalho; 

 Desenvolver práticas investigativas a partir da identificação de problemas locais 

e regionais, envolvendo professores e alunos em projetos que possam contribuir 

para o desenvolvimento regional; 

 Desenvolver programas de extensão, a partir de sondagem das necessidades 

da comunidade e que fortaleçam a capacidade técnica-profissional principalmente, 

nas áreas pertinentes aos cursos; 

 Desenvolver formas de aproximação da comunidade acadêmica em relação aos 

conteúdos teóricos de conhecimento reelaborados no âmbito da Instituição, abrindo 

as suas portas ao público interessado no que se pensa e se faz; 

 Parcerias através de convênios, acordos de colaboração recíproca, intercâmbio 

com Instituições similares ou afins, nacionais e internacionais; 
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 Estimular a realização e a participação de sua comunidade acadêmica em 

Congressos, Encontros, Seminários, Simpósios e eventos congregadores do 

pensamento científico; 

 Estimular, apoiar e subsidiar à publicação de materiais técnico-científicos e 

culturais de autoria de docentes da Instituição; 

 Estimular o empreendedorismo, a inovação, a sustentabilidade, o 

desenvolvimento do espirito cientifico e do pensamento reflexivo; 

 Promover permanentemente a inclusão social, a acessibilidade de alunos, 

colaboradores e da comunidade; 

 Estabelecer uma política de desenvolvimento de recursos humanos que 

considere a essencialidade dos corpos docente e técnico-administrativo; 

 Disponibilizar a infraestrutura física e acadêmica para o desenvolvimento dos 

cursos previstos neste PDI; 

 Promover a avaliação contínua dos cursos a serem implantados, bem como das 

demais dimensões de avaliação, no âmbito do Projeto de Auto Avaliação; 

 Promover ações e programas de incentivo a inserção e permanência no ensino 

superior; 

 Promover políticas de acompanhamento dos egressos; 

 Garantir a sua sustentabilidade financeira; 

 Promover uma gestão institucional para o funcionamento da Faculdade, 

considerando os aspectos de autonomia e representatividade de seus órgãos de 

gestão e colegiados; participação de professores e estudantes; 

 Promover a educação das relações étnico-raciais e para o ensino de história e 

cultura afro-brasileira e africana e indígena e direitos humanos; 

 Implementar as políticas de educação ambiental no âmbito do desenvolvimento 

das atividades acadêmicas e administrativas; 

 Oferecer apoio ao corpo discente, incluindo ações nos âmbitos social, 

acadêmico e cultural; 

 

O conjunto destes objetivos e finalidades acabam por permitir que a Faculdade FASIPE , 

possa cumprir sua missão institucional , bem como servem de parâmetros para a construção do 

Projeto Pedagógico de Curso – PPC , dos cursos de graduação da IES, fato que está 

devidamente efetuado na construção do presente documento o PPC  do curso de Estética e 

Cosmética. 
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Cabe mencionar ainda que na perspectiva de promover o interesse permanente pela 

busca de aperfeiçoamento e atualização profissional, bem como para complementação do que 

aprendeu durante a graduação, a Faculdade FASIPE, oferta cursos de pós graduação “lato 

sensu”, dentre eles: Gestão e Legislação do Ensino Superior, Saúde Coletiva Com Ênfase em 

Saúde da Família, Instrumentação Cirúrgica, Estética, Gestão de Pessoas, Comunicação & 

Marketing, Docência para o Ensino Superior, Psicopedagogia Clínica e Institucional, Gestão, 

Auditoria e Perícia Ambiental,  Citologia Cérvico-Vaginal e Citologia De Líquidos Corporais, 

Segurança Alimentar  Direito Civil e Processual Civil, Docência Para o Ensino Superior, 

Engenharia de Segurança do Trabalho,  Urgência, Emergência e Trauma Em Saúde, Fertilidade, 

Manejo do Solo e Nutrição de Plantas, Hematologia, Controladoria & Finanças, 

Geoprocessamento e Georreferenciamento, Farmacologia, Engenharia de Segurança do 

Trabalho, Análises Clínicas, Comunicação em Mídia Esportiva. Destacando-se que podem ser 

ofertados outros cursos desde que devidamente autorizados de Conselho Superior da instituição 

e cadastrados no sistema e-mec.  

Desta forma a Faculdade FASIPE vem se consolidando na região norte de Mato Grosso 

como uma instituição que está cada vez mais focada na busca por uma educação superior de 

qualidade.  

 

3. CARACTERIZAÇÃO GERAL DO CURSO 

3.1. Denominação 

Curso de Graduação em Estética e Cosmética, modalidade bacharelado. 

 

3.2. Vagas 

150 vagas anuais. 

 

3.3. Dimensionamento das Turmas 

Turmas de 50 alunos, sendo que, nas atividades práticas, as turmas terão as dimensões 

recomendadas pelo professor, com aprovação do Colegiado de Curso, sempre respeitado o 

limite máximo de 25 alunos por turma prática. 

 

3.4. Regime de Matrícula 

Semestral. 
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3.5. Turnos de Funcionamento 

Matutino e Noturno. 

 

3.6. Duração do Curso 

O Curso de Graduação em Estética terá a duração de 2.746 horas/relógio, a serem 

integralizadas no prazo mínimo de 07 (sete) e no máximo de 11 semestres letivos. 

 

3.7. Base Legal 

O Projeto Pedagógico do Curso de Graduação em Estética e Cosmética da FASIPE, 

observados os preceitos da Lei de Diretrizes e Bases da Educação Nacional – LDB (Lei nº 

9.394/1996), foi concebido com base no artigo 81 da LDB que dispõe o seguinte: “art. 81. É 

permitida a organização de cursos ou instituições de ensino experimentais, desde que 

obedecidas as disposições desta Lei”. 

O PPC de Estética e Cosmética atende ao disposto no Decreto nº 5.626/2005, que 

regulamenta a Lei nº 10.436, de 24 de abril de 2002, que dispõe sobre o Ensino da Língua 

Brasileira de Sinais – LIBRAS, e ao Decreto nº 5.296/2004, que dispõe sobre as condições de 

acesso para portadores de necessidades especiais; na Lei nº 9.795, de 27 de abril de 1999 e no 

Decreto nº 4.281 de 25 de junho de 2002, que estabelecem as políticas de educação ambiental; 

na Resolução CNE/CP nº 01, de 17 de junho de 2004, que estabelece as Diretrizes Curriculares 

Nacionais para Educação das Relações Étnico-Raciais e para o Ensino de História e Cultura 

Afro-Brasileira e Africana; e na Resolução CNE/CP nº 01, de 30 de maio de 2012, que 

estabelece as Diretrizes Nacionais para a Educação em Direitos Humanos. Bem como a lei nº 

12.764, que institui a Política Nacional de Proteção dos Direitos da Pessoa com Transtorno do 

Espectro Autista 

O PPC de Estética e Cosmética está em consonância com o Projeto Pedagógico 

Institucional – PPI e com o Plano de Desenvolvimento Institucional – PDI da FASIPE.
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ORGANIZAÇÃO DIDÁTICO-PEDAGÓGICA DO CURSO 

1. PROJETO PEDAGÓGICO DO CURSO 

1.1. Contexto Econômico e Social do Curso de Graduação em Estética e Cosmética 

1.1.1. Caracterização Regional da Área de Inserção da Instituição 

A Faculdade FASIPE está localizada na Região Centro-Oeste do país, no Estado do 

Mato Grosso, tendo seu limite territorial circunscrito ao município de Sinop.   

O Estado de Mato Grosso ocupa estratégica posição geopolítica em relação às 

Américas, é o centro da América do Sul e Portal da Amazônia. Com uma população de 

3.224.357 habitantes (Estimativa/IBGE, 2014), é o terceiro estado brasileiro em dimensão 

territorial, com a área de 903.378 km2, representando 10,55% do território nacional. Composto 

por 141 municípios, Mato Grosso destaca-se pela diversidade de seus recursos naturais 

caracterizados por três ecossistemas distintos: o pantanal, o cerrado e o amazônico, como 

também pelas bacias hidrográficas do Paraguai, do Amazonas e do Araguaia-Tocantins que 

banham o Estado. Porém, apesar de todo esse potencial, não deixa de sofrer as consequências 

econômicas, sociais e políticas que estão ocorrendo no mundo, com todas as oportunidades e 

desafios que lhes são inerentes.  

Porém, apesar de todo esse potencial, não deixa de sofrer as consequências 

econômicas, sociais e políticas que estão ocorrendo no mundo, com todas as oportunidades e 

desafios que lhes são inerentes.  

A ocupação territorial em Mato Grosso não foi diferente da história do desenvolvimento 

brasileiro. O ouro e as pedras preciosas deram origem à exploração de grande parte do território 

nacional, e consequentemente dos sertões mato-grossenses. O trabalho de exploração 

estabeleceu pilares fundamentais na história de Mato Grosso, mas a atividade agropecuária 

desenvolveu-se paralelamente, pois tinha a função de abastecer a população. O Presidente 

Getúlio Vargas na sua política de “ocupação de espaços vazios” lança a iniciativa denominada 

“marcha para o oeste”. A agricultura foi a base dessa política de colonização e povoamento, que 

se acelerou a partir da década de 60. A abertura das BRs 163 e 364 teve o propósito de facilitar 

o grande fluxo migratório para o Estado, interligando Mato Grosso a outras regiões. Goianos, 

mineiros e nordestinos, predominantemente, desbravavam o sertão mato-grossense em busca 

de diamantes, pastagens e outras fontes de vida; enquanto que a “marcha para o norte” trouxe 

os gaúchos, catarinenses e paranaenses, que colonizaram o norte do Estado. Nesta região 

predominou a extração da madeira e do ouro. 
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O crescimento populacional em Mato Grosso, portanto, tem sido muito influenciado pelo 

processo migratório. No período de 1970 a 1980, a população cresceu 90,13% e a migração 

quase 156%. Ainda em 1980, portanto após a separação do Estado, os dados do Censo 

Demográfico apontavam um crescimento de quase 85% de pessoas que haviam migrado há 

menos de 10 anos. 

Entre 1991 e 2000, a população de Mato Grosso cresceu a uma taxa média anual de 

2,38%. No Brasil, esta taxa foi de 1,02% no mesmo período. Na década, a taxa de urbanização 

da UF passou de 73,26% para 79,37%. Entre 2000 e 2010, a população de Mato Grosso cresceu 

a uma taxa média anual de 1,94%. No Brasil, esta taxa foi de 1,01% no mesmo período. Nesta 

década, a taxa de urbanização da UF passou de 79,37% para 81,80%. Em 2010 viviam, na UF, 

3.035.122 pessoas. 

 

Além do crescimento populacional Mato Grosso pode ser considerado como o celeiro do 

mundo sendo o maior produtor nacional de grãos e recordista em rebanho bovino.  

Nos últimos anos os investimentos em infraestrutura e logística acabaram por atrair mais 

empresas para o estado de mato Grosso. O setor industrial está se instalando para processar o 

grande volume de matéria prima e isso tem agregado valor à produção, gerado emprego e 

renda, acabando por fortalecer as cadeias produtivas e colocar Mato Grosso como um dos 

maiores índices de crescimento econômico do Brasil nos últimos anos. 

Junto com o crescimento populacional, cresceram também os problemas sociais e 

econômicos de Mato Grosso. Apesar dos avanços, ainda há um longo caminho a percorrer para 

se chegar a um indicador ideal na área social. A garantia de emprego e renda, educação, 

segurança, saúde e lazer, saneamento e habitação é condição básica para o exercício da 

cidadania e da justiça. Porém, enquanto os índices das outras áreas vêm aumentando de forma 

significativa, a violência é o fator que tem afetado toda a sociedade de forma mais contundente; 

é uma questão que urge por soluções práticas, rápidas e eficazes. 
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Desta forma, fomentar e difundir a educação superior no estado é condição salutar para 

o desenvolvimento das pessoas e consequentemente da região onde estas pessoas estão 

inseridas. 

O município de Sinop está localizado na Região Centro Norte do Estado de Mato 

Grosso, às margens da rodovia Cuiabá-Santarém (BR. 163) a uma distância de 500 km de 

Cuiabá (Capital do Estado). Possui área de 3.206,80 Km² e limita-se ao Norte com os Municípios 

de Itaúba e Cláudia, ao Sul com os Municípios de Vera e Sorriso, a leste com os Municípios de 

Cláudia e Santa Carmem e a Oeste com os Municípios de Ipiranga do Norte e Sorriso. Trata-se 

de um Município rico em recursos naturais e com grandes possibilidades de desenvolvimento 

econômico. 

As principais rodovias que transpõem por Sinop são a BR. 163 (Cuiabá-Santarém) que 

liga Sinop à Cuiabá (capital do Estado) e ao Estado do Pára e a MT 220 que liga Município de 

Sinop ao Município de Juara. 

A população de Sinop é originária em sua maioria da Região Sul do Brasil (Paraná, 

Santa Catarina e Rio Grande do Sul), porém atualmente Sinop recebe habitantes de outros 

Estados brasileiros e de outras cidades do Estado de Mato Grosso.  

Segundo dados do IBGE Sinop tem uma população de 126.817 habitantes (IBGE,2014), 

sendo que a população do município em 2000 era de 74.831 habitantes), apresentando um 

crescimento populacional de 51.986 pessoas. Ocupa a quarta posição de cidade mais populosa 

no estado de MT. 

A cidade de Sinop é resultado da política de ocupação da Amazônia Legal Brasileira, 

desenvolvida pelo Governo Federal na década de 1970. O seu nome deriva das letras iniciais da 

colonizadora que projetou a cidade: Sociedade Imobiliária Noroeste do Paraná - SINOP. As 

famílias pioneiras de Sinop vieram em sua maioria dos Estados do Paraná, Santa Catarina e Rio 

Grande do Sul e começaram a chegar nos anos de 1972 e 1973. A fundação da cidade de Sinop 

ocorreu em 1974.  

Inicialmente os primeiros migrantes buscaram a exploração agropecuária em pequenas 

propriedades, mas o fracasso deste modelo econômico diante da precariedade da infraestrutura 

da época, e a abundância de madeira nas florestas da região, levaram a população que se 

instalava a dedicar-se à exploração madeireira.  

A partir da década de 90 a atividade agropecuária passou a ter um novo impulso, 

provocado especialmente pelas novas tecnologias de plantio e pelo desenvolvimento de 

infraestrutura que viabilizou a atividade. 
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A liderança regional também possibilitou a implantação na cidade de empresas 

comerciais e de serviços cujos objetivos é atender às necessidades regionais.  

Apesar de ter obtido crescimento econômico maior que a média brasileira desde a sua 

fundação, nos últimos anos a cidade tem enfrentado novos paradigmas econômicos. Durante 

vários anos a indústria madeireira foi o principal suporte econômico de Sinop e da região, 

chegando a possuir no município um total de 478 madeireiras de grande, médio e pequeno 

porte, no entanto em virtude da mudança de conceitos sobre a forma de manejo das florestas 

acabaram por levar ao fechamento de dezenas de empresas madeireiras e a um 

desaquecimento geral do setor. Como principal gerador de empregos e riquezas da região, o 

setor madeireiro irradiou uma crise em toda região norte. 

Porém tal crise permitiu a diversificação da economia sinopense e com isso novas 

oportunidades de negócios  surgiram e/ou ampliaram-se: indústria frigorífica, a indústria 

moveleira, artefatos de cimentos, cerâmicas e confecções. 

Sinop conta ainda com um comércio bem desenvolvido e diversificado, passando por 

uma fase de significativo crescimento. São mais de 4.000 empresas comerciais que movimentam 

a economia do Município (IBGE, 2012). Em razão da localização geográfica e do seu 

desenvolvimento, Sinop além das empresas locais, é sede de várias empresas regionais: 

distribuidoras de combustível, gás, bebidas, veículos, entre outras, tornando a cidade o principal 

pólo comercial e industrial do norte de Mato Grosso. 

 

ESTATÍSTICAS DO CADASTRO CENTRAL DE EMPRESAS 2012 

Número de unidades locais 4.088 Unidades 

Pessoal ocupado total 36.420 Pessoas 

Pessoal ocupado assalariado 30.826 Pessoas 

Salários e outras remunerações 567.773 Mil Reais 

Salário médio mensal 2,3 Salários mínimos 

Número de empresas atuantes 3.950 Unidades 
Fonte: IBGE, Cadastro Central de Empresas 2012. 

Além disso hoje o Município de SINOP, se consolida como pólo educacional 

concentrando o atendimento a formação de novos profissionais a nível superior de uma 

população regional aproximada de 1(um) milhão de habitantes, o espaço geográfico no qual a 

Faculdade FASIPE está inserida e que efetivamente acaba por atender, não fica restrito aos 

limites do município de Sinop, ou seja, além de recebermos acadêmicos oriundos de vários 

municípios, temos a capacidade de formar profissionais qualificados, para uma grande região.  
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Em números de acordo com o IBGE, pode-se dizer que contempla um total 42 

municípios: Alta Floresta 48.626 habitantes, Apiacás 8.337 habitantes, Brasnorte 14.825 

habitantes, Carlinda 10.572 habitantes, Castanheira 7.790 habitantes, Claudia 10.635 habitantes, 

Colider 29.700 habitantes, Colniza 25.827 habitantes, Confresa 17.841 habitantes, Cotriguaçú 

14.981 habitantes, Feliz Natal 10.933 habitantes, Guarantã do Norte 31.642 habitantes, Ipiranga 

do Norte 5.123 habitantes, Itanhangá 5.220 habitantes, Itaúba 4.493 habitantes, Juara 31.563 

habitantes, Juína 39.301 habitantes, Juruena 11.269 habitantes, Lucas do Rio Verde 45.134 

habitantes, Marcelândia 11.886 habitantes, Matupá 14.124 habitantes, Nova Bandeirantes 

11.442 habitantes, Nova Canaã do Norte 12.015 habitantes, Nova Guarita 4.927 habitantes, 

Nova Maringá 6.590 habitantes, Nova Monte Verde 8.074 habitantes, Nova Mutum 31.441 

habitantes, Nova Santa Helena 3.059 habitantes, Nova Ubiratã 9.038 habitantes, Novo Horizonte 

do Norte 3.707 habitantes, Novo Mundo 6.852 habitantes, Paranaíta 19.221 habitantes, Peixoto 

de Azevedo 29.406 habitantes, Porto dos Gaúchos 5.3655 habitantes, Santa Carmem 4.021 

habitantes, Sinop 111.643 habitantes, Sorriso 65.739 habitantes, Tabaporã 9.180 habitantes, 

Tapurah 10.387 habitantes, Terra Nova do Norte 10.764 habitantes, União do Sul 3.750 

habitantes e Vera 10.235 habitantes, totalizando uma população de 776.678 habitantes.  

No entanto em dados estimados pelas Prefeituras estes números atingem 

aproximadamente 900.974 habitantes, onde num raio de 200 km existe a carência de 

profissionais das diversas áreas.  

Cabe destacar que em função da posição geográfica, Sinop acaba por atender ainda a 

municípios da região Sul do estado do Pará, como a cidade de Novo Progresso com 24.948 

habitantes de onde recebemos matriculas todos os semestres isto porque a capital do estado do 

Pará está localizada à quase 2.000km dos municípios que fazem fronteira com o estado de Mato 

Grosso.  

 

1.1.2. Pirâmide Populacional 

Segundo o IBGE (2010), o município de Sinop tem uma população de 113.099  

habitantes. No quadro a seguir é apresentada a distribuição da população do município de 

Sinop, segundo faixas etárias (em anos) e sexo.  

POPULAÇÃO RESIDENTE POR FAIXA ETÁRIA E SEXO, 2010 

FAIXA ETÁRIA MASCULINO FEMININO TOTAL 

Mais de 100 anos 02 - 02 

95 a 99 anos 06 04 10 

90 a 94 anos 20 18 38 

85 a 89 anos 70 79 149 

80 a 84 anos 186 196 382 
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75 a 79 anos 389 327 716 

70 a 74 anos 584 555 1.139 

65 a 69 anos 856 867 1.723 

60 a 64 anos 1.223 1.155 2.378 

55 a 59 anos 1.890 1.683 3.573 

50 a 54 anos 2.708 2.485 5.193 

45 a 49 anos 3.693 3.316 7.009 

40 a 44 anos 4.166 4.138 8.304 

35 a 39 anos 4.601 4.479 9.080 

30 a 34 anos 5.261 5.134 10.395 

25 a 29 anos 5.662 5.375 11.037 

20 a 24 anos 5.656 5.650 11.306 

15 a 19 anos 5.399 5.447 10.846 

10 a 14 anos 5.581 5.418 10.999 

5 a 9 anos 4.825 4.738 9.563 

0 a 4 anos 4.787 4.470 9.257 

TOTAL 57.565 55.534 113.099 
Fonte: IBGE, 2010. 

Por meio da pirâmide populacional do município de Sinop (2010), observa-se que a 

população municipal possui uma estrutura jovem, com uma pirâmide populacional de ápice 

estreito. 
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1.1.3. Índice de Desenvolvimento Humano Municipal - IDHM 

O Índice de Desenvolvimento Humano (IDHM) de Sinop é 0,754, em 2010, o que situa 

esse município na faixa de Desenvolvimento Humano Alto (IDHM entre 0,700 e 0,799). A 

dimensão que mais contribui para o IDHM do município é Longevidade, com índice de 0,832, 

seguida de Renda, com índice de 0,755, e de Educação, com índice de 0,682. 

O IDHM passou de 0,626 em 2000 para 0,754 em 2010 - uma taxa de crescimento de 

20,45%. O hiato de desenvolvimento humano, ou seja, a distância entre o IDHM do Município e o 

limite máximo do índice, que é 1, foi reduzido em 65,78% entre 2000 e 2010. Nesse período, a 

dimensão cujo índice mais cresceu em termos absolutos foi Educação (com crescimento de 

0,252), seguida por Renda e por Longevidade. 

O IDHM passou de 0,500 em 1991 para 0,626 em 2000 - uma taxa de crescimento de 

25,20%. O hiato de desenvolvimento humano foi reduzido em 74,80% entre 1991 e 2000. Nesse 

período, a dimensão cujo índice mais cresceu em termos absolutos foi Educação (com 

crescimento de 0,198), seguida por Renda e por Longevidade. 

De 1991 a 2010, o IDHM do Município passou de 0,500, em 1991, para 0,754, em 2010, 

enquanto o IDHM da Unidade Federativa (UF) passou de 0,493 para 0,727. Isso implica em uma 

taxa de crescimento de 50,80% para o município e 47% para MT; e em uma taxa de redução do 

hiato de desenvolvimento humano de 49,20% para o Município de Sinop e 53,85% para a UF. 

No Município, a dimensão cujo índice mais cresceu em termos absolutos foi Educação (com 

crescimento de 0,450), seguida por Renda e por Longevidade. Em MT, por sua vez, a dimensão 

cujo índice mais cresceu em termos absolutos foi Educação (com crescimento de 0,358), 

seguida por Longevidade e por Renda. 

Sinop ocupa a 467ª posição entre os 5.565 municípios brasileiros segundo o IDHM. 

Nesse ranking, o maior IDHM é 0,862 (São Caetano do Sul) e o menor é 0,418 (Melgaço). 

 

1.1.4. População no Ensino Médio Regional 

A universalização progressiva do ensino médio constitui exigência da Lei de Diretrizes e 

Bases da Educação Nacional. A necessária expansão deste nível de ensino foi claramente 

planejada nas metas do Plano Nacional de Educação (PNE), aprovado pela Lei nº 10.172/2001, 

e no novo PNE, aprovado pela Lei nº 13.005/2014, sendo evidenciada na região de inserção da 

Faculdade FASIPE. 

Na região de inserção da Faculdade FASIPE, o ensino médio apresentou crescimento 

nas últimas décadas, o que pode ser associado à melhoria do ensino fundamental, à ampliação 

do acesso ao ensino médio e a uma maior demanda pela educação superior. 
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De acordo com os Resultados Finais do Censo Escolar (INEP, 2014), foram registradas, 

no Município de Sinop, 9.532 matrículas iniciais no ensino médio, sendo 6.765 no ensino médio 

regular, 1.124 na educação profissional (nível técnico), 1.559 na educação de jovens e adultos 

(médio) e 84 na educação especial (médio), o que confirma a existência de demanda potencial 

para a formação superior na localidade. 

América do Sul e Portal da Amazônia. Com uma população de 2.504.353 habitantes, é o 

terceiro estado brasileiro em dimensão territorial, com a área de 901.420 km2, representando 

10,55% do território nacional. Composto por 139 municípios, Mato Grosso destaca-se pela 

diversidade de seus recursos naturais caracterizados por três ecossistemas distintos: o pantanal, 

o cerrado e o amazônico, como também pelas bacias hidrográficas do Paraguai, do Amazonas e 

do Araguaia-Tocantins que banham o Estado. Porém, apesar de todo esse potencial, não deixa 

de sofrer as consequências econômicas, sociais e políticas que estão ocorrendo no mundo, com 

todas as oportunidades e desafios que lhes são inerentes.  

 

1.1.5. Quantidade de Vagas Ofertadas na Educação Superior 

No campo da educação superior, segundo dados do Cadastro e-MEC (2016), estão 

presentes no município de Sinop 8 (oito) instituições de ensino superior que ofertam 71 cursos 

de graduação presenciais: Faculdade Cenecista de Sinop - FACENOP; Faculdade de Ciências 

Jurídicas, Gerenciais e Educação de SINOP - FIS; Faculdade de Ciências Sociais Aplicadas de 

Sinop - FACISAS; Faculdade Sinop - FASIP; Faculdade FASIPE - FASIPE; Universidade de 

Cuiabá - UNIC - Pitágoras; Universidade do Estado de Mato Grosso - UNEMAT; Universidade 

Federal de Mato Grosso - UFMT. Apesar da quantidade de IES, cursos e vagas ofertadas na 

educação superior, apenas a Faculdade FASIPE ministra o Curso de Graduação em Estética e 

Cosmética em Sinop/MT. 

Ainda segundo o Cadastro e-MEC, no Município funcionam 61 cursos de graduação 

presenciais (2015). Em 2012, de acordo com o Cadastro e-MEC, eram oferecidas 5.815 vagas 

em 37 cursos de graduação presenciais no Município de Sinop.  

Apesar da quantidade de vagas ofertadas na educação superior, em Sinop é ofertado 

apenas 01 Curso de Graduação em Estética e Cosmética, modalidade Bacharelado, estando o 

curso mais próximo a uma distância de 500 km.  

Em todo o Estado do Mato Grosso existem apenas 02 (dois) Curso de Graduação em 

Estética e Cosmética, modalidade Bacharelado, sendo 01 (um) na capital Cuiabá que é ofertado 

em caráter EAD, 01 (um) em Sinop modalidade presencial, totalizando 300 vagas no Estado. 
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1.1.6. Taxas Bruta e Líquida de Matriculados na Educação Superior 

Sinop teve, no ano de 2010, uma taxa de escolarização líquida estimada de 13,64%. A 

taxa de escolarização bruta, que mede, percentualmente, o total de matrículas no ensino 

superior em relação à população na faixa etária teoricamente adequada para frequentar esse 

nível de ensino, foi estimada, para o ano de 2010 no Município de Sinop, em 56,93%. 

No novo PNE, a meta é ambiciosa: elevar a taxa bruta de matrícula na educação 

superior para 50% e a taxa líquida para 33% da população de 18 a 24 anos, assegurando a 

qualidade da oferta. 

Assim, a taxa de escolarização líquida calculada para o Município de Sinop demonstra 

claramente as deficiências do setor de ensino superior em relação aos jovens que residem na 

região e a necessidade de ampliação da cobertura educacional. 

 

1.1.7. Metas do PNE 

Dentre os objetivos do PNE para o decênio 2001/2010 (Lei nº 10.172/2001) estavam: a 

elevação global do nível de escolaridade da população; a melhoria da qualidade do ensino em 

todos os níveis; a redução das desigualdades sociais e regionais quanto ao acesso e a 

permanência. Uma das metas do PNE era a oferta da educação superior para, pelo menos, 30% 

da faixa etária de 18 a 24 anos até 2010. 

No novo PNE (decênio 2014/2024), aprovado pela Lei nº 13.005/2014, encontram-se as 

seguintes diretrizes e metas: 

 Diretrizes: melhoria da qualidade do ensino; formação para o trabalho; promoção 

humanística, científica e tecnológica do País. 

 Metas: aumentar a taxa bruta de matrícula na educação superior para 50% e a 

taxa líquida para 33% da população de 18 a 24 anos, assegurando a qualidade da 

oferta. 

O Projeto Pedagógico do Curso de Graduação em Estética e Cosmética, modalidade 

Bacharelado da Faculdade FASIPE está alinhado com os objetivos e as metas do Plano 

Nacional de Educação (Lei nº 10.172/2001) e com projeto de lei do novo PNE, no que tange aos 

seguintes aspectos: 

 Aumentar a oferta de vagas no ensino superior no Município de Sinop, 

contribuindo para elevação da taxa líquida de matriculas nesse nível de ensino, que 

está distante da meta estabelecida no projeto de lei do novo PNE; 

 Contribuir para a redução das desigualdades regionais na oferta de educação 

superior, visto que em Sinop onde se situa a Faculdade FASIPE, com população, 
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em 2010, de 113.099 habitantes, eram oferecidas, em 2012, 5.815 vagas em cursos 

de graduação; 

 Interiorizar e diversificar, regionalmente, o sistema de ensino superior, mediante 

a oferta um curso de grande importância, que visa a contribuir para o 

desenvolvimento da região, promovendo a inclusão social e o fortalecimento da 

cidadania; 

 Assegurar a necessária flexibilidade e diversidade nos programas de estudos 

oferecidos pela Faculdade FASIPE de forma a melhor atender às necessidades 

diferenciais e às peculiaridades regionais; 

 Facilitar a inclusão na educação superior, através de programas de 

compensação de deficiências de formação anterior, permitindo-lhes, desta forma, 

competir em igualdade de condições com os demais estudantes; 

 Institucionalizar um sistema de avaliação interna e externa, que promova a 

melhoria da qualidade do ensino, da extensão e da gestão acadêmica. 

 

1.1.8. Demanda pelo Curso 

A área de Estética e Cosmética encontra-se em ampla expansão, demandando cada vez 

mais profissionais qualificados para desenvolver as atividades visando o bem-estar físico e a 

melhoria da qualidade de vida, em todas as áreas do conhecimento em que a Estética se 

apresente fundamental para a promoção, manutenção e recuperação da saúde e para a 

prevenção de doenças de indivíduos ou grupos populacionais. 

Em tempos de beleza em alta e com o avanço da tecnologia na indústria cosmética, os 

profissionais da área de Estética assumiram novo perfil. Aquele que, há alguns anos era 

conhecido apenas por realizar limpezas de pele e massagens corporais, hoje está apto a realizar 

importantes tratamentos estéticos, assim como atuar com pesquisa e desenvolvimento de novos 

produtos e tratamentos, podendo integrar grupos multidisciplinares que trabalham pela inovação 

da Estética, juntamente com médicos, nutricionistas e demais especialidades.Com isso, abrem-

se mais portas no mercado de trabalho e novas ofertas de formação para os profissionais da 

área. 

O mercado de Estética e Cosmética vem se apresentando cada vez mais aquecido e 

promissor. Um dos motivos é o grande destaque que os assuntos relacionados à saúde e ao 

bem-estar ganharam nos últimos anos. Outro ponto que ampliou a atuação dos profissionais da 

área de Estética foi o avanço na dermatologia e cirurgia estética, que incorporaram os cuidados 
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estéticos e de embelezamento da pele. Assim os profissionais da área de Estética também se 

tornaram indispensáveis nas clínicas dermatológicas e de medicina estética.  

Dessa forma, a formação em nível superior torna-se condição essencial para a atuação 

no mercado de trabalho. Isto porque, assim como em outras áreas, na Estética o consumidor 

está mais exigente, preocupando-se em buscar profissionais realmente capacitados. Cada vez 

mais, a área de Estética exige profissionais capacitados porque, além da beleza, trata-se 

também da saúde e do bem-estar das pessoas. 

Neste sentido a Faculdade FASIPE, contribui com o crescimento da região ofertando o 

curso de Estética e Cosmética, visando a  acomodar o ritmo de crescimento e aperfeiçoamento 

do mercado de trabalho, mediante a formação de profissionais qualificados. 

Desta forma o Curso de Graduação em Estética e Cosmética da FASIPE tem como 

objetivo formar profissionais capazes de desempenhar as funções pertinentes à definição e 

execução de tratamentos estéticos, favorecendo o bem-estar físico e mental. Profissionais aptos 

a trabalhar com o embelezamento, a promoção, manutenção e a recuperação da beleza 

humana, atualizados no uso de modernas técnicas e produtos para tratamentos estéticos e de 

beleza, na gestão de serviços relacionados à estética corporal, facial, capilar e anexos cutâneos. 

 

1.2. Concepção do Curso 

O Projeto Pedagógico do Curso de Graduação em Estética e Cosmética da FASIPE, 

observados os preceitos da Lei de Diretrizes e Bases da Educação Nacional – LDB (Lei nº 

9.394/1996), foi concebido com base no artigo 81 da LDB que dispõe o seguinte: “art. 81. É 

permitida a organização de cursos ou instituições de ensino experimentais, desde que 

obedecidas as disposições desta Lei”. 

O Projeto Pedagógico do Curso de Graduação em Estética e Cosmética da FASIPE, 

observados os preceitos da Lei de Diretrizes e Bases da Educação Nacional – LDB (Lei nº 

9.394/1996), foi concebido com base no artigo 81 da LDB que dispõe o seguinte: “art. 81. É 

permitida a organização de cursos ou instituições de ensino experimentais, desde que 

obedecidas as disposições desta Lei”. 

O PPC de Estética e Cosmética atende ao disposto no Decreto nº 5.626/2005, que 

regulamenta a Lei nº 10.436, de 24 de abril de 2002, que dispõe sobre o Ensino da Língua 

Brasileira de Sinais – LIBRAS, e ao Decreto nº 5.296/2004, que dispõe sobre as condições de 

acesso para portadores de necessidades especiais; na Lei nº 9.795, de 27 de abril de 1999 e no 

Decreto nº 4.281 de 25 de junho de 2002, que estabelecem as políticas de educação ambiental; 

na Resolução CNE/CP nº 01, de 17 de junho de 2004, que estabelece as Diretrizes Curriculares 
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Nacionais para Educação das Relações Étnico-Raciais e para o Ensino de História e Cultura 

Afro-Brasileira e Africana; e na Resolução CNE/CP nº 01, de 30 de maio de 2012, que 

estabelece as Diretrizes Nacionais para a Educação em Direitos Humanos. Bem como a lei nº 

12.764, que institui a Política Nacional de Proteção dos Direitos da Pessoa com Transtorno do 

Espectro Autista 

O PPC de Estética e Cosmética está em consonância com o Projeto Pedagógico 

Institucional – PPI e com o Plano de Desenvolvimento Institucional – PDI da FASIPE. 

O Curso de Graduação em Estética e Cosmética da FASIPE tem por objetivo geral 

oferecer uma formação generalista, humanista, crítica, capacitando o egresso para atuar 

proporcionando bem-estar físico e melhoria da qualidade de vida, em todas as áreas em que a 

Estética e Cosmética se apresente fundamental para a promoção, manutenção e recuperação da 

saúde e para a prevenção de doenças de indivíduos ou grupos populacionais. Assim, 

contribuindo para a melhoria da qualidade de vida, o futuro profissional estará pautado em 

princípios éticos, e terá reflexão sobre a realidade econômica, política, social e cultural.  

Com a formação recebida no Curso de Graduação em Estética e Cosmética da FASIPE, 

o egresso estará apto a atuar nas diversificadas opções profissionais que a graduação na área 

lhe oferece.  

O Curso de Graduação em Estética e Cosmética da FASIPE busca capacitar o futuro 

profissional para atuar no segmento da estética e beleza, habilitando-o para o uso correto das 

técnicas, dos cosméticos e dos equipamentos utilizados nos tratamentos e procedimentos 

estéticos faciais, corporais e capilar, bem como na organização e gestão dos serviços da beleza. 

Assim, estará apto a realizar, em conjunto com outros profissionais, um programa de saúde 

social preventiva, curativa e reabilitadora, sendo a construção e a reconstrução do equilíbrio 

psicofísico individual seu objetivo, visando propor ao cidadão o binômio saúde e beleza. 

Dessa forma, o Curso de Graduação em Estética e Cosmética da FASIPE busca atender 

as necessidades regionais, considerando suas peculiaridades. Ademais por meio do Curso de 

Graduação em Estética e Cosmética, a FASIPE está contribuindo para a ampliação das 

oportunidades de acesso à formação superior em área cuja atual oferta não é capaz de absorver 

as demandas da sociedade e do mercado de trabalho.  

 

1.3. Objetivos do Curso 

1.3.1. Objetivo Geral 

O Curso de Graduação em Estética e Cosmética da FASIPE tem como objetivo geral 

oferecer uma formação generalista, humanista, crítica, capacitando o egresso para atuar 
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proporcionando bem-estar físico e melhoria da qualidade de vida, em todas as áreas em que a 

Estética se apresente fundamental para a promoção, manutenção e recuperação da saúde e 

para a prevenção de doenças de indivíduos ou grupos populacionais. Assim, contribuindo para a 

melhoria da qualidade de vida, o futuro profissional estará pautado em princípios éticos, e terá 

reflexão sobre a realidade econômica, política, social e cultural.  

 

1.3.2. Objetivos Específicos 

São objetivos específicos do Curso de Graduação em Estética e Cosmética da FASIPE: 

 Assegurar a articulação entre o ensino, investigação científica e 

extensão, garantindo uma formação generalista, humanista e crítica, que 

leve à construção do perfil almejado; 

 Desenvolver os conteúdos, as competências e habilidades 

fundamentais à formação profissional; 

 Proporcionar o conhecimento das ciências básicas para a prática das 

atividades na área de Estética e Cosmética; 

 Capacitar o futuro profissional para o correto uso de técnicas, produtos 

e equipamentos estéticos, cosméticos, dermatológicos, etc.; 

 Buscar a abordagem precoce de temas inerentes às atividades 

profissionais de forma integrada; 

 Favorecer a flexibilização curricular de forma a atender interesses mais 

específicos/atualizados, sem perda dos conhecimentos essenciais ao 

exercício da profissão; 

 Estimular as dinâmicas de trabalho em grupos, por favorecerem a 

discussão coletiva e as relações interpessoais; 

 Valorizar as dimensões éticas e humanísticas, desenvolvendo no 

aluno atitudes e valores orientados para a cidadania e a prática profissional; 

 Disponibilizar tempo para a consolidação dos conhecimentos e para as 

Atividades Complementares objetivando progressiva autonomia intelectual 

do aluno; 

 Desenvolver atitude investigativa que favoreça o processo contínuo de 

construção do conhecimento, por meio da investigação científica e da 

extensão. 
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1.4. Políticas Institucionais no Âmbito do Curso 

A política de ensino, em sintonia com a política extensão e o incentivo a investigação 

científica da FASIPE, atua permanentemente no processo de aperfeiçoamento continuado de 

docentes, estimulando o aprimoramento da ação curricular, com base no desenvolvimento de 

novas metodologias e tecnologias de ensino, com vista à qualificação do curso em tela. A política 

de ensino, estabelecida no PDI, busca alcançar horizontes que indicam a promoção de ensino 

de qualidade, os avanços da ciência e dos processos de ensino-aprendizagem, com base em 

princípios de interdisciplinaridade e na articulação das áreas do saber, de acordo com a Missão 

da Faculdade FASIPE. 

A Faculdade FASIPE implantou as políticas previstas para o ensino na modalidade 

presencial, de forma coerente com as políticas constantes dos documentos oficiais (PDI e PPC). 

As políticas institucionais de ensino têm como pressuposto a formação profissional 

capaz de preparar para o mercado de trabalho, proporcionando condições para que os futuros 

egressos superem as exigências da empregabilidade, sejam estimulados ao empreendedorismo 

e à inovação e atuem de acordo com os valores da ética e com os princípios da cidadania.  

A formação superior na Faculdade FASIPE tem como objetivo proporcionar ao aluno um 

conhecimento dinâmico do mundo, capacitando-o para o exercício cidadão e profissional em 

tempos de rápidas e profundas mudanças. 

As políticas institucionais visam a promover a compreensão dos alunos sobre o contexto 

econômico, social, político e cultural da sociedade. 

As políticas institucionais para a graduação são operacionalizas mediante o estimulo às 

práticas de auto estudo; ao encorajamento para o desenvolvimento de habilidades e 

competências adquiridas nos diversos cenários de ensino aprendizagem, inclusive as que se 

referem à experiência profissional considerada relevante para a área de formação; ao 

fortalecimento da articulação da teoria com a prática, valorizando as atividades de investigação 

(individual e coletiva), assim como a realização de estágios e a participação em atividades de 

extensão; à condução das avaliações periódicas que utilizem instrumentos variados e 

complementares que sirvam para orientar processos de revisão do projeto pedagógico do curso 

que oferece; e à promoção da discussão de questões relacionadas à ética profissional, social e 

política no curso que oferece. 

No Curso de Graduação em Estética e Cosmética da Faculdade FASIPE, as atividades 

de investigação científica estão voltadas para a resolução de problemas e de demandas da 

comunidade na qual a Instituição está inserida. Assim, o Núcleo Docente Estruturante do Curso, 
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incentivará a investigação científica para a qualificação do ensino através de eventos e da 

participação da comunidade acadêmica e não acadêmica. 

No Curso de Graduação em Estética e Cosmética da Faculdade FASIPE, as atividades 

de extensão são desenvolvidas visando a promover a sua articulação com a sociedade, 

transferindo para esta os conhecimentos desenvolvidos com as atividades de ensino e a 

investigação científica; e captando demandas e necessidades da sociedade para orientar a 

produção e o desenvolvimento de novos conhecimentos.  

As prioridades de ações de responsabilidade social fazem com que a Faculdade FASIPE 

cumpra a sua função social e se torne uma estrutura fundamental para melhoria na qualidade de 

vida no contexto local, regional e nacional.  

A gestão da Faculdade FASIPE, articulada à gestão do Curso de Graduação em Estética 

e Cosmética, segue as políticas estabelecidas nos documentos oficiais, destacando-se 

Regimento Interno, PDI e PPC, documentos que norteiam o cumprimento das políticas de gestão 

da Instituição  e preservam as autonomia dos diversos segmentos dentro da instituição. 

São realizadas reuniões com a Direção e Coordenação para discutir assuntos de 

interesse do Curso de Graduação em Estética e Cosmética. O Conselho Administrativo Superior, 

órgão máximo de natureza normativa, consultiva e deliberativa da Instituição conta com a 

participação do Coordenador do Curso, membro do Colegiado do Curso e do Núcleo Docente 

Estruturante - NDE. 

Assim, assuntos de interesse do Curso de Graduação em Estética e Cosmética da 

Faculdade FASIPE, tratados pelo NDE e pelo Colegiado do Curso serão, quando necessários 

regimentalmente, encaminhados à Direção e ao Conselho Administrativo Superior. 

 

1.5. Perfil Profissional do Egresso, Competências e Habilidades 

1.5.1. Perfil do Egresso 

O Curso de Graduação em Estética e Cosmética da FASIPE visa à formação de um 

profissional com amplo conhecimento na área de Estética, que tenha postura ética e que seja 

comprometido com as necessidades sociais da região mato-grossense.  

O perfil do formando egresso pode ser apresentado como um profissional com formação 

generalista, humanista e crítica, capacitado a atuar, visando o bem-estar físico e a melhoria da 

qualidade de vida, em todas as áreas do conhecimento em que a Estética se apresente 

fundamental para a promoção, manutenção e recuperação da saúde e para a prevenção de 

doenças de indivíduos ou grupos populacionais. Assim, contribuindo para a melhoria da 
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qualidade de vida, o futuro profissional estará pautado em princípios éticos, e terá reflexão sobre 

a realidade econômica, política, social e cultural.  

O Curso de Graduação em Estética e Cosmética da FASIPE formará profissionais 

capazes de desempenhar as funções pertinentes à definição e execução de tratamentos 

estéticos, favorecendo o bem-estar físico e mental. Profissionais aptos a trabalhar com o 

embelezamento, a promoção, manutenção e a recuperação da beleza humana, atualizados no 

uso de modernas técnicas e produtos para tratamentos estéticos e de beleza, na gestão de 

serviços relacionados à estética corporal, facial, capilar e anexos cutâneos. 

 

1.5.2. Competências e Habilidades 

A formação do profissional oferecida pelo Curso de Graduação em Estética e Cosmética 

da FASIPE tem por objetivos gerais dotar o profissional dos conhecimentos requeridos para o 

exercício das seguintes competências e habilidades gerais: 

 atenção à saúde: os profissionais de saúde, dentro de seu âmbito profissional, 

devem estar aptos a desenvolver ações de prevenção, promoção, proteção e 

reabilitação da saúde, tanto em nível individual quanto coletivo. cada profissional 

deve assegurar que sua prática seja realizada de forma integrada e contínua com 

as demais instâncias do sistema de saúde, sendo capaz de pensar criticamente, de 

analisar os problemas da sociedade e de procurar soluções para os mesmos. os 

profissionais devem realizar seus serviços dentro dos mais altos padrões de 

qualidade e dos princípios da ética/bioética, tendo em conta que a responsabilidade 

da atenção à saúde não se encerra com o ato técnico, mas sim, com a resolução do 

problema de saúde, tanto em nível individual como coletivo; 

 tomada de decisões: o trabalho dos profissionais de saúde deve estar 

fundamentado na capacidade de tomar decisões visando o uso apropriado, eficácia 

e custo-efetividade, da força de trabalho, de medicamentos, de equipamentos, de 

procedimentos e de práticas. para este fim, os mesmos devem possuir 

competências e habilidades para avaliar, sistematizar e decidir as condutas mais 

adequadas, baseadas em evidências científicas; 

 comunicação: os profissionais de saúde devem ser acessíveis e devem manter a 

confidencialidade das informações a eles confiadas, na interação com outros 

profissionais de saúde e o público em geral. a comunicação envolve comunicação 

verbal, não-verbal e habilidades de escrita e leitura; o domínio de, pelo menos, uma 

língua estrangeira e de tecnologias de comunicação e informação; 
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 liderança: no trabalho em equipe multiprofissional, os profissionais de saúde 

deverão estar aptos a assumirem posições de liderança, sempre tendo em vista o 

bem estar da comunidade. a liderança envolve compromisso, responsabilidade, 

empatia, habilidade para tomada de decisões, comunicação e gerenciamento de 

forma efetiva e eficaz; 

 administração e gerenciamento: os profissionais devem estar aptos a tomar 

iniciativas, fazer o gerenciamento e administração tanto da força de trabalho, dos 

recursos físicos e materiais e de informação, da mesma forma que devem estar 

aptos a serem empreendedores, gestores, empregadores ou lideranças na equipe 

de saúde;  

 educação permanente: os profissionais devem ser capazes de aprender 

continuamente, tanto na sua formação, quanto na sua prática. desta forma, os 

profissionais de saúde devem aprender a aprender e ter responsabilidade e 

compromisso com a sua educação e o treinamento/estágios das futuras gerações 

de profissionais, mas proporcionando condições para que haja benefício mútuo 

entre os futuros profissionais e os profissionais dos serviços, inclusive, estimulando 

e desenvolvendo a mobilidade acadêmico/profissional, a formação e a cooperação 

através de redes nacionais e internacionais. 

A formação do esteticista oferecida pelo Curso de Graduação em Estética e Cosmética 

da FASIPE tem por objetivos dotar o profissional dos conhecimentos requeridos para o exercício 

das seguintes competências e habilidades específicas: 

 Exercer suas atividades com uma percepção sistêmica e integrada do ser 

humano; 

 Aplicar princípios científicos e éticos e no domínio de técnicas e ferramentas 

profissionais; 

 Adotar procedimentos de higiene e esterilização no ambiente de trabalho; 

 Conhecer a composição necessária e fundamental que resultam nas diferentes 

formas de apresentação farmacêutica e cosmética utilizadas em estética e aplicar a 

forma farmacêutica por meio técnicas apropriadas; 

 Elaborar planos de tratamento estético, realizar diagnóstico e avaliação de 

problemas estéticos corporais, faciais, capilares e anexos cutâneos; 
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 Executar com eficiência procedimentos estéticos específicos, indicar, planejar e 

implantar, com segurança, procedimentos estéticos relativos ao seu campo de 

atuação; 

 Organizar e gerenciar serviços de beleza com visão estratégica empreendedora; 

 Possuir conhecimentos de ergonomia no ambiente de trabalho, favorecendo 

segurança dos aparelhos, estabilidade dos produtos e principalmente conforto ao 

cliente; 

 Estruturar projetos de saúde e estética em empresas, clínicas, clubes, hotéis, 

spas e outros; 

 Prestar consultorias especializadas no setor de estética; 

 Atuar nos limites de sua competência, encaminhando ao profissional específico 

em afecções cutâneas e doenças dermatológicas, os casos que demandarem 

cuidados especiais; 

 Utilizar as tecnologias disponíveis em sua área de competência, discernindo 

entre as várias opções de compra de equipamentos e materiais, considerando a 

sua relação custo-benefício; 

 Atuar como cidadãos conscientes no seio da sociedade multicultural e pluriétnica 

brasileira, buscando relações étnico-sociais positivas; 

 Estimular o fortalecimento de uma consciência crítica sobre a problemática 

ambiental e social; 

 Aplicar para a convivência o exercício cotidiano dos Direitos Humanos como 

forma de vida e de organização social, política, econômica e cultural nos níveis 

regionais, nacional e planetário; 

 Atuar inter e multiprofissionalmente, com outros profissionais, na elaboração de 

programas de saúde social preventiva, curativa e reabilitadora, visando ao binômio 

saúde/beleza das pessoas e sempre que a compreensão dos processos e 

fenômenos envolvidos assim recomendar. 

 

1.6. Perspectivas / Possibilidades de Inserção Profissional do Egresso 

A Faculdade FASIPE está localizada no município de Sinop, Estado do Mato Grosso, 

onde a demanda por profissionais qualificados e habilitados para atuar na área de Estética e 

Cosmética é significativa devido ao perfil empreendedor da cidade bem como por ser 

considerada a cidade pólo da região. 
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O curso de Estética e Cosmética por estar voltado para a beleza está em constante 

desenvolvimento, a demanda por pessoas com conhecimentos sólidos nesta área é incessante, 

estimulando o crescimento de um mercado de trabalho capaz de absorver um grande número de 

profissionais qualificados.  

O profissional terá condições de desempenhar suas atividades profissionais em centros 

de estética; empresas de beleza; spas; academias; indústria cosmética; consultorias 

especializadas; clubes; hotéis; entre outros estabelecimentos. Também poderá atuar de forma 

autônoma, em empresa própria ou prestando consultoria. 

Na região há empresas instaladas, nas quais o trabalho de esteticista que atuam nas 

áreas Capilar, Facial, Corporal e de Maquiagem e Visagismo torna-se muito importante, tendo 

em vista a sua capacidade para desenvolver trabalhos específicos de acordo com o que o 

mercado exige. 

O curso de Bacharelado em Estética e Cosmética da FASIPE visa atender demandas 

imediatas do mercado de trabalho, pois Sinop conta hoje com mais de 50 empresas destinadas 

ao atendimento corporal e facial e mais de 80 empresas destinadas a cuidados capilares, sem 

levar em consideração as cidades da região que concentram uma população aproximada de um 

milhão de pessoas. 

 

1.7. Responsabilidade Social 

A Faculdade FASIPE busca estabelecer uma relação direta com os setores da 

sociedade e o poder público, com vistas a uma atuação transformadora, voltada para os 

interesses, demandas sociais e necessidades do mercado de trabalho e da região. 

O trabalho desenvolvido pela Faculdade FASIPE na área educacional reflete o seu 

compromisso com a responsabilidade social. Considerada ferramenta de gestão, a 

responsabilidade social possibilita à IES obter melhoria de desempenho sendo socialmente 

responsável. 

Assim sendo, a Faculdade FASIPE tem como componentes da sua função social, entre 

outros: a preocupação quanto à qualidade da formação dos seus alunos e dos serviços 

prestados; a permanente promoção de valores éticos; a realização de programas de incentivos à 

comunidade acadêmica; e o estabelecimento de parcerias com instituições públicas (SUS) e 

privadas para a concepção, planejamento e execução das atividades educacionais. 

O tema está presente nas atividades de ensino, investigação científica e extensão. Nas 

atividades de ensino são incluídas, sempre que pertinente, no conteúdo das disciplinas, temas 

de responsabilidade social, meio ambiente e saúde. Além disso, são realizados cursos e eventos 
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diversos versando sobre as temáticas. As atividades de investigação científica estão voltadas 

para a resolução de problemas e de demandas da comunidade na qual a Instituição está 

inserida, fortalecendo o compromisso institucional com o desenvolvimento da região. Na 

extensão, a Faculdade FASIPE desenvolve atividades sobre temas relevantes que têm impacto 

de melhoria na sociedade quanto à saúde, inclusão social; desenvolvimento econômico e social; 

defesa do meio ambiente e memória cultural. 

As políticas de inclusão social estabelecidas têm como objetivo principal proporcionar 

condições de acesso ao ensino superior a grupos historicamente discriminados, tendo como 

perspectiva básica, direitos e oportunidades iguais para todos os cidadãos. 

A Faculdade FASIPE aderiu ao Programa Universidade para Todos - ProUni, 

viabilizando mecanismos de inserção e manutenção de alunos de baixa renda.  

Além disso, a Faculdade FASIPE promove ações institucionais no que se refere à 

diversidade, ao meio ambiente e saúde, à memória cultural, à produção artística e ao patrimônio 

cultural da região onde a IES está inserida, tais como: Festa do Milho, CONCIPE, FAMEDE, 

Pequeno Aprendiz, Outubro Rosa, Novembro Azul, O Negro, Quarta Cultural, Semanas 

Acadêmicas, Fasipe nas empresas, Fasipe na Comunidade, Semana da Beleza. 

A Faculdade FASIPE também estabeleceu parcerias que possam incentivar o 

desenvolvimento econômico e social da região onde a IES está inserida, objetivando o 

desenvolvimento econômico regional, melhoria da infraestrutura urbana/local, melhoria das 

condições/qualidade de vida da população e projetos/ações de inovação social. 

As investigações científicas realizadas no Curso de Graduação em Estética e Cosmética 

envolvem as situações mais prevalentes na comunidade loco-regional. Além disso, visam 

contribuir para melhora dos seus indicadores de saúde. 

 

1.8. Estrutura Curricular 

1.8.1. Conteúdos Curriculares 

A matriz curricular do Curso de Graduação em Estética e Cosmética da FASIPE é 

desenvolvida com uma carga horária total de 2.746 horas/relógio (=3.200 horas/aula), com 

duração mínima de 07 (sete) semestres. 

O Curso de Graduação em Estética e Cosmética da FASIPE desenvolve-se, por meio de 

aulas teóricas e práticas, conforme as especificidades programáticas dos componentes 

curriculares que integram a matriz curricular do curso. 

A matriz curricular do Curso de Graduação em Estética e Cosmética da FASIPE articula 

conhecimentos, competências e habilidades em torno de um conjunto de conteúdos considerado 
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essenciais para a formação do profissional da área de Estética. É integrada por componentes 

curriculares obrigatórios, componentes curriculares optativos, assim como pelo Estágio 

Supervisionado, denominado de “Práticas em Estética”, e pelas Atividades Complementares.  

Os componentes curriculares obrigatórios do Curso de Graduação em Estética e 

Cosmética da FASIPE visam fornecer os conhecimentos, competências e habilidades essenciais 

para a atuação qualificada do futuro profissional. Nesse sentido, incluem-se conteúdos de 

diferentes áreas de conhecimento, entendidas como fundamentais para a criação de uma sólida 

formação generalista, humanista e crítica, e conteúdos específicos e instrumentais da área de 

Estética. 

Entre os conteúdos de diferentes áreas de conhecimento, entendidas como 

fundamentais para a criação de uma sólida formação generalista, humanista e crítica, estão 

conteúdos relacionados à área de Ciências Biológicas e da Saúde, assim como conteúdos 

relacionados à área de Ciências Humanas e Sociais. 

Para o desenvolvimento dos conteúdos da área de Ciências Biológicas e da Saúde 

foram incluídos os seguintes componentes curriculares na matriz curricular : “Anatomia Humana, 

Bases Celulares dos Tecidos, Química e Bioquímica, Fisiologia Humana, Microbiologia e 

Imunologia, Farmacologia Aplicada à Estética, Processos Patológicos Gerais, Nutrição Aplicada 

à Estética, Psicologia do Desenvolvimento e Relações Interpessoais, Bioestatística e 

Epidemiologia, Parasitologia, Urgências e Emergências em Clínica Estética”.  

Para o desenvolvimento dos conteúdos da área de Ciências Humanas e Sociais foram 

incluídos os seguintes componentes curriculares: “Antropologia do Corpo, Metodologia do 

Estudo e da Pesquisa Científica, Comunicação e Expressão, Direitos Humanos e Politicas 

Publicas de Saúde, Educação Ambiental e Sustentabilidade, Trabalho de Iniciação Científica I, 

Trabalho de Iniciação Científica II, Administração e Gestão de Serviços em Estética, Trabalho de 

Conclusão de Curso I, Cultura Afro Brasileira e Estética, Marketing em Serviços de Estética, 

Informática Aplicada a Estética, Empreendedorismo e Inovação, Trabalho de Conclusão de 

Curso II”.  

Em relação aos conteúdos específicos e instrumentais da área de Estética, a matriz 

curricular do Curso de Graduação em Estética e Cosmética da FASIPE contempla os seguintes 

componentes curriculares: “História e Fundamentos da Estética, Biossegurança em Serviços da 

Estética,  Epilação e Depilação, Maquiagem e Visagismo, Recursos Manuais Aplicados a 

Estética I, Avaliação Física e Funcional em Estética, Recursos Manuais Aplicados a Estética II, 

Tricologia, Cosmetologia I, Dermatologia e Afecções da Pele, Recursos Tecnológicos Aplicados 

a Estética I,  Estética Capilar, Estética Facial I, Terapias Naturais e Spa Terapia, Bioética e 
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Legislação Profissional, Estética dos Anexos, Cosmetologia II, Estética Facial II, Recursos 

Tecnológicos Aplicados a Estética II, Estética Aplicada a Biogentorologia e Gestante, Estética 

em Medicina Cirúrgica”. 

Deve-se registrar que o estudo das políticas de educação ambiental, em atendimento à 

Lei nº 9.795, de 27 de abril de 1999, e ao Decreto nº 4.281 de 25 de junho de 2002, é 

assegurado pela inclusão do componente curricular “Educação Ambiental e Sustentabilidade”. 

Além da disciplina, a interdicisplinaridade e transversalidade das políticas de educação ambiental 

podem ser  desenvolvidas nas seguintes disciplinas: Comunicação e Expressão, Trabalho de 

Iniciação Cientifica - T.I.C, Empreendedorismo e Inovação, Marketing em serviços de Estética 

Em atendimento à Resolução CNE/CP nº 01, de 17 de junho de 2004, no componente 

curricular “Cultura Afro-Brasileira e Estética” são desenvolvidos temas objetivando a educação 

das relações étnico-raciais, o tratamento de questões e temáticas que dizem respeito aos 

afrodescendentes, assim como conteúdo da história e cultura afro-brasileira e indígena. 

Adicionalmente podem ser desenvolvidos temáticas nas disciplinas de Antropologia do Corpo, 

Comunicação e Expressão, Direitos Humanos e Políticas Públicas de Saúde, Educação 

ambiental e Sustentabilidade, Trabalho de Iniciação Cientifica - T.I.C. 

 Em atendimento à Resolução CNE/CP nº 01, de 30 de maio de 2012, no componente 

curricular “Direitos Humanos e Políticas Públicas de Saúde” são abordados os temas 

relacionados à educação em direitos humanos. Adicionalmente podem ser desenvolvidos 

temáticas nas disciplinas de Antropologia do Corpo, Bioética e Legislação Profissional, 

Comunicação e Expressão, Informática Aplicada a estética, Marketing em serviços de Estética , 

Trabalho de Iniciação Cientifica - T.I.C. 

No 6º e 7º semestre do curso ocorre a oferta de componentes curriculares optativos de 

livre escolha pelo aluno, dentro de uma lista previamente estabelecida pela FASIPE, que se volta 

à flexibilização da matriz curricular do Curso de Graduação em Estética e Cosmética.  

A lista inclui os seguintes componentes curriculares optativos: “Corte e Projeção; 

Imagem Pessoal; Tópicos Especiais em Estética e Cosmética I; Pré e Pós Operatório em 

Serviços de Estética; Dermopigmentação; Língua Brasileira de Sinais – LIBRAS; Tópicos 

Especiais em Estética e Cosmética II; Acupuntura e Estética”. Esta lista poderá ser ampliada ou 

modificada, tendo sempre por base as necessidades do mercado de trabalho e o perfil 

profissional que se deseja para o egresso. A “LIBRAS – Língua Brasileira de Sinais” será 

oferecida entre os componentes curriculares optativos do curso, em atendimento ao disposto no 

§2º do artigo 3º do Decreto nº 5.626/2005. 
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O Estágio Supervisionado, componente curricular obrigatório do Curso de Graduação 

em Estética e Cosmética da FASIPE, é realizado do 5º ao 7º semestre, totalizando 280 

horas/relógio. 

O Estágio Supervisionado, denominado de “Práticas em Estética”, está dividido em: 

Práticas em Estética I – Estágio Supervisionado, Práticas em Estética II – Estágio 

Supervisionado, Práticas em Estética III – Estágio Supervisionado, sendo componente curricular 

obrigatório do Curso de Graduação em Estética e Cosmética da FASIPE que visa a proporcionar 

ao aluno formação prática, com desenvolvimento das competências e habilidades necessárias à 

atuação profissional. Será realizado sob supervisão docente, contando com a participação de 

profissionais dos locais credenciados. 

No 6º e 7º semestre do curso ocorre o Trabalho de Conclusão de Curso, consiste em um 

trabalho, relatado sob a forma de monografia, em qualquer área de Estética e Cosmética, 

desenvolvida individualmente pelo aluno sob orientação docente, levando a nomenclatura de 

Trabalho de Conclusão de Curso I e II. 

As Atividades Complementares constituem componente curricular obrigatório do Curso 

de Graduação em Estética e Cosmética da FASIPE, sendo desenvolvidas ao longo do curso. Os 

alunos deverão integralizar 200 horas/relógio.  

As Atividades Complementares poderão ser desenvolvidas em qualquer semestre ou 

período letivo, inclusive no período de férias, dentro ou fora do turno regular das aulas, sem 

prejuízo, no entanto, de qualquer das atividades de ensino ministrado no Curso de Graduação 

em Estética e Cosmética da FASIPE, que são prioritárias. 

Neste sentido o Projeto Pedagógico do Curso de Graduação em Estética e Cosmética 

da Faculdade FASIPE  privilegia a flexibilidade curricular, a visão interdisciplinar, a formação 

global, a articulação entre teoria e prática, o predomínio da formação sobre a informação, a 

capacidade para lidar com a construção do conhecimento de maneira crítica e o 

desenvolvimento de competências, habilidades e atitudes formativas. O processo ensino–

aprendizagem, baseado no processo dialógico, privilegia a articulação da teoria com a prática, e 

pressupõe a pertinência dos conteúdos programáticos direcionados à formação holística do 

futuro profissional, com a aquisição de conhecimento associada ao desenvolvimento dos valores 

éticos, individuais e sociais. 
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1.8.2. Matriz Curricular 
 

1º SEMESTRE 

COMPONENTES CURRICULARES CARGA 
HORÁRIA 
SEMANAL 

CARGA HORÁRIA SEMESTRAL 

Anatomia Humana  04 80 

Antropologia do Corpo  02 40 

Bases Celulares dos Tecidos  02 40 

Biossegurança em Serviços de Estética  02 40 

História e Fundamentos da Estética  02 40 

Metodologia do Estudo e da Pesquisa Científica  02 40 

Química e Bioquímica  04 80 

Epilação e Depilação  02 40 

Carga Horária  400 

 
2º SEMESTRE 

COMPONENTES CURRICULARES CARGA 
HORÁRIA 
SEMANAL 

CARGA HORÁRIA SEMESTRAL 

Recursos Manuais aplicados a Estética I  04 80 

Comunicação e Expressão  02 40 

Direitos Humanos e Políticas Públicas de Saúde  02 40 

Fisiologia Humana  02 40 

Maquiagem e Visagismo  04 80 

Avaliação Física e Funcional em Estética  02 40 

Microbiologia e Imunologia  04 80 

Carga Horária  400  

 
3º SEMESTRE 

COMPONENTES CURRICULARES CARGA 
HORÁRIA 
SEMANAL 

CARGA HORÁRIA SEMESTRAL 

Recursos Manuais aplicados a Estética II  04 80 

Farmacologia Aplicada à Estética  02 40 

Processos Patológicos Gerais  02 40 

Psicologia do Desenvolvimento e Relações 
Interpessoais  

02 40 

Tricologia  02 40 

Nutrição aplicada á Estética  02 40 

Bioestatística e Epidemiologia  02 40 

Parasitologia  02 40 

Educação ambiental e Sustentabilidade  02 40 

Carga Horária  400  

 
4º SEMESTRE 

COMPONENTES CURRICULARES CARGA 
HORÁRIA 
SEMANAL 

CARGA HORÁRIA SEMESTRAL 

Cosmetologia I  04 80 

Dermatologia e Afecções da Pele  02 40 

Recursos Tecnológicos aplicados a Estética I 04 80 

Estética Capilar  04 80 

Estética facial I 04 80 

Trabalho de Iniciação Cientifica - T.I.C  02 40 

Carga Horária  400  



 37 

5º SEMESTRE 

COMPONENTES CURRICULARES CARGA 
HORÁRIA 
SEMANAL 

CARGA HORÁRIA SEMESTRAL 

Terapias Naturais e Spa Terapia  04 80 

Bioética e Legislação Profissional  02 40 

Estética dos Anexos  02 40 

Cosmetologia II  02 40 

Estética Facial II  04 80 

Recursos Tecnológicos aplicados a Estética II 04 80 

Trabalho de Iniciação Cientifica - T.I.C II 02 40 

Práticas em Estética I – Estágio supervisionado  04 80 

Carga Horária  480  

6º SEMESTRE 

COMPONENTES CURRICULARES CARGA 
HORÁRIA 
SEMANAL 

CARGA HORÁRIA SEMESTRAL 

Estética aplicada a Biogentorologia e a Gestante  04 80 

Estética em Medicina Cirúrgica  04 80 

Administração e Gestão de Serviços em Estética  02 40 

Optativa I  04 80 

Trabalho de Conclusão de Curso I  04 80 

Urgências e emergências em clínica estética  02 40 

Práticas em Estética II – Estágio supervisionado  04 80 

Carga Horária  480  

7º SEMESTRE 

COMPONENTES CURRICULARES CARGA 
HORÁRIA 
SEMANAL 

CARGA HORÁRIA SEMESTRAL 

Cultura Afro Brasileira e Estética  02 40 

Marketing em serviços de Estética  02 40 

Informática Aplicada a estética  02 40 

Optativa II  04 80 

Empreendedorismo e Inovação  02 40 

Trabalho de Conclusão de Curso II  04 80 

Práticas em Estética III – Estágio supervisionado  06 120 

Carga Horária  440  

 

COMPONENTES CURRICULARES OPTATIVOS I 
COMPONENTES CURRICULARES CARGA 

HORÁRIA 
SEMANAL 

CARGA HORÁRIA SEMESTRAL 

Corte e Projeção 04 80 

Imagem Pessoal 04 80 

Tópicos Especiais em Estética e Cosmetica I 04 80 

Pré e Pós Operatório em Serviços de Estética 04 80 

 

COMPONENTES CURRICULARES OPTATIVOS II 
COMPONENTES CURRICULARES CARGA 

HORÁRIA 
SEMANAL 

CARGA HORÁRIA SEMESTRAL 

Dermopigmentação 04 80 

Língua Brasileira de Sinais – LIBRAS 04 80 

Tópicos Especiais em Estética e Cosmetica II 04 80 

Acunputura e Estética 04 80 
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QUADRO RESUMO DA CARGA HORÁRIA TOTAL DO CURSO 

COMPONENTES CURRICULARES CARGA 
HORÁRIA 

HORA/AULA 

CARGA 
HORÁRIA 

HORA/ 
RELÓGIO 

(%) 

Componentes Curriculares Teórico-Práticos  2.720 2.266 82,52 

Práticas em Estética I, II e III – Estágio supervisionado  280 280 10,20 

Atividades Complementares  200 200 7,28 

Carga Horária Total do Curso  3.200 2.746 100 

 

1.8.3. Ementário e Bibliografia 

As ementas e os programas dos componentes curriculares estão adequados à 

concepção do curso e são atualizados periodicamente, destacando-se que o ementário explicita 

as linhas mestras dos conteúdos que serão desenvolvidos em cada componente curricular, 

seguidos de bibliografia básica e complementar. 

A bibliografia prevista no Projeto Pedagógico do Curso de Graduação em Estética e 

Cosmética e utilizada nos Planos de Ensino, considera os aspectos teórico-práticos da formação, 

está plenamente adequada, atualizada e é relevante.  

 
1º SEMESTRE 

ANATOMIA HUMANA   
Ementa 
Introdução ao estudo da anatomia – conceito, histórico, divisão, nomenclatura anatômica, conceito de 
normal e variação, tipos constitucionais, planos de construção do corpo humano, técnicas e objeto do 
estudo de anatomia. Sistemas e aparelhos do corpo humano. Pele, anexos e aspectos da anatomia 
humana diretamente aplicada à atividade profissional em estética. 
Bibliografia Básica 
DANGELO, J. G.; FATTINI, C. A. Anatomia Humana Básica. São Paulo: Atheneu, 2007.  
NETTER, F. H. Atlas de Anatomia Humana. São Paulo: Atheneu, 2011.   
SOBOTTA, J. Atlas de Anatomia Humana. Rio de Janeiro: Guanabara Koogan, 2006.  
Bibliografia Complementar 
SPENCE, A. P. Anatomia Humana Básica. São Paulo: Manole, 2002.  
MACHADO, A. B. M. Neuroanatomia Funcional. Rio de Janeiro: Atheneu, 2005.  
MARQUES, E. C. M. Anatomia e Fisiologia Humana. São Paulo: Martinari, 2011.  
GARDNER, Ernest. Anatomia. 4,ed.. Rio de janeiro. GUANABARA KOOGAN. 2002.   
TORTORA, Gerard J. Princípios de Anatomia Humana. Guanabara, 2007.  
 
ANTROPOLOGIA DO CORPO 
Ementa 
Introdução à Antropologia. O corpo na história da Antropologia. As técnicas corporais de Mauss. 
Antropologia das aparências corporais: corpo e identidade; da beleza: corpo e estética; da doença: corpo 
e medicina; do turismo: corpos turísticos; do consumo: corpo e propaganda; da moda: nu&vestido; da 
atividade física: corpos em ação; do gênero: gramáticas do corpo; visual do corpo: o corpo em imagens. 
Antropologia da reprodução e novas perspectivas. Antropologia do envelhecimento: ser ou ter um corpo. 
Os signos culturais e corporais. Aspectos étnico-raciais e multiculturalismo. 
Bibliografia Básica 
MARCONI, Marina de Andrade; PRESOTTO, Zelia Maria Neves. Antropologia: uma introdução..7.ed. São 
Paulo: Atlas, 2010.  
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LAPLANTINE, François. Aprender Antropologia. São Paulo: Brasiliense, 2009.   
BOAZ, Franz. Antropologia cultural. 6. ed. Rio de Janeiro: Jorge Zahar, 2010.  
Bibliografia Complementar 
HELMAN, Cecil G. Cultura, saúde e doença. 5. ed. Porto Alegre: Artmed, 2009.  
LEVI-STRAUSS, Claude. Homem Nu, O. Cosac&Naify, 2011.  
PRESOTTO, Zélia Maria Neves. Antropologia – Uma Introdução. Atlas, 2008.  
BRETON, D. L. Antropologia do Corpo e Modernidade. Petrópolis: Vozes, 2011.  
GOLDENBERG, Mirian. Corpo, envelhecimento e felicidade. Rio de Janeiro: Civilização Brasileira, 2011.  
 
BASES CELULARES DOS TECIDOS  
Ementa 
O corpo humano e seu funcionamento fisiológico celular e tecidual. Célula: organização estrutural, 
organização molecular e superfície celular. Desenvolvimento embrionário e fetal. Tecidos básicos e suas 
variedades do ponto de vista morfofisiológico. Epiderme: estrutura, composição, aspectos bioquímicos e 
processo de estratificação. Derme: estrutura, propriedades e bioquímica. Anexos cutâneos: glândulas 
sebáceas e sudoríparas, unhas e cabelos. Melanina e coloração da pele. Percepção sensorial cutânea. 
Tipos de pele e avaliações das propriedades biomecânicas da pele. 
Bibliografia Básica 
JUNQUEIRA, L. C.; CARNEIRO, J. Biologia Celular e Molecular. Rio de Janeiro: Guanabara Koogan, 
2012.  
DE ROBERTIS, E. D. P.; DE ROBERTIS. E. M. F. Bases de Biologia Celular e Molecular. Rio de Janeiro: 
Guanabara Koogan, 2006.  
GARTNER, Leslie P.; HIATT, James L. Atlas colorido de histologia. 5. ed. Rio de Janeiro: Guanabara 
Koogan, 2011.  
Bibliografia Complementar 
GARTNER, L. P.; HIATT, J. L. Tratado de Histologia em Cores. Rio de Janeiro: Guanabara Koogan, 2007.  
WELSCH, Ulrich; WELSCH, Ulrich. Sobotta: Atlas de Histologia. Rio de Janeiro: Guanabara Koogan, 
2010.  
HIB, Jose. Di Fiore Histologia: Texto e Atlas. Rio de Janeiro: Guanabara Koogan, 2003.  
MOORE, K.; PERSAUD. T. V. Embriologia Básica. Rio de Janeiro: Guanabara Koogan, 2008.  
JUNQUEIRA, Luiz C.; CARNEIRO, José. Histologia Básica. 11. ed.il. Rio de Janeiro: Guanabara Koogan, 
2012.  
 
BIOSSEGURANÇA EM SERVIÇOS DE ESTÉTICA  
Ementa 
Biossegurança e suas normas. Definição de agentes infectantes. Classificação de materiais quanto ao 
risco de contaminação. Desinfecção e esterilização. Princípios e fundamentos do controle de infecção. 
Microorganismos de importância para a biossegurança, cuidados de manuseio de equipamentos de risco 
potencial e amostras biológicas. Conceitos de qualidade, qualidade total, controle de processos e 
produtos e suas normas técnicas respectivas. Principais órgãos de avaliação de controle de qualidade e 
padronização e seus programas (ISO, PGPQ, INMETRO, PALM, PNCQ, etc.). Emprego do ciclo PDCA 
(planejar, executar, verificar e atuar). Uso das ferramentas da qualidade. Ergonomia, higiene e segurança 
na rotina de trabalho. Legislação trabalhista e ambiental. Educação ambiental e biossegurança. 
Bibliografia Básica 
HINRICHSEN, Sylvia Lemos. Biossegurança e Controle de Infecções. Guanabara, 2012.  
MASTROENI, M. F. e Biossegurança Aplicada a Laboratórios Serviços de Saúde. Rio de Janeiro: 
Atheneu, 2005.  
HIRATA, M. H.; MANCINI FILHO, J. Manual de Biossegurança. São Paulo: Manole, 2012.. 
Bibliografia Complementar 
YAMAGUCHI, Charles. Procedimentos Estéticos Minimamente Invasivos. Santos, 2010.  
MAIO, Maurício de. Tratado de Medicina Estética. 3Vols. Roca, 2011.   
CARVALHO, Paulo Roberto de. Boas Práticas Químicas em Biossegurança.. Rio de Janeiro: 
INTERCIÊNCIA, 1999.  
POSSARI, João Francisco. Centro de material e esterilização: planejamento e gestão. 4. ed. São Paulo: 
Iatria, 2011.  
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ROMEIRO, Vitor Ribeiro. Legislação Médica. Atheneu, 2009.  
 
HISTÓRIA E FUNDAMENTOS DA ESTÉTICA 
Ementa 
História e evolução da estética no Brasil e no mundo, sua organização e prática. Educação ambiental e 
estética. Princípios básicos de intervenção no cenário profissional, sua condição legal e sua inserção na 
política nacional de saúde. Referencial teórico, filosófico e científico da prática profissional nas diversas 
áreas de atuação. 
Bibliografia Básica 
MARTINEZ, M.; RITTES, P. Beleza sem Cirurgia. São Paulo: Senac, 2014.  
STANDARD, Milady’s. Fundamentos de Estética. Vol.4 – Estética. Cengage, 2012.  
FAÇANHA, Rsosângela. Estética Comtemporânea. Rubio, 2003.  
Bibliografia Complementar 
QUEIROZ, Renato da Silva. Corpo do Brasileiro – Estudos de Estética e Beleza. Senac, 2009.  
MAIO, Mauricio de. Tratado de Medicina Estética. Roca. 2011. 3v.  
ROCHE, D. Cultura das Aparências – A Uma História da Indumentária (Século XVII-XVIII). São Paulo: 
Senac, 2007.  
STANDARD, Milady’s. Fundamentos de Estética. Vol.3 – Ciências da Pele. Cengage, 2012.  
STANDARD, Milady’s. Fundamentos de Estética. Vol.2 – Ciências Gerais. Cengage, 2012.  
 
METODOLOGIA DO ESTUDO E DA PESQUISA CIENTÍFICA  
Ementa 
O processo histórico do conhecimento, da ciência e da pesquisa. Investigação acerca do conhecimento, 
em particular da ciência. Pesquisa científica: conceito, finalidades, tipos, métodos e técnicas de pesquisa. 
Procedimentos técnicos e metodológicos de preparação, execução e apresentação da pesquisa científica. 
Formas de elaboração dos trabalhos acadêmicos. Normas técnicas. Metodologias de pesquisa em 
Estética: noções epistemológicas e éticas. As abordagens qualitativas e quantitativas. Reflexão sobre os 
métodos de pesquisa: tradicionais, emergentes e de interface. A divulgação da pesquisa e a socialização 
do conhecimento. 
Bibliografia Básica 
ANDRADE, Maria Margarida. Introdução à metodologia do trabalho científico. São Paulo: Atlas, 2010. 
MATIAS-PEREIRA, José. Manual de metodologia da pesquisa científica. São Paulo: Atlas, 2010.  
SEVERINO, ANTONIO J. Metodologia do trabalho científico. 22. ed. rev. e ampl. São Paulo: Cortez, 
2008. 
Bibliografia Complementar 
GIL, A. Como Elaborar Projetos de Pesquisa. São Paulo: Atlas, 2010.  
LAKATOS, E. M.; MARCONI, M. de A. Metodologia do Trabalho Científico. São Paulo: Atlas, 2007.  
MARCONI, M. de A.; LAKATOS, E. M. Fundamentos de Metodologia Científica. São Paulo: Atlas, 2010.  
KÖCHE, José Carlos. Fundamentos de Metodologia Científica: teoria da ciência e iniciação à pesquisa. 
32. ed. Petropolis - RJ: Vozes, 2012.  
PEREIRA, Jose Matias. Manual de Metodologia da Pesquisa Cientifica. 2 ed Sao Paulo: Atlas, 2012.   
 
QUÍMICA E BIOQUÍMICA  
Ementa 
Matéria. Composição. Transformação. Ligações químicas. Ácidos. Ases. Sais. Óxidos. Ph. Reações e 
equações químicas. Noções de química orgânica. Bioquímica. Carboidratos e membranas. Metabolismo. 
Caracterização e identificação dos principais componentes celulares relacionando suas estruturas e 
quimismo. Grupos funcionais de moléculas. Estrutura química e funções de moléculas e biomoléculas 
aplicadas em estética e cosmética. Aspectos químicos e físico-químicos de moléculas aplicadas em 
estética e cosmética. Aspectos ambientais. 
Bibliografia Básica 
LEHNINGER, Albert L.; NELSON, Kay Yarborough; COX. Princípios de Bioquímica de Lehninger. São 
Paulo: Artmed. 2014.   
LODI. Bioquímica – Do conceito básico a clinica. Sarvier.2012. 
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CHAMPE, Pamela C; HARVEY, Richard. A; FERRIER, Denise R. Bioquímica ilustrada. 3. ed. Porto 
Alegre: Artmed, 2006.  
Bibliografia Complementar 
CISTERNAS, José Raul. Fundamentos Teóricos e Praticas em Bioquímica. Atheneu. 2011.   
VÁRIOS AUTORES, Biologia e Bioquímica: Bases Aplicadas as Ciências da Saúde. Phorte. 2011.  
PRATT, Charlotte W.; VOET, Donald; VOET, Judith G. Fundamentos de Bioquímica. Porto Alegre: 
Artmed, 2010.    
STRYER, Lubert. Bioquimica Fundamental. Guanabara Koogan. 2011.  
BROWN / BETTELHEIM / CAMPBELL / FARREL. Introdução a Química Geral, Orgânica e Bioquímica. 
Cengage, 2012 
 
EPILAÇÃO E DEPILAÇÃO  
Ementa 
A diferença entre epilação e depilação. Tipos de depilação. Tipos de ceras e materiais. Formas de 
eliminação do pêlo: físicas e químicas, propriedades ideais, formulação, cuidados e precauções, dados 
de mercado e novas técnicas. Técnicas, novas tendências e cuidados necessários para os procedimentos 
de depilação. Cuidados básicos no pré e pós epilação e depilação. Tratamento pós-depilatório. 
Bibliografia Básica 
FRANGIE, Catherine M. Milady Cosmetologia – Ciências Gerais, da Pele, e das Unhas. Cengage, 2017.  
FEIJO, A.; TAFURI, I. Depilação – O Profissional, a Técnica e o Mercado. São Paulo: Senac, 2004.  
BAPTISTA, Neusa N. R. Depilação – Passo a passo. Viena, 2017.  
Bibliografia Complementar 
OSÓRIO, N.; TOREZAN, L. A. Laser em Dermatologia. São Paulo: Roca, 2009.  
MICHALUN, M. Varinia; MICHALUN, Natalia; SILVA, Mauro. Dicionário de ingredientes para cosmética e 
cuidados da pele. São Paulo: Senac, 2010.  
IFLOUD, Judith. Técnicas em Estética. Artmed, 2015.  
STANDARD, Milady’s. Fundamentos de Estética. Vol.4 – Estética. Cengage, 2012.  
STANDARD, Milady’s. Fundamentos de Estética. Vol.3 – Ciências da Pele. Cengage, 2012  
 

 
2º SEMESTRE 

RECURSOS MANUAIS APLICADOS Á ESTÉTICA I 
 Histórico da massagem. Requisitos para o profissional de estética. Revisão da anatomia superficial da 
face e do corpo. Técnicas de massagem facial, corporal e capilares. Indicações e contraindicações. A 
massagem preventiva e terapêutica, através das mãos, e sua influencia no sistema nervoso, muscular, 
circulatório e digestivo do indivíduo. Direção, ritmo, intensidade, duração e frequência, características 
essenciais para o sucesso da massagem, respeitando os limites e reações de cada indivíduo.  
Revisão anatômica e pontos motores. Principais tratamentos empregados na área de estética corporal, 
saúde e beleza. Postura do profissional. Técnicas de higienização, esfoliação e hidratação corporal. 
Análise e classificação das disfunções estéticas. Elaboração do plano de tratamento. Profilaxia. 
Indicações e contraindicações. Ficha de avaliação. Métodos e técnicas de avaliação. Reflexão de 
situações cotidianas na área de estética corporal. 
Bibliografia Básica 
GUIRRO, E.; GUIRRO, R. Fisioterapia Dermato-Funcional. São Paulo: Manole, 2010.  
BORGES, F. S. Dermato-Funcional Modalidades Terapêuticas nas Disfunções Estéticas. São Paulo: 
Phorte, 2010.  
ELLSWORTH, Abigail. Massagem – Guia Completo de Técnicas Básicas de Massagem – Anatomia 
Ilustrada. Manole, 2012.  
Bibliografia Complementar 
ELWING, A.; SANCHES, O. Drenagem Linfática Manual. São Paulo: Senac, 2010.  
LEDUC, A.; LEDUC, O. Drenagem Linfática: Teoria e Prática. São Paulo: Manole, 2008.  
WERNER, Ruth. Guia de patologia para massoterapeutas. 2. ed. Rio de Janeiro: Guanabara Koogan, 
2005.  
MONSTERLEET, G. Drenagem Linfática. São Paulo: Manole, 2010.  
CLIFFORD, Andrade. Massagem técnicas e resultados. 2010. Rio de Janeiro: Guanabara Koogan, 2010.  
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COMUNICAÇÃO E EXPRESSÃO 
A linguagem como objeto de análise e reflexão, como ferramenta indispensável de comunicação. Estudo 
assistemático da ortografia, acentuação, pontuação, verbos, concordância, adjetivos, advérbios e 
substantivos. Estudo, leitura, produção de textos dissertativos, artigos e interpretação Linguística textual: 
mecanismos de coesão e coerência. Diferentes linguagens orais e escritas, Exercício de Comunicação e 
Expressão; coesão e coerência textuais; os paradigmas da língua no texto; análise e compreensão do 
texto; técnicas de leitura e de redação. Produção de textos: produção de textos dissertativos centrados 
em temas relacionados á Estética. Interpretação de ideias. 
Bibliografia Básica:  
ANDRADE, Maria Margarida de; HENRIQUES, Antonio. Língua portuguesa: noções básicas para cursos 
superiores. 9.ed. São Paulo: Atlas, 2010.  
FORIN, José Luiz; SAVIOLI, Francisco Platão. Para entender o texto: leitura e redação. 17.ed. São Paulo: 
Ática, 2010.  
FARACO, Carlos Alberto; MANDRYK, David. Língua portuguesa: prática de redação para estudantes 
universitários. 13.ed. Petropolis - RJ: Vozes, 2012.  
Bibliografia Complementar:  
KOCH, Ingedore Villaça; ELIAS, Vanda Maria. Ler e escrever: estratégias de produção textual. 2. ed. São 
Paulo: Contexto, 2011.  
MARTINS, Dileta Silveira; ZILBERKNOP, Lúbia Scliar. Português intrumental: de acordo com as atuais 
normas da ABNT. 27. ed. São Paulo 2008.  
BECHARA, Evanildo. Moderna gramatica portuguesa.. 37.ed. Rio de Janeiro: Lucerna, 2009.  
MARCUSCHI, Luiz Antônio. Produção textual, análise de gêneros e compreensão. São Paulo - SP: 
Parábola, 2008.  
LIMA, Denise Coronha. Ensinando Português no mundo corporativo. Rio de Janeiro: Qualitymark, 2004.  
 
DIREITOS HUMANOS E POLÍTICAS PÚBLICAS DE SAÚDE 
Ementa 
Histórico dos Direitos Humanos no Brasil e no mundo, à cidadania, às noções de violência e maus tratos. 
Os direitos humanos, civis, políticos e o princípio da solidariedade. Direitos de acesso à educação e à 
saúde. Os aspectos culturais, sociais e econômicos e os condicionantes e determinantes do processo 
saúde-doença, tendo em vista a promoção da saúde. Os princípios que regem as atividades em saúde e 
estética. Direitos e responsabilidade do usuário dos serviços de saúde. Evolução do sistema de saúde no 
Brasil. Autoritarismo e Centralização (1964-1984). As transformações do Sistema da Saúde no período de 
Transição (1984-1988). O Sistema Único de Saúde – SUS. Educação ambiental e políticas públicas de 
saúde. 
Bibliografia Básica 
AGUIAR, Zenaide Neto (Org.).SUS (Sistema Único de Saúde). São Paulo: Martinari, 2011.  
LANG, Regina Maria Ferreira; TADDEI, José Augusto. Nutrição em Saúde Pública. São Paulo: Rubio, 
2011.   
WEIS, CARLOS. Direitos humanos contemporâneos. 3ed. Malheiros. 2014.  
Bibliografia Complementar:  
LOPES, Mário. Políticas de Saúde Pública. São Paulo: Atheneu, 2010.  
SILVEIRA, Mário Magalhães. Política Nacional de Saúde Pública. Rio de Janeiro: Revan, 2008.   
POLÍTICAS de Saúde no Brasil: continuidades e mudanças.. Rio de Janeiro: FIOCRUZ, 2012.  
ANDRADE, Luiz Odorico Monteiro De. SUS passo a passo: história, regulamentação, financiamento, 
políticas nacionais.. 2. ed. rev. ampl. São Paulo: Hucitec, 2007.  
FREIRE, Caroline. Política Nacional de Saúde. Erica. 2015  
 
FISIOLOGIA HUMANA  
Ementa 
Mecanismos de funcionamento dos sistemas orgânicos, tendo em vista uma visão da importância de 
cada um deles e do funcionamento integrado do organismo. Fisiologia celular. Fisiologia do músculo. 
Fisiologia cardiovascular. Fisiologia da digestão. Metabolismo. Atividades fisiológicas e controle pelo 
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sistema nervoso. Fisiologia endócrina. O sistema tegumentar. Bases para a compreensão das 
modificações sistêmicas que ocorrem no organismo. 
Bibliografia Básica 
SILVERTHON, Dee Unglaub. Fisiologia humana: uma abordagem integrada. 2.ed Barueri - SP: Manole, 
2010.   
Fox, Stuart Ira. Fisiologia Humana. 7ed. Manole. 2007.  
GUYTON & HALL. Tratado de Fisiologia Médica. 12ª ed., Elsevier, 2011.  
Bibliografia Complementar:  
COSTANZO, L. S. Fisiologia. 6ªed. Elsevier, 2015.   
GUYTON, A. C. Fisiologia Humana. Rio de Janeiro: Guanabara Koogan, 2008.  
WIDMAIER, Eric; STRANG, Kevin T.; HAFF, Hershel. Fisiologia Humana. Rio de Janeiro: Guanabara 
Koogan, 2006.  
MARQUES, Elaine Cristina Mendes. Anatomia e Fisiologia Humana. Martinari. 2011.  
CURI, R.; PROCOPIO, J. Fisiologia Básica. RJ: Guanabara Koogan, 2009.  
 
MAQUIAGEM E VISAGISMO 
Ementa 
Harmonia e estética do rosto e a linguagem visual. Princípios básicos, composição e proporção, estrutura. 
Perspectivas, espaços e eixos. Os sentidos. As características do rosto humano, geometria, anatomia, 
formatos básicos e desenho do rosto e da figura humana. Luz, cor e criatividade em visagismo. História 
da maquilagem. Recepção do cliente e preparação da pele. Correção de rosto, olhos, lábio, nariz, 
sobrancelhas. Tipos de maquiagem. Acabamentos, retoques e contornos. Fixação da maquiagem. 
Instrumentos e materiais. Produtos: composição, funções, características, conservação, tolerância e 
reações alérgicas. 
Bibliografia Básica 
MOLINOS, D. Maquiagem. São Paulo: Senac, 2010.  
CEZIMBRA, M. Maquiagem: Técnicas Básicas, Serviços Profissionais e Mercado de Trabalho. São Paulo: 
Senac, 2017  
HALLAWELL, P. Visagismo: Harmonia e Estética. SP: Senac, 2008  
Bibliografia Complementar 
HALLAWELL, P. Visagismo Integrado: Identidade, Estilo e Beleza. SP: Senac, 2010 
Queiroz, Renato da Silva. Corpo Brasileiro – Estudos de Estética e Beleza. Senac, 2009.  
MAIA, E. Beleza Total: Estética, Cuidados & Vida Saudável. São Paulo: DCL, 2008.  
LUKE, Lauren. Looks: A Maquiagem das Celebridades: Passo a Passo. Globo, 2010.  
SPENCER, Kit. Maquiagem – O Segredo dos Profissionais. Nobel, 2012. 
 
AVALIAÇÃO FÍSICA E FUNCIONAL EM ESTÉTICA  
Ementa 
Conceitos básicos e objetivos da avaliação física e funcional em Estética. Anamnese.  Principais 
protocolos utilizados nas alterações e manifestações clínicas faciais e corporais relacionadas com a 
Estética. Definição dos procedimentos e a elaboração de protocolos individuais. 
Bibliografia Básica 
BORGES, F. S. Dermato-Funcional Modalidades Terapêuticas nas Disfunções Estéticas. São Paulo: 
Phorte, 2010. 
AZULAY, Rubem David; AZULAY, David Rubem; AZULAY-ABULAFIA, Luna. Dermatologia. 6. ed. Rio de 
Janeiro: Guanabara Koogan, 2015.  
GUIRRO, E.; GUIRRO, R. Fisioterapia Dermato-Funcional. São Paulo: Manole, 2010.  
Bibliografia Complementar 
MAIO, Mauricio de. Tratado de Medicina Estética. Roca. 2011. 3v. 24  
TSAO, Sandy. Atlas Colorido de Dermatologia Estética. Artmed. 2008.  
MARTINEZ, M.; RITTES, P. Beleza sem Cirurgia. São Paulo: Senac, 2003.  
KEDE, M. P. V.; SABATOVICH, O. Dermatologia Estética. São Paulo: Ateneu, 2009.  
BARROS, M. M. L. Velhice ou Terceira Idade. Rio de Janeiro: FGV, 2006.  
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MICROBIOLOGIA E IMUNOLOGIA  
Ementa 
Características morfológicas, estruturais e aspectos da fisiologia de bactérias, vírus e fungos. Ecologia de 
microrganismos. Microbiota normal do corpo humano. Relações hospedeiro-parasita. Princípios da 
transmissão dos agentes infecciosos. Microbiologia e educação ambiental. Os principais microorganismos 
(bactérias, vírus e fungos) de interesse clínico para o homem, com ênfase na saúde humana 
(mecanismos de transmissão, patogenia e prevenção das doenças infecciosas) e na estética. 
Antimicrobianos. Aspectos básicos do funcionamento do sistema imunológico. Reações de 
hipersensibilidade e aspectos da imunologia de interesse para a cosmetologia e estética. 
Bibliografia Básica 
GLADWIN, Mark. Microbiologia Clínica: ridiculamente fácil. Artmed. 2010.  
TRABUSI, L. R. Microbiologia. Rio de Janeiro: Atheneu, 2004.  
ABBAS, Abul K.; LICHTMAN, Andrew H. Imunologia Celular e Molecular. Rio de Janeiro: Elsevier, 2011.  
Bibliografia Complementar 
MOTA, Ivan; SILVA, Wilmar Dias da. Imunologia Básica e Aplicada. 5ª edição. Rio de Janeiro- RJ: 
Guanabara Koogan, 2003.  
FORTE, Wilma Carvalho Neves. Imunologia do Basico ao Aplicado.. 2ed. Porto Alegre: Artmed, 2007.  
TRABULSI, Luiz Rachid; ALTERTHUM, Flavio (coord.). Microbiologia. 4.ed. São Paulo: Atheneu, 2005.  
BARBOSA, Heloiza Ramos; TORRES, Bayardo Baptista. Microbiologia básica. São Paulo: Atheneu, 
2005.  
PELCZAR, Michael J; CHAN, E. C.s; KRIEG, Noel R. Microbiologia: Conceitos e Aplicações. 2. ed. São 
Paulo: Pearson Makron Books, 2005.  
 

3º SEMESTRE 
RECURSOS MANUAIS APLICADOS Á ESTÉTICA II 
 Estética na técnica de massomodelagem Estimulo-oxigenação(MMEO) e de drenagem Linfática. Estudo 
do sistema Linfático e suas disfunções. Histórico da drenagem linfática. A drenagem linfática facial e 
corporal nas alterações e manifestações clinica faciais e corporais relacionados com a estética. Técnicas 
de aplicação de drenagem linfática facial corporal e capilar. A massagem preventiva e terapêutica, e suas 
influencias no sistema nervoso, muscular, circulatório e digestivo. Indicações e conta indicações. Direção, 
ritmo, intensidade, duração e frequência. 
Bibliografia Básica 
GUIRRO, E.; GUIRRO, R. Fisioterapia Dermato-Funcional. São Paulo: Manole, 2010.  
BORGES, F. S. Dermato-Funcional Modalidades Terapêuticas nas Disfunções Estéticas. São Paulo: 
Phorte, 2010.  
ELLSWORTH, Abigail. Massagem – Guia Completo de Técnicas Básicas de Massagem – Anatomia 
Ilustrada. Manole, 2012.  
Bibliografia Complementar 
MARTINEZ, M.; RITTES, P. Beleza sem Cirurgia. São Paulo: Senac, 2010.  
PEREIRA, Maria de Fátima Lima (Org.). Recursos técnicos em estética (v.1). São Caetano do Sul - SP: 
Difusão Editora, 2013. 
GARCIA, N. M. Drenagem Linfática. São Paulo: Senac, 2010.  
GUSMÃO, C. Drenagem Linfática Manual. Rio de Janeiro: Atheneu, 2010.  
FOLDI, Michael. Princípios de Drenagem Linfática. Manole. 2012.   
 
 
 
FARMACOLOGIA APLICADA À ESTÉTICA  
Ementa 
Introdução à Farmacologia. Vias de administração e mecanismos farmacocinéticos. Princípios da ação de 
fármacos. Noções gerais da farmacologia do sistema nervoso autônomo. Noções da farmacologia do 
sistema nervoso central. Fármacos que interferem no controle central da motricidade. Farmacologia da 
inflamação. Bases farmacológicas da antibioticoterapia. Noções de farmacologia dermatológica e ocular. 
Produtos, ingredientes e substâncias naturais frequentemente utilizados em estética. Efeitos mutagênicos 
e carcinogênicos. Toxicologia aplicada à estética e educação ambiental. 
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Bibliografia Básica 
PIVELLO, Vera. Farmacologia – como agem os medicamentos. Atheneu. 2014. 
CLARK, Michelle. Farmacologia ilustrada. 5ed. Artmed. 2013.  
KATZUNG, Bertram G. Farmacologia Básica e Clínica. São Paulo: Artmed, 2010.   
 Bibliografia Complementar 
RANG, H. P.; DALE, M. M. Farmacologia. Rio de Janeiro: Elsevier, 2012.  
SOARES, Vinicius H. P.Farmacologia Humana Básica. Rio de Janeiro: Senac, 2012.  
GOLAN, David E.; ARMSTRONG, Ehrin, J. Princípios de Farmacologia; a Base Fisiopatológica da 
Farmacoterapia.. 2ed. Rio de Janeiro: Guanabara Koogan, 2009.  
WILLIAMS, Lippincott; WILKINS. Farmacologia Clínica.. 3ª edição. Rio de Janeiro-RJ: Guanabara 
Koogan, 2010.  
BACHMANN, Kenneth; HACKER, Miles; MESSER, William. Farmacologia Princípios e Prática. Rio de 
Janeiro: Guanabara Koogan, 2012.  
 
PROCESSOS PATOLÓGICOS GERAIS  
Ementa 
Introdução aos processos patológicos gerais aplicados à estética. Etiologia geral das doenças, estudo 
dos processos inflamatórios agudo e crônico, bem como mecanismos de reparo. Processos de 
degeneração e necrose. Abordagem geral do conceito de pigmentos e pigmentações patológicas. 
Distúrbios hemodinâmicos. Distúrbios do crescimento e da diferenciação celular, bem como processos 
neoplásicos e carcinogênese. Lesões elementares e dermatoses. Subsídios para a compreensão dos 
demais componentes curriculares do curso. 
Bibliografia Básica 
BRASILEIRO FILHO, Geraldo. Bogliolo: Patologia Geral. 4.ed. Rio de Janeiro: Guanabara Koogan, 2009.  
KUMAR, Vinay. Robbins - Patologia Básica. Elsevier. 2013.  
ROCHA, Arnaldo. Patologia: Processos gerais para o estudo das doenças. 2. ed. São Paulo - SP: Rideel, 
2011.  
Bibliografia Complementar: 
CAMARGO, João Lauro Viana de; OLIVEIRA, Deilson Elgui de. Patologia Geral: Abordagem 
Multidisciplinar. Rio de Janeiro: Guanabara Koogan, 2010.   
HANSEL, Donna E.; DINTZIS, Renee Z. Fundamentos de Rubin Patologia.. Rio de Janeiro- RJ: 
Guanabara Koogan, 2007.  
CANGUILHEM, Georges. O normal e o patológico. 7. ed. Rio de Janeiro: Forense, 2011.  
FARIA, José Lopes de. Patologia Geral: Fundamentos das Doenças com Aplicações Clinicas. Rio de 
Janeiro: Guanabara Koogan, 2010. 
FRANCO, Marcelo. Patologia de Processos Gerais. São Paulo: Atheneu, 2010.  
 
PSICOLOGIA DO DESENVOLVIMENTO E RELAÇÕES INTERPESSOAIS 
Ementa 
Introdução á psicologia. Principais etapas do desenvolvimento. A constituição do sujeito. Personalidade: 
formação do auto-conceito. Aspectos psicossociais do comportamento humano. Relações interpessoais. 
Desenvolvimento de transtornos relacionados a imagem. Aspectos psicológicos, significados emocionais 
do corpo e da estética, suas relações com o desenvolvimento e a personalidade. A abordagem sistêmica 
e as relações interpessoais. Processos interpessoais nos relacionamentos. O desenvolvimento de 
habilidades interpessoais. O papel do contexto social e cultural. As relações interpessoais no ambiente de 
trabalho e nas prestações de serviços em estética. 
 Bibliografia Básica 
BOCK, Ana Merces Bahia; FURTADO, Odair; TEIXEIRA, Maria de Lourdes Trassi. Psicologias: uma 
introducao ao estudo de psicologia.. 14.ed. São Paulo: Saraiva, 2008.  
PAPALIA, D. E.; OLDS, S. W.; FELDMAN, R. D. Desenvolvimento Humano. Porto Alegre: Mcgraw Hill – 
Artmed, 2013.  
DAVIDOFF, Linda L. Introdução à psicologia. 3 ed. Sao Paulo: Makron Books, 2001.  
Bibliografia Complementar 
MINICUCCI, A. Relações Humanas – Psicologia das Relações Interpessoais. SP: Atlas, 2012.  



 46 

FERNANDES, Dinorah. Psicologia e Saúde: Formação, Pesquisa e Prática Profissional. 1 ed. São Paulo: 
Vetor, 2012.  
CARVALHO, Maria do Carmo Nacif. Relacionamento Interpessoal. LTC, 2009. 
FRITZEN, S. J. Relações Humanas Interpessoais. Petrópolis: Vozes, 2005.  
MARTIN, Garry. Modificação de Comportamento – O Que e Como Fazer. Roca, 2009. 
 
TRICOLOGIA 
Anatomo-fisiologia do couro cabeludo e da haste capilar. Fundamentos de tricologia. Avaliação e 
diagnóstico em estética capilar. Estudo complementar do cabelo (couro cabeludo, folículo piloso e haste).   
Estudo das alterações da haste e distúrbios do couro cabeludo.  Anamnese e avaliação capilar.  Doenças 
relacionadas ao couro cabeludo e haste e seus tratamentos 
 Bibliografia Básica 
HALAL, J. Tricologia e a Química Cosmética Capilar. São Paulo: Cengage, 2017.  
,BIty// ONDO, S.; DONATI, B. Cabelo – Cuidados Básicos, Técnicas de Corte, Coloração e 
Embelezamento. São Paulo: Senac, 2013.  
DRAELOS, Zoe D. Dermatologia Cosmética: Produtos e Procedimentos. Santos. 2012..  
Bibliografia Complementar 
GOMES, A. L. O Uso da Tecnologia Cosmética no Trabalho do Profissional Cabelereiro. São Paulo: 
Senac, 2009.   
KOBREN, S. D. Calvície. São Paulo: Record, 2000.  
REBELLO, T. Guia de Produtos Cosméticos. São Paulo: Senac, 2011 
HALAL, J. Dicionário de Ingredientes de Produtos para Cuidados com o Cabelo. Senac. 2010 
BRAGA, Denise. Terapia Capilar – Manual de instruções. Senac, 2014.  
 
NUTRIÇÃO APLICADA A ESTÉTICA 
Ementa 
Histórico de nutrição. Conceitos de nutrição, alimentação, nutrientes, alimento. Fases da nutrição. Função 
dos nutrientes. Gasto basal de energia. Necessidades básicas de energia. Estudo dos macronutrientes 
(glicídios, proteínas, lipídios, vitaminas, sais minerais, água). Leis alimentares. Alimentação saudável. 
Pirâmide alimentar. Prevenção de doenças crônicas através da alimentação: obesidade, diabetes, 
dislipidemias, hipertensão. Programas de reeducação alimentar individual. 
Bibliografia Básica 
OLSON, James A. Nutrição Moderna na Saúde e na Doença. Manole. 2009.  
TUCUNDUVA, Sonia. Nutrição Clínica. Manole. 2009.   
GIBNEY, Frank. Introdução à Nutrição Humana. Rio de Janeiro: Guanabara Koogan, 2010. 
Bibliografia Complementar 
CÂNDIDO, Cynthia Cavalini. Nutrição – guia prático. 5ed. Iatria. 2014. 
MAHAN, L. Kathleen; ESCOTT-STUMP, Sylvia. Krause: alimentos, nutrição e dietoterapia. Rio de 
Janeiro: Elsevier, 2012.  
FELLOWS, P. J. Tecnologia do Processamento de Alimentos. Porto Alegre: Artmed, 2006.  
TIRAPEGUI, Julio. Nutrição – Fundamentos e Aspectos Atuais. São Paulo: Atheneu, 2006.  
SA, Neide Gaudenci de; GALISA, Mônica Santiago; ESPERANÇA, Leila Maria Biscolla. Nutrição – 
Conceitos e Aplicações. São Paulo: M. Books, 2008.  
 
 
BIOESTATÍSTICA E EPIDEMIOLOGIA 
Ementa 
Epidemiologia básica em saúde e estética. Os instrumentos de medidas das principais doenças, através 
dos indicadores e índices, bem como, da análise numérica de interesse para a área. Conceitos de 
Epidemiologia pertinentes ao processo de produção do conhecimento na área de saúde. Estatística vital, 
coeficientes, proporções e indicadores de saúde. Indicadores socioeconômicos e dados básicos da 
população brasileira. Estatística vital. Perfil da velhice e dos modos de envelhecer no Brasil e no Mundo. 
Epidemiologia descritiva. Tipos de estudos epidemiológicos. Monitoramento e vigilância. Importância da 
bioestatística e da epidemiologia em estética. Educação ambiental, vigilância ambiental e epidemiologia. 
Bibliografia Básica 
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Sidia M. Callegari-Jacques Bioestatística – princípios e aplicações. Artmed. 2003. 
VIEIRA, Sonia. Introdução à bioestatística. 4.ed. Rio de Janeiro: Elsevier, 2008.  
ROUQUAYROL, Maria Zélia. Epidemiologia e saúde. Medbook. 2012. 
Bibliografia Complementar 
JEKEL, James F. (et al). Epidemiologia, bioestatística e medicina preventiva. 2 Porto Alegre: Artmed, 
2005.   
SIQUEIRA, Arminda Souza. Estatística na Área de Saúde. Coopmed. 2011.  
CAMPOS, Roseli. Bioestatística – Coleta de dados, medidas e análise de resultados. Érica. 2014. 
MEDRONHO, Roberto. Epidemiologia. 2ed. Atheneu. 2008. 
FRANCO, Laercio Joel. Fundamentos de Epidemiologia. Manole. 2011.  
 
PARASITOLOGIA  
Ementa 
Generalidades sobre o parasitismo. Relação parasito-hospedeiro. Estudo da morfologia, biologia, 
patogenia, diagnóstico, epidemiologia e profilaxia dos Protozoários e Helmintos (Nematódeos, cestódeos 
e trematódeos) de interesse médico. Epidemiologia e educação ambiental. Estudo dos artrópodes 
parasitas do homem e vetores de doenças. Animais venenosos e peçonhentos. Ênfase em parasitologia 
dermatológica e em aspectos relacionados à estética. 
Bibliografia Básica 
REY, Luis. Bases da parasitologia médica. 3. ed. Rio de Janeiro: Guanabara Koogan, 2011.  
NESVES, David Pereira. Parasitologia humana. 12ed. Atheneu. 2011. 
CIMERMAN, Benjamin. Parasitologia humana e seus fundamentos gerais. 2ed. Atheneu. 2001. 
Bibliografia Complementar:  
CIMERMAM, Benjamim. Atlas de Parasitologia. São Paulo: Atheneu, 2009.  
FERREIRA, Marcelo Urbano. Parasitologia contemporânea. Rio de Janeiro-RJ: Guanabara Koogan, 
2012.  
NEVES, David Pereira. Parasitologia Dinâmica. São Paulo: Atheneu, 2009.   
NEVES, David Pereira; NETO, João Batista Bittencourt. Atlas didático de parasitologia. São Paulo: 
Atheneu, 2006.  
HINRICHSEN, S.L. Doenças Infecciosas e Parasitárias. Rio de Janeiro: Guanabara koogan, 2009. 
 
EDUCAÇÃO AMBIENTAL E SUSTENTABILIDADE  
Ementa 
Introdução ao saneamento ambiental e desenvolvimento sustentável. Relações entre o meio ambiente, 
desenvolvimento e saúde. Promoção à saúde humana e meio ambiente. A saúde e a ecologia social. 
Preservação do meio ambiente e da vida: relações com a estética. O papel do profissional em estética no 
contexto da ciência ambiental. Educação ambiental e sustentabilidade. 
Bibliografia Básica 
PHILIPPI JUNIOR, Arlindo. Saneamento, Saúde e Ambiente. São Paulo: Manole, 2008.  
Philippi Jr., Arlindo. Educação ambiental e sustentabilidade. 2ed. Manole. 2014. 
COLACIOPPO, Sérgio; MANCUSO, Pedro Caetano Sanches; PHILIPPI JUNIOR, Arlindo. Temas de 
Saúde e Ambiente. São Paulo: Signus, 2008.  
Bibliografia Complementar: 
SEIFFERT, Mari Elizabete Bernardini. Sistemas de gestão ambiental (ISO 14001) e saúde e segurança 
ocupacional ( OHSAS 18001): vantagens da implantação integrada. 2. ed. São Paulo: Atlas, 2010.  
RUSCHEINSKY, Aloisio. Educação Ambiental. Porto Alegre: Artmed, 2012.  
PHILIPPI JR; Arlindo. Gestão do Saneamento Básico: Abastecimento de Água e Esgotamento Sanitário. 
Manole. 2011.  
FREITAS, Carlos Machado de. Saúde, Ambiente e Sustentabilidade. Fiocruz. 2008.  
DIAS, Reinaldo. Gestão ambiental, responsabilidade social e sustentabilidade. 2ª ed. Atlas, 2011.  
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4º SEMESTRE 
COSMETOLOGIA I 
Ementa 
Principais classes de produtos cosméticos, formulações, matérias-primas naturais, orgânicas e sintéticas 
utilizadas no tratamento estético. Produtos cosméticos com a aplicabilidade para a higiene, hidratação 
cutânea, antienvelhecimento, cuidados capilares, fotoprotetores bem como produtos empregados no 
tratamento de estrias, lipodistrofiagelóide 
Bibliografia Básica 
VANZIN, Sara. Entendendo Cosmecêuticos. Santos. 2011.  
RIBEIRO, C. Cosmetologia Aplicada à Dermatoestética. São Paulo: LMC – Pharmabooks, 2010.  
DRAELOS, Zoe D. Dermatologia Cosmética: Produtos e Procedimentos. Santos. 2012.  
Bibliografia Complementar 
REBELLO, T. Guia de Produtos Cosméticos. São Paulo: Senac, 2011.  
BAUMANN, L. Dermatologia Cosmética. Revinter. 2004.  
MAIO, Mauricio de. Substancias de Preenchimento em Medicina Estética. Santos. 2007  
COSTA, Adilson. Tratado Internacional de Cosmeceuticos. Guanabara Koogan. 2012 
GERSON, Joel. Fundamentos de estética: ciências da pele. São Paulo: Cengag, 2011.  
PEREIRA, Maria de Fátima Lima (Org.). Cosmetologia. São Caetano do Sul - SP: Difusão Editora, 2013.  
 
DERMATOLOGIA E AFECÇÕES DA PELE  
Ementa 
Anatomia, fisiologia e histologia da pele. Permeabilidade cutânea. Classificação e tipos de pele. Avaliação 
e classificação da pele sã. Avaliação e classificação do envelhecimento cutâneo. Lesão, doenças 
inflamatórias agudas e crônicas. Aspectos ambientais. Regeneração e reparo tecidual. Processos de 
cicatrização (cicatrizes hipertróficas e quelóides). Principais discromias, processos de hiper e 
hipopigmentações.Dermatoses inflamatórias agudas e crônicas. Doenças bolhosas. Infecções e 
infestações. Distúrbios de anexos apidérmicos. Tumores epiteliais benignos e malignos. Lesões 
dermatológicas elementares, diagnóstico e tratamento. 
Bibliografia Básica 
AZULAY, Rubem David; AZULAY, David Rubem; AZULAY-ABULAFIA, Luna. Dermatologia. 6. ed. Rio de 
Janeiro: Guanabara Koogan, 2015.  
BEDIN, Valcinir. Manual de Condutas em Dermatologia. Roca. 2011  
RIVITTI, Evandro A. Manual de Dermatologia Clínica de Sampaio e Rivitti. Artes Médicas, 2014.  
Bibliografia Complementar 
ELDER, D. Histopatologia da Pele de Lever: Manual e Atlas. São Paulo: Manole, 2011.  
BORELLI, S. As Idades da Pele. Senac. 2004.  
MALAGUTTI, William. Curativos, Estomia e Dermatologia:: uma abordagem multiprofissional. 2 ed. São 
Paulo: Martinari, 2011. 
SABBAG, C.Y. Psoriase Descobertas Além da Pele. Yendis. 2010.  
KEDE, Maria Paulina Villarejo. Dermatologia Estética. São Paulo: Atheneu, 2009.  
BORGES, Eline Lima. Manual para Prevenção de Lesões da Pele. Rubio. 2012.  
TSAO,Sandy. Atlas Colorido De Dermatologia Estética. Rio de Janeiro: McGraw-Hill,2008. 
 
RECURSOS TECNOLÒGICOS APLICADOS À ESTÉTICA I 
Ementa 
Conceitos de eletricidade e de inflamação. Mecanismos fisiológicos da dor. Efeitos fisiológicos do frio e do 
calor. Manta térmica. Microcorrentes. Corrente contínua. Pressoterapia. Alta frequência. Eletrolifting. 
Peelingultrasônico. Desincrustação. Vapor de ozônio. Bronzeamento artificial. Tipos de aparelhos e suas 
aplicações. Indicações e contraindicações. Tecnologias avançadas, modernas e eficazes, que utilizam os 
recursos eletroestéticos, tanto na linha facial como na corporal. Fundamentos fisiológicos, bioquímicos e 
biofísicos da eletroterapia, fototerapia e termoterapia, suas indicações, contraindicações e formas de 
aplicação em estética e nas diferentes patologias em estéticas. 
Bibliografia Básica 
GUIRRO, E.; GUIRRO, R. Fisioterapia Dermato-Funcional. São Paulo: Manole, 2010.  
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BORGES, F. S. Dermato-Funcional Modalidades Terapêuticas nas Disfunções Estéticas. São Paulo: 
Phorte, 2010.  
PINTO, Marcos Vinicius de Melo. Fototerapia: Aspectos Clínicos da Reabilitação. Andreolli. 2011. 
Bibliografia Complementar 
AGNES, Jones Eduardo. Eletrotermofototerapia. Santa Maria, RS: do Autor, 2013.  
CISNEROS, L. L.; SALGADO, A. H. I. Guia de eletroterapia. Belo Horizonte: Coopmed, 2006.  
NELSON, Roger M.; HAYES, Karen W. (Edit.). Eletroterapia clínica. Barueri, SP: Manole, 2003.  
PEREIRA, F. Eletroterapia sem Mistérios. Rubio. 2007.  
YAMAGUCHI, Charles. Procedimentos Estéticos Minimamente Invasivos. Santos. 2010.  
 
ESTÉTICA CAPILAR  
Ementa 
Anatomo-fisiologia do couro cabeludo e da haste capilar. Fundamentos de tricologia. Avaliação e 
diagnóstico em estética capilar. Tratamentos capilares, no âmbito da estética e da cosmetologia. 
Procedimentos estéticos, corretivos e preventivos utilizados na assistência capilar. Fundamentos de 
equipamentos e produtos utilizados na Estética Capilar. 
Bibliografia Básica 
HALAL, J. Tricologia e a Química Cosmética Capilar. São Paulo: Cengage, 2017.  
BIONDO, S.; DONATI, B. Cabelo – Cuidados Básicos, Técnicas de Corte, Coloração e Embelezamento. 
São Paulo: Senac, 2013.  
DRAELOS, Zoe D. Dermatologia Cosmética: Produtos e Procedimentos. Santos. 2012.  
Bibliografia Complementar 
GOMES, A. L. O Uso da Tecnologia Cosmética no Trabalho do Profissional Cabelereiro. São Paulo: 
Senac, 2009.   
KOBREN, S. D. Calvície. São Paulo: Record, 2000.  
REBELLO, T. Guia de Produtos Cosméticos. São Paulo: Senac, 2011.   
HALAL, J. Dicionário de Ingredientes de Produtos para Cuidados com o Cabelo. Senac. 2010.  
BRAGA, Denise. Terapia Capilar – Manual de instruções. Senac, 2014.  
 
ESTÉTICA FACIAL I  
Ementa 
Estética facial. Tratamentos faciais. Principais tratamentos empregados na área de estética, saúde e 
beleza. Postura do profissional. Limpeza de pele. Tratamento de acne e manchas. Decapagem 
(renovação celular). Drenagem linfática. Enrijecimento facial. Eletrocoagulação. Eletrolifting (atenuar 
linhas de expressão). Hidratação. Lifting biológico. Hidratação facial. Máscaras (gesso, hidroplástica, 
porcelana, etc.). Microcorrente. Revitalização. Peelling. Rejuvenescimento facial. Maquilagem definitiva. 
Tintura e permanente de cílios. Depilação definitiva. Análise e classificação das disfunções estéticas. 
Elaboração do plano de tratamento. Profilaxia. Indicações e contraindicações. Ficha de avaliação. 
Métodos e técnicas de avaliação. Reflexão de situações cotidianas na área de estética facial.  
Bibliografia Básica 
GOBBO, Priscila C. Dal. Estética Facial Essencial. Atheneu, 2010.  
MAIO, Mauricio de. Tratado de Medicina Estética. Roca. 2011. 3v.  
MARTINEZ, M.; RITTES, P. Beleza sem Cirurgia. São Paulo: Senac, 2014.  
Bibliografia Complementar 
BENTLEY, E. Livro Essencial de Massagem – Guia Completo sobre Terapias Manuais Básicas. São 
Paulo: Manole, 2006.  
BORELLI, S. As Idades da Pele. São Paulo: Senac, 2004. 
PEREIRA, Maria de Fátima Lima (Org.). Recursos técnicos em estética. São Caetano do Sul - SP: 
Difusão Editora, 2013. 2 volumes 
NAINI, Farhad B. Estética Facial. Elsevier, 2014.  
IFLOUD, Judith. Técnicas em Estética. Artmed, 2015.  
 
TRABALHO DE INICIAÇÃO CIENTÍFICA I 
Ementa 
Estudo e pesquisa à aplicação dos conteúdos do curso de Estética e Cosmética, com intuito de promover 
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de forma motivacional a iniciação científica no acadêmico e fundamentação teórica. 
Bibliografia Básica 
ANDRADE, Maria Margarida de. Introdução à metodologia do trabalho científico. São Paulo, Atlas, 2009 
LAKATOS, E. M. Fundamentos de metodologia científica. São Paulo, Atlas, 2009 
KOCHE, José Carlos. Fundamentos de Metodologia Científica. Petrópolis: Vozes, 2013. 
Bibliografia Complementar 
SALOMON, Délcio Vieira. Como fazer uma monografia. 12. ed. São Paulo: Martins Fontes, 2010.  
LAKATOS, E. M. MARCONI, M. de A. Metodologia científica. São Paulo, Atlas, 2002 
RUDIO, Franz Victor. Introdução ao projeto de pesquisa científica. 40ª ed. Petrópolis-RJ: Vozes, 2012.  
GIL, A. Como Elaborar Projetos de Pesquisa. São Paulo: Atlas, 2010.  
BOSI, Maria Lúcia Magalhães; BOSI, Maria Lúcia Magalhães; MERCADO, Francisco Javier (Org). 
Pesquisa qualitativa de serviços de saúde. 2. ed. Petrópolis, RJ: Vozes, 2007.  
 

5º SEMESTRE 
TERAPIAS NATURAIS E SPA TERAPIA 
Ementa 
Bem-estar, relaxamento e vida saudável. Terapias complementares no tratamento estético. Terapias 
alternativas, bioenergéticas e reflexologia, com aprendizagem das técnicas correspondentes. 
Fundamentos de terapias chinesa, japonesa, Ayurveda e reflexologia. Noções de cromoterapia, 
aromaterapia, banhos medicinais, técnicas de relaxamento, além de outros recursos para promover a 
beleza e o bem-estar. Aspectos ambientais. Aprofundamento e a prática do Shiatsu e da Reflexologia. A 
técnica do Shiatsu Facial – tratamento e prevenção com massagens e exercícios que visam auxiliar o 
rejuvenescimento e o equilíbrio físico, mental e emocional. Shiatsu corporal. Tratamentos oferecidos por 
um SPA: algoterapia, argiloterapia, balneoterapia, banhos terapêuticos (banho de chocolate, banho de 
vinho), hidroterapia. 
Bibliografia Básica 
ANDERSON, S. K. A Prática do Shiatsu. São Paulo: Manole, 2010.   
KOCKRICK, M.; RAPPENECKER, W. Atlas de Shiatsu. São Paulo: Manole, 2012.  
FORNAZIERI, L. C. Tratado de Acupuntura Estética. São Paulo: Ícone, 2013..  
Bibliografia Complementar 
ECKERT, Achim. Oito Meridianos Maravilhosos. Roca, 2012. 
DONATELLI, Sidney. Caminhos de Energia – Atlas dos Meridianos. Roca, 2011.  
PEREIRA, Maria de Fátima Lima (Org.). Spaterapia. São Caetano do Sul - SP: Difusão Editora, 2013.  
SICA, Crislane. Reflexologia como aprendizado. São Paulo: Ícone, 2008.  
WOLFFEMBUTTEL, Adriana Nunes. Bases da Química dos Óleos Essenciais e Aromaterapia. Roca, 
2010.  
LALVANI, Vimla. Exercícios Básicos de Yoga. Manole, 2006.  
 
BIOÉTICA E LEGISLAÇÃO PROFISSIONAL  
Ementa 
Estética e cosmetologia e sua legislação no Brasil. Vigilância sanitária e a atuação profissional. Bioética. 
A ética no exercício profissional. Trabalho multiprofissional, interdisciplinar e intersetorial: o profissional da 
estética e da cosmética e sua relação com outros profissionais. Mercado de trabalho, educação ambiental 
e responsabilidade social. 
Bibliografia Básica 
SÁ, Antônio Lopes de. Ética Profissional. São Paulo: Atlas, 2014.  
NALINI, José Renato. Ética geral e profissional. 11ª ed. São Paulo: RT. 2014.  
ALONSO, Ricardo Penha; KAZMIERCZAK, Luiz Fernando (Org.). Estudos contemporâneos de bioética e 
biodireito. São Paulo: Letras Jurídicas, 2013.  
Bibliografia Complementar 
REGO, Sergio; PALÁCIOS, Marisa; BATISTA, Rodrigo Siqueira. Bioética para profissionais da Saúde. Rio 
de Janeiro: FIOCRUZ, 2009.  
PETROIANO, Andy. Ética, Moral e Deontologia Médicas. Rio de Janeiro: Guanabara Koogan, 2000.  
NAMBA, Edison Tetsuzo. Manual de Bioética e Biodireito. São Paulo: Atlas, 2009. 
PESSINI, L.; BARCHI, Fontaine, C. P. Problemas Atuais de Bioética. São Paulo: Loyola, 2003.  
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OGUISSO, T.; ZOBOLI, E. L. C. P. Ética e Bioética. São Paulo: Manole, 2006. 
 
ESTÉTICA DOS ANEXOS 
Ementa 
Fundamentos da fisiologia e alteração bioquímica das unhas, mãos e pés. Mecanismo de ação dos 
produtos cosméticos na estética das unhas, mãos e pés. Princípios das técnicas protocolizadas de 
embelezamento e tratamento para as unhas, mãos e pés. 
Bibliografia Básica 
BEGA, A. Tratado de Podologia. São Paulo: Yendis, 2014.  
IFLOUD, Judith. Técnicas em Estética. Artmed, 2015.  
ENCARNAÇÃO, Bianca do C. Unhas – Cuidados, embelezamento, mercado de trabalho. Senac,2017.  
Bibliografia Complementar 
GOLDCHER, A. Podologia. São Paulo: Roca, 2010.  
MATOS, Simone Pires. Noções Básicas em Dermatocosmética. Érica, 2015.  
FRANGIE, Catherine M. Milady Cosmetologia – Ciências Gerais, da Pele, e das Unhas. Cengage, 2017.  
SENA, Pedro. Unhas -  Técnicas de embelezamento e cuidados básicos com mãos e pés. Senac, 2005.  
OLIVEIRA, Andrea Lourenço. De Esteticista Para Esteticista: Diversificando os Protocolos Faciais e 
Corporais Aplicados na Área de Estética. Matrix, 2014.  
 
COSMETOLOGIA II 
Ementa 
Composição de formulações e ação de produtos cosméticos destinados ao emprego na pele e cabelos. 
Riscos na utilização de cosméticos. Estudo comparativo dos cosméticos disponíveis no mercado, 
segundo as necessidades dos usuários e sua especificidade de aplicação. 
Bibliografia Básica 
VANZIN, Sara. Entendendo Cosmecêuticos. Santos. 2011  
RIBEIRO, C. Cosmetologia Aplicada à Dermatoestética. São Paulo: LMC – Pharmabooks, 2010.  
DRAELOS, Zoe D. Dermatologia Cosmética: Produtos e Procedimentos. Santos. 2012.  
Bibliografia Complementar 
REBELLO, T. Guia de Produtos Cosméticos. São Paulo: Senac, 2011.. 
BAUMANN, L. Dermatologia Cosmética. Revinter. 2004.  
MAIO, Mauricio de. Substancias de Preenchimento em Medicina Estética. Santos. 2007.  
COSTA, Adilson. Tratado Internacional de Cosmeceuticos. Guanabara Koogan. 2012.  . 
GERSON, Joel. Fundamentos de estética: ciências da pele. São Paulo: Cengag, 2011 
PEREIRA, Maria de Fátima Lima (Org.). Cosmetologia. São Caetano do Sul - SP: Difusão Editora, 2013.  
 
ESTÉTICA FACIAL II  
Ementa 
Estética facial. Tratamentos faciais. Principais tratamentos empregados na área de estética, saúde e 
beleza. Postura do profissional. Limpeza de pele. Tratamento de acne e manchas. Decapagem 
(renovação celular). Drenagem linfática. Enrijecimento facial. Eletrocoagulação. Eletrolifting (atenuar 
linhas de expressão). Hidratação. Lifting biológico. Hidratação facial. Máscaras (gesso, hidroplástica, 
porcelana, etc.). Microcorrente. Revitalização. Peelling. Rejuvenescimento facial. Maquilagem definitiva. 
Tintura e permanente de cílios. Depilação definitiva. Análise e classificação das disfunções estéticas. 
Elaboração do plano de tratamento. Profilaxia. Indicações e contra-indicações. Ficha de avaliação. 
Métodos e técnicas de avaliação. Reflexão de situações cotidianas na área de estética facial.  
Bibliografia Básica 
GOBBO, Priscila C. Dal. Estética Facial Essencial. Atheneu, 2010.  
MAIO, Mauricio de. Tratado de Medicina Estética. Roca. 2011. 3v.  
MARTINEZ, M.; RITTES, P. Beleza sem Cirurgia. São Paulo: Senac, 2014.  
Bibliografia Complementar 
STANDARD, Milady’s. Fundamentos de Estética. Vol.4 – Estética. Cengage, 2012.  
BORELLI, S. As Idades da Pele. São Paulo: Senac, 2004. 
PEREIRA, Maria de Fátima Lima (Org.). Recursos técnicos em estética. São Caetano do Sul - SP: 
Difusão Editora, 2013. 2 volumes.  
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BENTLEY, E. Livro Essencial de Massagem – Guia Completo sobre Terapias Manuais Básicas. São 
Paulo: Manole, 2006.  
NAINI, Farhad B. Estética Facial. Elsevier, 2014.  
 
RECURSOS TECNOLÒGICOS APLICADOS À ESTÉTICA II 
Ementa 
Tecnologias avançadas modernas e eficazes, que utilizam os recursos eletroestéticos, na linha corporal. 
Tipos de aparelhos e suas aplicações. Estimulação muscular. Ultrassom 3Mhz. Radiofrequência. 
Criolipolise. Laser de baixa, alta e média frequência. Luz pulsada. Eletrolipoforese. Ultra cavitação. 
Bibliografia Básica 
GUIRRO, E.; GUIRRO, R. Fisioterapia Dermato-Funcional. São Paulo: Manole, 2010.  
BORGES, F. S. Dermato-Funcional Modalidades Terapêuticas nas Disfunções Estéticas. São Paulo: 
Phorte, 2010.  
PINTO, Marcos Vinicius de Melo. Fototerapia: Aspectos Clínicos da Reabilitação. Andreolli. 2011. 
Bibliografia Complementar 
AGNES, Jones Eduardo. Eletrotermofototerapia. Santa Maria, RS: do Autor, 2013.  
CISNEROS, L. L.; SALGADO, A. H. I. Guia de eletroterapia. Belo Horizonte: Coopmed, 2006.  
NELSON, Roger M.; HAYES, Karen W. (Edit.). Eletroterapia clínica. Barueri, SP: Manole, 2003.  
PEREIRA, F. Eletroterapia sem Mistérios. Rubio. 2007.  
YAMAGUCHI, Charles. Procedimentos Estéticos Minimamente Invasivos. Santos. 2010.  
 
TRABALHO DE INICIAÇÃO CIENTÍFICA II 
Ementa: 
Estudo e pesquisa à aplicação dos conteúdos do curso de Estética e Cosmética, com intuito de promover 
de forma motivacional a iniciação científica no acadêmico e fundamentação teórica. 
Bibliografia Básica 
ANDRADE, Maria Margarida de. Introdução à metodologia do trabalho científico. São Paulo, Atlas, 2009. 
LAKATOS, E. M. Fundamentos de metodologia científica. São Paulo, Atlas, 2009. 
KOCHE, José Carlos. Fundamentos de Metodologia Científica. Petrópolis: Vozes, 2013.  
Bibliografia Complementar 
SALOMON, Délcio Vieira. Como fazer uma monografia. 12. ed. São Paulo: Martins Fontes, 2010.  
LAKATOS, E. M. MARCONI, M. de A. Metodologia científica. São Paulo, Atlas, 2002 
RUDIO, Franz Victor. Introdução ao projeto de pesquisa científica. 40ª ed. Petrópolis-RJ: Vozes, 2012.  
GIL, A. Como Elaborar Projetos de Pesquisa. São Paulo: Atlas, 2010.  
BOSI, Maria Lúcia Magalhães; BOSI, Maria Lúcia Magalhães; MERCADO, Francisco Javier (Org). 
Pesquisa qualitativa de serviços de saúde. 2. ed. Petrópolis, RJ: Vozes, 2007.  
 
PRÁTICAS EM ESTÉTICA I – ESTÁGIO SUPERVISIONADO 
Ementa 
Prática supervisionada. Planejamento, avaliação e execução das atividades que envolvem a estética. 
Prática dos fundamentos das técnicas de estética facial e corporal. Integração do conhecimento teórico-
prático para realização de tratamentos. 
Bibliografia Básica 
ELLSWORTH, Abigail. Massagem – Guia Completo de Técnicas Básicas de Massagem – Anatomia 
Ilustrada. Manole, 2012.  
LEDUC, A.; LEDUC, O. Drenagem Linfática: Teoria e Prática. São Paulo: Manole, 2008.  
RIBEIRO, C. Cosmetologia Aplicada à Dermatoestética. São Paulo: LMC – Pharmabooks, 2010.  
Bibliografia Complementar 
DRAELOS, Zoe Diana (Editor). Dermatologia cosmética: produtos e procedimentos. São Paulo: Santos, 
2012  
ANDRADE, C. K. et al. Massagem: técnicas e resultados. Rio de Janeiro: Guanabara Koogan, 2003.  
BAUMANN, Leslie. Dermatologia Cosmética: Princípios e Práticas. Rio de Janeiro: Revinter, 2004.  
VACCHIANO, A. Shiatsu Facial: A Arte do Rejuvenescimento. São Paulo: Ground, 2008 
KEET, L. A Bíblia da Reflexologia. São Paulo: Pensamento, 2011.  
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6º SEMESTRE 
ESTÉTICA APLICADA EM BIOGERONTOLOGIA E A GESTANTE 
Ementa 
Introdução a biogerontologia. Epidemiologia do envelhecimento. Teorias do envelhecimento. 
Envelhecimento e doenças crônicas degenerativas. Medicina preventiva e envelhecimento. 
Procedimentos estéticos. Modificações gravídicas no organismo materno e suas repercussões na vida da 
mulher. Hormonologia da gravidez. Tratamentos estéticos durante o período gestacional. Problemas 
relacionados com mudanças hormonais: enxaqueca, insônia, constipação intestinal, cansaço etc. Bem 
estar físico e mental. A estética no pós-parto e durante a lactação. 
Bibliografia Básica 
GREVE, Julia Maria D´Andréa. Tratado de medicina de reabilitação. São Paulo: Roca, 2007.  
FALCÃO, Deusivânia Vieira da Silva. PSICOLOGIA do envelhecimento: relações sociais, bem-estar 
subjetivo e atuação profissional em contextos diferenciados. 2. ed. Campinas, SP: Alínea, 2011.  
FIGUEIREDO, Nébia Maria Almeida De; TONINI, Teresa. Gerontologia: Atuação da Enfermagem no 
Processo de Envelhecimento. São Caetano do Sul - SP: Yendis, 2012.  
FREEDMAN, F. B. Ioga para a Gravidez, Parto e Pós-Parto. São Paulo: Publifolha, 2010.  
KEDE, Maria Paulina V. Dermatologia Estética. Atheneu, 2015.  
PIATTI, Isabel Luiza. Gestantes – Cuidados estéticos durante a gravidez. Buona Vita, 2015.  
Bibliografia Complementar 
SALDANHA, Assuero Luiz; CALDAS, Célia Pereira. Saúde do Idoso: a arte de cuidar. 2. ed. Rio de 
Janeiro: INTERCIÊNCIA, 2004.  
SHEPHARD, Roy J. Envelhecimento, Atividade Física e Saúde. São Paulo: Phorte, 2003.  
BARROS, M. M. L. Velhice ou Terceira Idade. Rio de Janeiro: FGV, 2007.  
ARKING, Robert. Biologia do Envelhecimento. Funpec, 2008.  
FREITAS, Elizabete Viana. Tratado de Geriatria e Gerontologia. Guanabara Koogan, 2016.  
REZENDE, M. O. J. Obstetrícia Fundamental. Rio de Janeiro: Guanabara Koogan, 2014.  
BLOTT, M. A Gravidez Dia a Dia. São Paulo: Senac, 2011.  
CARVALHO, M. R.; TAVARES, L. A. M. Amamentação: Bases Científicas. São Paulo: Guanabara 
Koogan, 2010.  
BARACHO, Elza. Fisioterapia aplicada à saúde da mulher. 5. ed. Rio de Janeiro: Guanabara Koogan, 
2012. 
DONATELLI, Sidney. Massagem para Gestantes. Ícone, 2012.  
 
ESTÉTICA EM MEDICINA CIRÚRGICA  
Ementa 
Introdução à medicina estética. Distúrbios corporais. Protocolos e manobras estéticas no pré, per e pós-
operatório. Cuidados nos atendimentos pré, per e pós-operatórios 
Bibliografia Básica 
SARMENTO, George Jerre V. Fisioterapia Hospitalar no Pré e Pós-operatórios. São Paulo: Manole, 2009.  
AZULAY, Rubem David; AZULAY, David Rubem; AZULAY-ABULAFIA, Luna. Dermatologia. 6. ed. Rio de 
Janeiro: Guanabara Koogan, 2015.  
BORGES, Fábio dos Santos. Dermato-funcional: modalidades terapêuticas nas disfunções estéticas. 2. 
ed. rev. e ampl. São Paulo: Phorte, 2010.  
Bibliografia Complementar 
MAUAD, Raul. Estética e Cirurgia Plástica: tratamento pré e pós-operatório. Rio de Janeiro: Senac, 2008.  
EVANS, G. R. D. Cirurgia Plástica – Estética e Resconstrutora. Rio de Janeiro: Revinter, 2006.  
HORIBE, E. K. Estética clínica e cirúrgica. Rio de Janeiro: Revinter, 2000.  
FERNANDES, F. A. C. Acupuntura Estética e no Pós-Operatório de Cirurgia Plástica. São Paulo: Ícone, 
2014.  
MAIO, Maurício de. Tratado de Medicina Estética. 3Vols. Roca, 2011 
 
ADMINISTRAÇÃO E GESTÃO DE SERVIÇOS EM ESTÉTICA 
Ementa 
Princípios gerais de administração. Paradigmas e modelos de gestão. Caracterização do papel gerencial 
do profissional da área de estética e cosmética. Gestão de serviços de estética. Administração financeira. 



 54 

Administração de estoque de produtos e materiais cosméticos. Principais atividades relacionadas ao 
gerenciamento de recursos humanos e ao controle técnico dos fatores relacionados à saúde. Conceitos 
de produtor, consumidor/cliente e grau de satisfação. Conceito e estruturas da prestação de serviços de 
estética. Aspectos estruturais do atendimento em serviços de estética. Histórico, definição, classificação e 
objetivos de um SPA. Estrutura técnica, administrativa e física de um SPA. 
Bibliografia Básica 
KWASNICKA, Eunice Lacava. Teoria Geral da Administração: uma síntese.3. ed São Paulo: Atlas,2006.  
HOFFMAN, K. Douglas; BATESON, Jophn E. G. Princípios de marketing de serviços: conceitos, 
etratégias e casos. 3. ed. São Paulo: Cengage Learning, 2016.  
CHIAVENATO, Idalberto. Administração nos novos tempos. 3. ed. Rio de Janeiro: Elsevier, 2014.  
Bibliografia Complementar 
MAXIMIANO, Antonio Cesar Amaru. Teoria Geral da Administração: Da Revolução Urbana à Revolução 
Digital. 6. ed. São Paulo: Atlas, 2006.  
COSTA, Eliezer Arantes de. Gestão estratégica.4 tiragem. São Paulo: Saraiva, 2007.  
OLIVEIRA, Djalma P. R. Planejamento Estratégico – Conceitos, Metodologias e Práticas. SãoPaulo, 
Atlas, 31º Ed. 2012 
POZO, H. Administração de Recursos Materiais e Patrimoniais. São Paulo: Atlas, 2007. 
LAS CASAS, Alexandre Luizzi. Marketing de Serviços. 6. ed. Sao Paulo: Atlas, 2012. 
  
OPTATIVA I  
Ementa 
Disciplina escolhida pelos alunos entre aquelas constantes da lista previamente estipulada pela FASIPE, 
conforme apresentado no Projeto Pedagógico do Curso de Graduação em Estética e Cosmética.  
Bibliografia Básica 
De acordo com o componente escolhido pelos alunos. 
Bibliografia Complementar 
De acordo com o componente escolhido pelos alunos. 
 
TRABALHO DE CONCLUSÃO DE CURSO I 
Ementa: 
Projeto de pesquisa. Problema de pesquisa e problematização. Objetivos geral e específicos. Tipos de 
pesquisa: bibliográfica; documental e empírica. Coleta de dados. Instrumentos de coleta de dados. 
Relatório de pesquisa. 
Bibliografia Básica: 
SEVERINO, ANTONIO J. Metodologia do trabalho científico. 22. ed. rev. e ampl. São Paulo: Cortez, 
2008. 
LAKATOS, Eva Maria; MARCONI, Marina de Andrade. Metodologia do trabalho cientifico. 7.ed. Sao 
Paulo: Atlas, 2012.  
KÖCHE, José Carlos. Fundamentos de Metodologia Científica: teoria da ciência e iniciação à pesquisa. 
32. ed. Petropolis - RJ: Vozes, 2012.  
Bibliografia Complementar: 
HOSSNE, William Saad; VIEIRA, Sônia. Metodologia Científica para a Área de Saúde. Rio de Janeiro: 
Campus, 2001. 
MINAYO, Maria Cecília de S. O Desafio do Conhecimento: Pesquisa Qualitativa em Saúde. São Paulo: 
Hucitec, 2006.  
SALOMON, Délcio Vieira. Como fazer uma monografia. 12. ed. São Paulo: Martins Fontes, 2010. 
ANDRADE, Maria Margarida de. Introdução à metodologia do trabalho científico. São Paulo: Atlas, 2003 
GIL, Antonio Carlos. Como Elaborar Projetos de Pesquisa. 5.ed. São Paulo: Atlas, 2010.   
RUDIO,Franz Victor. Introdução ao projeto de pesquisa. Petrópolis: Vozes,1986. 
 
URGÊNCIAS E EMERGÊNCIAS EM CLÍNICA ESTÉTICA  
Ementa 
Os fundamentos e situações de urgências e emergências do cotidiano. Medidas terapêuticas que 
minimizem os riscos para o acidentado ou portador de doença imprevista, dentro ou fora de uma unidade 
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de serviço em estética. Intoxicações exógenas agudas. Os primeiros atendimentos das emergências: 
desde o momento em que ocorre o acidente até a chegada de um serviço de emergência médica. 
Bibliografia Básica 
SANTOS, N. C. M. Urgência e Emergência para Enfermagem. Rio de Janeiro: Érica, 2010.  
SOUSA, Lucila Medeiros Minichello. Primeiros Socorros - Condutas Técnicas. Iatria, 2010.  
FIGUEIREDO, Nebia. Emergência: Atendimento e Cuidados de Enfermagem. Yendis. 2010.  
Bibliografia Complementar 
MANARINNO, Luciano. Condutas Médicas na Emergência. Revinter. 2011  
BRANDAO, J. C. M.; FALCÃO, L. F. R. Primeiros Socorros. São Paulo: Martinari, 2010.  
CORREA, D.; GUIMARAES, H. P.; LARANJEIRA, L. N.; REGENGA, M. M. Guia de Urgência e 
Emergência para Fisioterapia. Rio de Janeiro: Atheneu, 2010.  
CANETTI, M. D. Manual básico de socorro de emergência para técnicos em emergências médicas e 
socorristas. 2. Ed. São Paulo: Atheneu, 2007.  
LOPES, Antonio Carlos. Tratado de Medicina de Urgência e Emergência. Atheneu. 2010.. 
 
PRÁTICAS EM ESTÉTICA II – ESTÁGIO SUPERVISIONADO 
Ementa 
Prática supervisionada em planejamento, avaliação e execução das atividades que envolvem a estética. 
Avaliação física e funcional em estética. Utilização de recursos e técnicas em estética e cosmetologia. 
Abordagem estética na prevenção de sequelas funcionais e/ou estéticas. Vivência de interdisciplinaridade 
e prática em serviços de estética e em administração e gestão de serviços de estética. 
Bibliografia Básica 
ELLSWORTH, Abigail. Massagem – Guia Completo de Técnicas Básicas de Massagem – Anatomia 
Ilustrada. Manole, 2012.  
LEDUC, A.; LEDUC, O. Drenagem Linfática: Teoria e Prática. São Paulo: Manole, 2008.  
RIBEIRO, C. Cosmetologia Aplicada à Dermatoestética. São Paulo: LMC – Pharmabooks, 2010.  
Bibliografia Complementar 
DRAELOS, Zoe Diana (Editor). Dermatologia cosmética: produtos e procedimentos. São Paulo: Santos, 
2012  
ANDRADE, C. K. et al. Massagem: técnicas e resultados. Rio de Janeiro: Guanabara Koogan, 2003.  
BAUMANN, Leslie. Dermatologia Cosmética: Princípios e Práticas. Rio de Janeiro: Revinter, 2004.  
VACCHIANO, A. Shiatsu Facial: A Arte do Rejuvenescimento. São Paulo: Ground, 2008.  
KEET, L. A Bíblia da Reflexologia. São Paulo: Pensamento, 2011 
 

7º SEMESTRE 
CULTURA AFRO-BRASILEIRA E ESTÉTICA  
Ementa 
Estudo das relações socioculturais da estética. Multiculturalismo. Configurações dos conceitos de 
etnia/raça, cor, classe social, diversidade e gênero no Brasil. Cultura afro-brasileira e indígena. O respeito 
pelas várias etnias e a valorização da cultura afrodescendente. Práticas estéticas que respeitem a saúde 
e a diversidade cultural, ambiental, cultural e econômica. 
Bibliografia Básica 
BOAS, Franz. Antropologia Cultural.  Rio de Janeiro: Jorge Zahar, 2010.  
MELLO, Luís Gonzaga de. Antropologia cultural. Petrópolis: Vozes, 2012.   
MARIA NAZARETH SOARES FONSECA. (ORG.). Brasil afro-brasileiro. 3. ed. Belo Horizonte: Autentica, 
2010.  
Bibliografia complementar: 
LARAIA, Roque de Barros. Cultura - um conceito antropológico. Rio de janeiro, Jorge Zahar, 2011.  
BRETON, David Le. Antropologia do corpo e modernidade. Rio de Janeiro: Vozes, 2011.  
FONSECA, Maria N. S. Org. Brasil Afro Brasileiro. 3ª ed. Autentica, 2010.  
FELDMAN-BIANCO, Bela. Antropologia das sociedades contemporâneas. 2ª ed. UNESP. São Paulo. 
2010.  
GOMES, Mercio Pereira. Os Índios o Brasil. Contexto. 2012. 
 
MARKETING EM SERVIÇOS DE ESTÉTICA 
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Ementa 
Marketing de serviços. Evolução e números relacionados ao setor de serviços no Brasil. Componentes 
das estratégias de serviços. Segmentação, seleção e atração de mercados. Mix de serviços. A natureza 
dos serviços. Classificação dos serviços. Serviços adicionados a bens. Estratégias de retenção e 
relacionamento. Inovações tecnológicas e vantagem competitiva. Novos serviços: importância 
estratégica, desenvolvimento e lançamento. Marketing e planejamento em uma empresa voltada para a 
estética. 
Bibliografia Básica 
HOFFMAN, K. Douglas; BATESON, Jophn E. G. Princípios de marketing de serviços: conceitos, 
estratégias e casos. 3. ed. São Paulo: Cengage Learning, 2016.  
LAS CASAS, Alexandre Luzzi. Marketing: Conceitos, exercícios e casos. São Paulo: Atlas 2009.  
KOTLER, Philip. Administração de marketing. Pearson. 2014. 
Bibliografia Complementar: 
KOTLER, Philip; KELLER, Kevin Lane. Administração de marketing. 14.ed. São Paulo. 2013.  
CHURCHILL Jr., Gilbert e PETER, J. Paul. Marketing: criando valor para os clientes. São Paulo: Saraiva, 
2000.  
LAS CASAS, Alexandre Luzzi. Administração de Marketing. Conceitos, Planejamento e Aplicações à 
Realidade Brasileira. São Paulo: Atlas, 2006.  
RICHERS, Raimar..O que é marketing. 15.ed. Sao Paulo: Brasiliense, 1994.  
SANDHUSEN,R. L. Marketing Básico. 3.ed. São Paulo: Saraiva, 2010.  
 
INFORMÁTICA APLICADA À ESTÉTICA  
Ementa 
Organização básica de computadores. Hardware e software. Sistemas operacionais: funções, módulos, 
armazenamento e recuperação de informações. Ambientes operacionais. Editores de texto. Planilhas 
eletrônicas. Sistemas gerenciadores de banco de dados. Internet e Intranet. Programas existentes para 
produções na área da saúde. Novas tecnologias em serviços de estética. 
Bibliografia Básica 
CAPRON, H. L.; JOHNSON, J. A. Introdução à Informática. São Paulo: Prentice Hall Brasil, 2004.  
MARÇULA, M.; BENINI FILHO, P. A. Informática – Conceitos e Aplicações. São Paulo: Érica, 2010.  
VELLOSO, F. C. Informática – Conceitos Básicos. Rio de Janeiro: Campus, 2011.  
Bibliografia Complementar 
CAETANO, Karen Cardoso. Informática em Saúde: uma perspectiva multiprofissional dos usos e 
possibilidades. São Paulo: Yendis, 2012.  
MANZANO,André Luiz N. G.; MANZANO,Maria Izabel N. G. Informática Básica. 7.ed. São Paulo: Erica, 
2007.   
ALVES, William Pereira. Informática fundamental: introdução ao processamento de dados. São Paulo: 
Érica, 2010.  
MANZANO, Jose Augusto N.g. Guia prático de infromática: terminologia, microsoft windons 7, internet e 
segurança. São Paulo: Erica, 2013.  
SILVA, Mário Gomes da. Informática - Terminologia. 3. ed. São Paulo: Érica, 2011.  
 
OPTATIVA II 
Ementa 
Disciplina escolhida pelos alunos entre aquelas constantes da lista previamente estipulada pela FASIPE, 
conforme apresentado no Projeto Pedagógico do Curso de Graduação em Estética e Cosmética.  
Bibliografia Básica 
De acordo com o componente escolhido pelos alunos. 
Bibliografia Complementar 
De acordo com o componente escolhido pelos alunos 
 
EMPREENDEDORISMO E INOVAÇÃO  
Ementa 
Aspectos teórico-conceituais de empreendedorismo e mecanismos de apoio. Perfil do empreendedor. A 
criatividade e inovação. Oportunidades de negócios. Identificação, seleção e definição do negócio. 
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Fundamentos, condicionantes e estruturação de plano de negócios. Elaboração de plano de negócios. 
Atitude empreendedora e inovadora na área de Estética e Cosmética. 
Bibliografia Básica 
MENDES, J. Manual do empreendedor. 2ªed. São Paulo: Atlas, 2015.  
DRUCKER, Peter Ferdinand. Inovação e Espírito Empreendedor: Prática e Princípios. São Paulo: 
Cengage Learning, 2010.  
HISRICH, Robert D. Empreendedorismo. 9ªed. Bookman, 2014.  
Bibliografia Complementar 
DORNELAS, José Carlos A. Empreendedorismo: Transformando Idéias em Negócios. 5ªed. Rio de 
Janeiro: LTC, 2014.  
BERNARDI, Luiz Antonio. Manual de Empreendedorismo e Gestão. Atlas, 2013  
DORNELAS, Jose Carlos A. Empreendedorismo Corporativo. 3.ed. LTC, 2015.   
BESSANT, John. Inovação e Empreendedorismo. Bookman, 2009.  
DORNELAS, José C. A. Plano de Negócios - exemplos práticos. Campus, 2013.  
 
TRABALHO DE CONCLUSÃO DE CURSO II 
Ementa: 
Realização de Trabalho de Conclusão de Curso, sob orientação de um professor do Curso de Graduação 
em Estética e Cosmética da FASIPE. Apresentação oral e defesa do Trabalho de Conclusão de Curso. 
Bibliografia Básica: 
LAKATOS, E. M. Fundamentos de metodologia científica. São Paulo, Atlas, 2009. 
SANTOS, Clóvis.Trabalho de conclusão de curso. Cengage. 2010.  
MATIAS-PEREIRA, José. Manual de metodologia da pesquisa científica. São Paulo: Atlas, 2010.  
Referências Complementares: 
SALOMON, Délcio Vieira. Como fazer uma monografia. 12. ed. São Paulo: Martins Fontes, 2010.  
ANDRADE, Maria Margarida de. Introdução à metodologia do trabalho científico. São Paulo: Atlas, 2003 
RUDIO,Franz Victor. Introdução ao projeto de pesquisa. Petrópolis: Vozes,1986 
KÖCHE, José Carlos. Fundamentos de Metodologia Científica: teoria da ciência e iniciação à pesquisa. 
32. ed. Petropolis - RJ: Vozes, 2012.  
HOSSNE, William Saad; VIEIRA, Sônia. Metodologia Científica para a Área de Saúde. Rio de Janeiro: 
Campus, 2001. 
 
 
PRÁTICAS EM ESTÉTICA III – ESTÁGIO SUPERVISIONADO 
Ementa 
Prática supervisionada em atendimento individual dos usuários dos serviços oferecidos na área de 
estética, com ações voltadas para a atenção integral à saúde. A aplicação do conhecimento teórico e 
prático sobre estética facial e corporal. Os materiais e o ambiente necessário para o desenvolvimento das 
variadas técnicas. Caracterização e aplicação de técnicas em estética corporal e facial, eletroterapia, 
drenagem linfática, micropigmentação, tratamentos alternativos em estética, entre outros abordados ao 
longo do Curso de Graduação em Estética. Elaboração do relatório final de Práticas em Estética. 
Bibliografia Básica 
ELLSWORTH, Abigail. Massagem – Guia Completo de Técnicas Básicas de Massagem – Anatomia 
Ilustrada. Manole, 2012.  
LEDUC, A.; LEDUC, O. Drenagem Linfática: Teoria e Prática. São Paulo: Manole, 2008.  
RIBEIRO, C. Cosmetologia Aplicada à Dermatoestética. São Paulo: LMC – Pharmabooks, 2010.  
Bibliografia Complementar 
DRAELOS, Zoe Diana (Editor). Dermatologia cosmética: produtos e procedimentos. São Paulo: Santos, 
2012  
ANDRADE, C. K. et al. Massagem: técnicas e resultados. Rio de Janeiro: Guanabara Koogan, 2003.  
BAUMANN, Leslie. Dermatologia Cosmética: Princípios e Práticas. Rio de Janeiro: Revinter, 2004.  
VACCHIANO, A. Shiatsu Facial: A Arte do Rejuvenescimento. São Paulo: Ground, 2008.  
KEET, L. A Bíblia da Reflexologia. São Paulo: Pensamento, 2011.  
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COMPONENTES CURRICULARES OPTATIVOS 
CORTE E PROJEÇÃO  
Ementa 
Teoria e prática de corte e projeção de cabelo; ferramentas, formatos e características do rosto; divisão 
organizada para o corte e projeção; variações dos ângulos dentro de técnicas desenvolvidas sobre graus; 
desconexões básicas; técnicas variadas de escovas; técnicas de finalizações: piastra, babyliss e etc. 
Produtos finalizadores. 
Bibliografia Básica 
CINTRA, Rodrigo. Cortes de Cabelo – Técnicas e modelagem. Cengage, 2010.  
PINHO, Osmar Gomes. Cabeleireiro Profissional – Cortes e penteados. Viena, 2017.  
BIONDO, Sonia. Cabelo – Cuidados básicos, técnicas de corte, coloração e embelezamento. Rio de 
Janeiro: Senac, 2013.  
Bibliografia Complementar 
HALAL, John. Dicionário de ingredientes de produtos para cuidados com o cabelo. São Paulo: Senac, 
2010. 
REZENDE, Sylvio. Beleza e Estilo. Rideel, 2015.  
BIAGGI, Marco Antonio. Estilo Biaggi. Melhoramentos, 2009.  
FRANGIE, Catherine M. Milady Cosmetologia – Cuidados com os cabelos. Cengage, 2017.  
FRIEND, Alexandra. Cabelos – Os segredos dos profissionais. Quarto, 2014.  
 
IMAGEM PESSOAL  
Ementa 
O cuidado com a imagem pessoal, no ambiente social e profissional. Importância na estratégia de 
expansão social e profissional. O processo de evolução histórica e cultural da Moda. Saúde, higiene, 
educação ambiental, bem estar e imagem pessoal. Consultoria de Imagem Pessoal. 
Bibliografia Básica 
KALIL, G. Chic – Um Guia Básico de Moda e Estilo. São Paulo: Senac, 2011.  
KALIL, Glória. Chic Profissional – Circulando e trabalhando no mundo globalizado. Paralela, 2017.  
MATARAZZO, C. Etiqueta sem Frescura. São Paulo: Planeta, 2012.  
Bibliografia Complementar 
JACOMINI, Liana da Silva. Estética e Imagem Pessoal. LT, 2014.  
KALIL, G. Chic Homem – Manual de Moda e Estilo. São Paulo: Senac, 2008.  
ROTHMAN, Lauren. A Bíblia do Estilo – O que vestir para o trabalho. BestSeller, 2014.  
AGUIAR, Titta. Personal Stylist - Guia para consultores de imagem. Senac, 2015.  
STALDER, Erika, Moda – Um curso prático e essencial. Marco Zero, 2009.  
 
TÓPICOS ESPECIAIS EM ESTÉTICA E COSMÉTICA I 
Ementa 
Assuntos teóricos e práticos relacionados a atualização sobre Estética e Cosmética, trabalhando com 
temas emergentes, cenários e tendências. Revisão geral de conteúdo das disciplinas já vista pelos 
acadêmicos no decorrer do curso. Ementa variável, refletindo as tendências relativas a procedimentos e 
técnicas não abordadas nas disciplinas obrigatórias do curso bem como assuntos que complementam os 
conteúdos apresentados em outras disciplinas ou que, não tenham sido apresentados no decorrer do 
curso e sejam de expressiva relevância para a formação do aluno. 
Bibliografia Básica 
GUIRRO, E.; GUIRRO, R. Fisioterapia Dermato-Funcional. São Paulo: Manole, 2010.  
BORGES, F. S. Dermato-Funcional Modalidades Terapêuticas nas Disfunções Estéticas. São Paulo: 
Phorte, 2010.  
HALLAWELL, P. Visagismo: Harmonia e Estética. SP: Senac, 2008.  
Bibliografia Complementar 
STANDARD, Milady’s. Fundamentos de Estética. Vol.4 – Estética. Cengage, 2012 
STANDARD, Milady’s. Fundamentos de Estética. Vol.3 – Ciências da Pele. Cengage, 2012.  
STANDARD, Milady’s. Fundamentos de Estética. Vol.2 – Ciências Gerais. Cengage, 2012.  
WERNER, Ruth. Guia de patologia para massoterapeutas. 2. ed. Rio de Janeiro: Guanabara Koogan, 
2005.  
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MONSTERLEET, G. Drenagem Linfática. São Paulo: Manole, 2010. 8. 
 
PRÉ E PÓS OPERATÓRIO EM SERVIÇOS DE ESTÉTICA 
Ementa 
Abordagens e Procedimentos dos Cuidados Pré e pós-operatório. Protocolos dos diversos tipos de 
cirurgias plásticas faciais e corporais. Conhecimento das técnicas de cirurgia plástica corporal e facial. 
Tratamentos estéticos invasivos e não-invasivos realizados na medicina estética. Técnicas e 
procedimentos pré e pós-operatório de cirurgia plástica facial e corporal. Orientações e cuidados gerais: 
cuidados, indicações e contraindicações de atendimentos pré e pós-operatórios, manuseio do paciente 
operado, cuidados higiênicos. Prática em técnicas de atendimento pré e pós cirurgia para a reabilitação 
saudável do paciente. 
Bibliografia Básica 
SARMENTO, George Jerre Vieira (Org.). Fisioterapia hospitalar: pré e pós-operatórios. Barueri, SP: 
Manole, 2009.  
MAIO, Maurício de. Tratado de medicina estética. 2. ed. São Paulo: Roca, 2011. 3v.  
MAUAD, Raul. Estética e cirurgia plástica: tratamento no pré e pós-operatório. 4.ed. São Paulo: Editora 
SENAC SP. 2012.  
Bibliografia Complementar 
PEREIRA, Maria de Fátima Lima (Org.). Recursos técnicos em estética (v.2). São Caetano do Sul - SP: 
Difusão Editora, 2013.  
FRANCO, Talita. Princípios de cirurgia plástica. São Paulo, Atheneu. 2002.  
YAMAGUCHI, Charles. Procedimentos Estéticos Minimamente Invasivos: Condutas Baseada em 
Experiência Clínica e visão estética Atual. São Paulo: Santos, 2010.  
MANG, W. L. Manual de cirurgia estética. 2. ed. Porto Alegre: Artmed, 2012. 712p. 
NELIGAN, Peter C. Procedimentos Básicos em Cirurgia Plástica. Elsevier, 2015.  
 
DERMOPIGMENTAÇÃO 
Ementa 
Técnicas de micropigmentação nas sobrancelhas, contorno dos olhos e boca. As técnicas de 
compensação do perfil fisionômico, considerando formatos anatômicos de rostos. Equipamentos, 
materiais e utensílios apropriados às técnicas de micropigmentação. Os cuidados básicos a serem 
tomados após os procedimentos de micropigmentação. 
Bibliografia Básica 
RIBEIRO, Cláudio de Jesus. Cosmetologia aplicada a dermoestética. 2 ed. São Paulo: Pharmabooks, 
2010.  
GIARETTA, Eliana. Dermopigmentação – Arte e responsabilidade. Eliana Giaretta, 2016. 
TAKARA, Regina Akemi. Design de Sobrancelhas – Manual Prático para Estudantes e Profissionais. 
Viena, 2017.  
Bibliografia Complementar 
TSAO,Sandy. Atlas Colorido De Dermatologia Estética. Rio de Janeiro: McGraw-Hill, 2008. 
BAUMAN, L. Dermatologia Cosmética: Princípios e Prática. Rio de Janeiro: Revinter, 2004. 
DRAELOS, Z. D. Cosmecêuticos. São Paulo: Elsevier, 2016.  
IFLOUD, Judith. Técnicas em Estética. Artmed, 2015.  
GOBBO, Priscila C. Dal. Estética Facial Essencial. Atheneu, 2010.  
 
LIBRAS – LÍNGUA BRASILEIRA DE SINAIS  
Ementa 
Vocabulário básico de LIBRAS. Dicionário da Língua Brasileira de Sinais – LIBRAS. Expressão corporal e 
facial. Alfabeto manual. Sinais. Convenções de LIBRAS. Parâmetros da Língua Brasileira de Sinais. 
Estrutura gramatical de LIBRAS. Princípios linguísticos. Diálogos e narrativas em LIBRAS. 
Bibliografia Básica 
GESSER, Audrei. O ouvinte e a surdez – sobre ensinar e aprender a libras. Parábola, 2012.. 
PEREIRA, Maria Cristina da Cunha. Libras: Conhecimento Além dos Sinais. Pearson, 2011.  
Quadros, Ronice Müller de. Língua de sinais – instrumento de avaliação. Penso, 2011.. 
Referências Complementares: 
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PEREIRA, Maria Cristina da Cunha. Libras: Conhecimento Além dos Sinais. Pearson. 2011.  
SLOWSKI, Vilma Geni. Educação Bilíngue para Surdos - Concepções e Implicações Práticas. Juruá. 
2010.  
HONORA, Márcia. Livro Ilustrado de Língua Brasileira de Sinais. Vol. 2. Ciranda Cultural. 2010 
QUADROS, Ronice Miller. Língua de Sinais Brasileira: Estudos Lingüísticos. Artmed. 2003 
FIGUEIRA, Alexandre dos Santos. Material de Apoio para o Aprendizado de Libras. Phorte. 2011. 
REZENDE, Sylvio. Beleza e Estilo. Rideel, 2015.  
 
TÓPICOS ESPECIAIS EM ESTÉTICA E COSMÉTICA II 
Ementa 
Assuntos teóricos e práticos relacionados a atualização sobre Estética e Cosmética, trabalhando com 
temas emergentes, cenários e tendências. Revisão geral de conteúdo das disciplinas já vista pelos 
acadêmicos no decorrer do curso. Ementa variável, refletindo as tendências relativas a procedimentos e 
técnicas não abordadas nas disciplinas obrigatórias do curso bem como assuntos que complementam os 
conteúdos apresentados em outras disciplinas ou que, não tenham sido apresentados no decorrer do 
curso e sejam de expressiva relevância para a formação do aluno. 
Bibliografia Básica 
AZULAY, Rubem David; AZULAY, David Rubem; AZULAY-ABULAFIA, Luna. Dermatologia. 6. ed. Rio de 
Janeiro: Guanabara Koogan, 2015.  
MAIO, Mauricio de. Tratado de Medicina Estética. Roca. 2011. 3v.  
RIBEIRO, C. Cosmetologia Aplicada à Dermatoestética. São Paulo: LMC – Pharmabooks, 2010.  
Bibliografia Complementar 
TSAO, Sandy. Atlas Colorido de Dermatologia Estética. Artmed. 2008.  
MARTINEZ, M.; RITTES, P. Beleza sem Cirurgia. São Paulo: Senac, 2003.  
GARCIA, N. M. Drenagem Linfática. São Paulo: Senac, 2010. 
GUSMÃO, C. Drenagem Linfática Manual. Rio de Janeiro: Atheneu, 2010.  
GOMES, A. L. O Uso da Tecnologia Cosmética no Trabalho do Profissional Cabelereiro. São Paulo: 
Senac, 2009 
 
ACUPUNTURA E ESTÉTICA 
Ementa 
Estudo e definição da acupuntura voltada a Estética. Procedimento em acupuntura estética facial: Lifting, 
Marcas de expressão, rugas, flacidez, olheiras, acne; acupuntura estética corporal: Levantamento e 
enrijecimento de Glúteos e Mamas, Gordura localizada, Celulites, Estrias. Técnicas de eletroestimulação; 
Técnicas de aplicação lazer; Técnicas de ventosaterapia; Técnicas de sangria; Técnicas de aurículo. 
Bibliografia Básica 
FORNAZIERI, L. C. Tratado de Acupuntura Estética. São Paulo: Ícone, 2013..  
FERNADES, Fernando A. C. Acupuntura Estética: Prática e Objetiva - Novos Procedimentos.  
FERNANDES, Fernando. A. C. Acupuntura Estética e no Pós-Operatório de Cirurgia Plástica. São Paulo: 
Ícone, 2014.  
Bibliografia Complementar 
AL-KHAFAJI, Mazin. Manual de Acupuntura. Roca, 2012.   
YAMAMURA, Márcia Lika. Guia de Acupuntura. Manole, 2015.  
DENMEI, Shudô. Localizando os Pontos Certos de Acupuntura. Roca, 2013.  
CRICENTI, Serafim Vicenzo. Localização Anatômica dos Pontos de Acupuntura. Manole, 2010.  
BOUCINHAS, Jorge C. Prática Fácil de Auriculoterapia e Auriculomedicina. Ícone, 2014.  
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1.9. Estrutura Curricular  – 60h/40h – 2016 em diante  

 

1.9.1. Conteúdos Curriculares – 60h/40h – 2016 em diante 

A matriz curricular do Curso de Graduação em Estética e Cosmética da FASIPE é 

desenvolvida com uma carga horária total de 2840 horas/relógio, com duração mínima de 07 

(sete) semestres. 

O Curso de Graduação em Estética e Cosmética da FASIPE desenvolve-se, por meio de 

aulas teóricas e práticas, conforme as especificidades programáticas dos componentes 

curriculares que integram a matriz curricular do curso. 

A matriz curricular do Curso de Graduação em Estética e Cosmética da FASIPE articula 

conhecimentos, competências e habilidades em torno de um conjunto de conteúdos considerado 

essenciais para a formação do profissional da área de Estética. É integrada por componentes 

curriculares obrigatórios, componentes curriculares optativos, assim como pelo Estágio 

Supervisionado, denominado de “Práticas em Estética”, e pelas Atividades Complementares.  

Os componentes curriculares obrigatórios do Curso de Graduação em Estética e 

Cosmética da FASIPE visam fornecer os conhecimentos, competências e habilidades essenciais 

para a atuação qualificada do futuro profissional. Nesse sentido, incluem-se conteúdos de 

diferentes áreas de conhecimento, entendidas como fundamentais para a criação de uma sólida 

formação generalista, humanista e crítica, e conteúdos específicos e instrumentais da área de 

Estética. 

Entre os conteúdos de diferentes áreas de conhecimento, entendidas como 

fundamentais para a criação de uma sólida formação generalista, humanista e crítica, estão 

conteúdos relacionados à área de Ciências Biológicas e da Saúde, assim como conteúdos 

relacionados à área de Ciências Humanas e Sociais. 

Para o desenvolvimento dos conteúdos da área de Ciências Biológicas e da Saúde 

foram incluídos os seguintes componentes curriculares na matriz curricular: “Anatomia Humana, 

Citologia e Histologia, Fisiologia Humana, Microbiologia, Imunologia e Biossegurança em 

Serviços de Estética, Nutrição Aplicada a Estética, Química e Bioquímica Aplicada a 

Cosmetologia, Patologia Geral, Parasitologia Humana, Farmacologia, Psicologia Aplicada a 

Saúde, Epidemiologia e Bioestatística, Urgências e Emergências em Clínica Estética, Pré e Pós 

Operatório em Serviços de Estética”.  

Para o desenvolvimento dos conteúdos da área de Ciências Humanas e Sociais foram 

incluídos os seguintes componentes curriculares: “Língua Portuguesa, Homem Cultura e 

Sociedade, Metodologia Científica, Políticas Públicas de Saúde, SUS, Direitos Humanos, 
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Trabalho de Iniciação Científica I, Administração, Gestão e Empreendedorismo de Serviços em 

Estética, Trabalho de Conclusão de Curso I, Educação Ambiental e Sustentabilidade, Cultura 

Afro Brasileira e Questões Étnico Raciais, Marketing em Serviços de Estética, Trabalho de 

Conclusão de Curso II, Informática Aplicada a Estética”.  

Em relação aos conteúdos específicos e instrumentais da área de Estética, a matriz 

curricular do Curso de Graduação em Estética e Cosmética da FASIPE contempla os seguintes 

componentes curriculares: “História e Fundamentos da Estética, Maquiagem e Visagismo, 

Recursos Manuais Aplicados a Estética I, Estética dos Anexos, Recursos Manuais Aplicados a 

Estética II, Tricologia, Cosmetologia, Recursos Tecnológicos Aplicados a Estética I,  Estética 

Capilar, Estética Facial I, Recursos Tecnológicos Aplicados a Estética II,  Dermatologia Aplicada 

a Estética, Terapias Naturais e Spa Terapia Aplicados a  Estética, Estética em Medicina 

Cirúrgica, Estética Facial II, Bioética e Legislação Profissional Aplicada a Estética, Estética 

Aplicada a Biogentorologia e Gestante, Colorimetria e as Químicas Capilares”. 

Deve-se registrar que o estudo das políticas de educação ambiental, em atendimento à 

Lei nº 9.795, de 27 de abril de 1999, e ao Decreto nº 4.281 de 25 de junho de 2002, é 

assegurado pela inclusão do componente curricular “Educação Ambiental e Sustentabilidade”. 

Além da disciplina, a interdicisplinaridade e transversalidade das políticas de educação ambiental 

podem ser  desenvolvidas nas seguintes disciplinas: Língua Portuguesa, Trabalho de Iniciação 

Cientifica - T.I.C, Administração, Gestão e Empreendedorismo de Serviços em Estética, 

Marketing em Serviços de Estética 

Em atendimento à Resolução CNE/CP nº 01, de 17 de junho de 2004, no componente 

curricular “Cultura Afro Brasileira e Questões Étnico-Raciais” são desenvolvidos temas 

objetivando a educação das relações étnico-raciais, o tratamento de questões e temáticas que 

dizem respeito aos afrodescendentes, assim como conteúdo da história e cultura afro-brasileira e 

indígena. Adicionalmente podem ser desenvolvidos temáticas nas disciplinas de Homem, Cultura 

e Sociedade, Língua Portuguesa, Políticas Públicas de Saúde, SUS e Direitos Humanos, 

Educação Ambiental e Sustentabilidade, Trabalho de Iniciação Cientifica - T.I.C. 

 Em atendimento à Resolução CNE/CP nº 01, de 30 de maio de 2012, no componente 

curricular “Políticas Públicas de Saúde, SUS e Direitos Humanos” são abordados os temas 

relacionados à educação em direitos humanos. Adicionalmente podem ser desenvolvidos 

temáticas nas disciplinas de Homem, Cultura e Sociedade, Bioética e Legislação Profissional 

Aplicada a Estética, Língua Portuguesa, Informática Aplicada a estética, Marketing em Serviços 

de Estética, Trabalho de Iniciação Cientifica - T.I.C. 
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No 6º e 7º semestre do curso ocorre a oferta de componentes curriculares optativos de 

livre escolha pelo aluno, dentro de uma lista previamente estabelecida pela FASIPE, que se volta 

à flexibilização da matriz curricular do Curso de Graduação em Estética e Cosmética.  

A lista inclui os seguintes componentes curriculares optativos: “Corte e Projeção; 

Imagem Pessoal, Tópicos Especiais em Estética e Cosmética I, Técnicas cosméticas, 

Dermopigmentação, Língua Brasileira de Sinais – LIBRAS, Tópicos Especiais em Estética e 

Cosmética II, Acupuntura e Estética”. Esta lista poderá ser ampliada ou modificada, tendo 

sempre por base as necessidades do mercado de trabalho e o perfil profissional que se deseja 

para o egresso. A “LIBRAS – Língua Brasileira de Sinais” será oferecida entre os componentes 

curriculares optativos do curso, em atendimento ao disposto no §2º do artigo 3º do Decreto nº 

5.626/2005. 

O Estágio Supervisionado, componente curricular obrigatório do Curso de Graduação 

em Estética e Cosmética da FASIPE, é realizado do 5º ao 7º semestre, totalizando 280 

horas/relógio. 

O Estágio Supervisionado, denominado de “Práticas em Estética”, está dividido em: 

Estágio Supervisionado I – Praticas em Estética I, Estágio Supervisionado II – Praticas em 

Estética II, Estágio Supervisionado III –Praticas em Estética III, sendo componente curricular 

obrigatório do Curso de Graduação em Estética e Cosmética da FASIPE que visa a proporcionar 

ao aluno formação prática, com desenvolvimento das competências e habilidades necessárias à 

atuação profissional. Será realizado sob supervisão docente, contando com a participação de 

profissionais dos locais credenciados. 

No 6º e 7º semestre do curso ocorre o Trabalho de Conclusão de Curso, consiste em um 

trabalho, relatado sob a forma de monografia, em qualquer área de Estética e Cosmética, 

desenvolvida individualmente pelo aluno sob orientação docente, levando a nomenclatura de 

Trabalho de Conclusão de Curso I e II. 

As Atividades Complementares constituem componente curricular obrigatório do Curso 

de Graduação em Estética e Cosmética da FASIPE, sendo desenvolvidas ao longo do curso. Os 

alunos deverão integralizar 200 horas/relógio.  

As Atividades Complementares poderão ser desenvolvidas em qualquer semestre ou 

período letivo, inclusive no período de férias, dentro ou fora do turno regular das aulas, sem 

prejuízo, no entanto, de qualquer das atividades de ensino ministrado no Curso de Graduação 

em Estética e Cosmética da FASIPE, que são prioritárias. 
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Nesta oportunidade, vale registrar que a carga horária total do curso está mensurada em 

hora aula de 60 minutos de atividades acadêmicas e de trabalho discente efetivo, conforme 

preconizam os artigos 2º e 3º da Resolução CNE/CES nº 3, de 02/07/2007. 

Art. 2º - Cabe às Instituições de Educação Superior, respeitado o mínimo dos duzentos 

dias letivos de trabalho acadêmico efetivo, a definição da duração da atividade acadêmica ou do 

trabalho discente efetivo que compreenderá: 

I – preleções e aulas expositivas; 

II – atividades práticas supervisionadas, tais como laboratórios, atividades em biblioteca, 

iniciação científica, trabalhos individuais e em grupo, práticas de ensino e outras atividades no 

caso das licenciaturas. 

Art. 3º - A carga horária mínima dos cursos superiores é mensurada em horas (60 

minutos), de atividades acadêmicas e de trabalho discente efetivo. 

As atividades acadêmicas e os trabalhos discentes efetivos previstos no Projeto 

Pedagógico do Curso de Graduação em Estética e Cosmética da FASIPE estão plenamente 

adequados às Diretrizes Curriculares Nacionais, respeitado o mínimo dos duzentos dias letivos. 

Elas terão duração de 60 (sessenta) minutos, sendo assim discriminados: 

 Aulas expositivas, práticas supervisionadas e preleções nas disciplinas de 40 horas: 

hora/aula mensurada em 50 (cinquenta) minutos de exposição e 10 (dez) minutos de 

atividade supervisionada. 

 Atividades práticas supervisionadas fora da IES: hora aula mensurada em 60 (sessenta) 

minutos. 

 Estágios Supervisionados – Prática em Estética I, II, III: hora aula mensurada em 60 

(sessenta) minutos. 

 Atividades complementares: hora aula mensurada em 60 (sessenta) minutos. 

Neste sentido o Projeto Pedagógico do Curso de Graduação em Estética e Cosmética 

da Faculdade FASIPE  privilegia a flexibilidade curricular, a visão interdisciplinar, a formação 

global, a articulação entre teoria e prática, o predomínio da formação sobre a informação, a 

capacidade para lidar com a construção do conhecimento de maneira crítica e o 

desenvolvimento de competências, habilidades e atitudes formativas. O processo ensino–

aprendizagem, baseado no processo dialógico, privilegia a articulação da teoria com a prática, e 

pressupõe a pertinência dos conteúdos programáticos direcionados à formação holística do 

futuro profissional, com a aquisição de conhecimento associada ao desenvolvimento dos valores 

éticos, individuais e sociais. 
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1.9.2. Matriz Curricular – 60h/40h – 2016 em diante 
1º SEMESTRE 

COMPONENTES CURRICULARES 
C. H 

SEMANAL 
C. H 

SEMESTRAL 

ANATOMIA HUMANA 03 60 

CITOLOGIA E HISTOLOGIA 03 60 

HISTÓRIA E FUNDAMENTOS DA ESTÉTICA 03 60 

LÍNGUA PORTUGUESA 02 40 

HOMEM, CULTURA E SOCIEDADE 02 40 

MAQUIAGEM E VISAGISMO 03 60 

CARGA HORÁRIA   320 

X 

2º SEMESTRE 

COMPONENTES CURRICULARES 
C. H 

SEMANAL 
C. H 

SEMESTRAL 

FISIOLOGIA HUMANA 03 60 

METODOLOGIA CIENTIFICA 02 40 

RECURSOS MANUAIS APLICADOS A ESTÉTICA I 03 60 

MICROBIOLOGIA, IMUNOLOGIA E BIOSSEGURANÇA EM SERVIÇOS 
DE ESTÉTICA 

03 60 

NUTRIÇÃO APLICADO A ESTÉTICA 02 40 

QUÍMICA E BIOQUÍMICA APLICADA A COSMETOLOGIA 02 40 

ESTÉTICA DOS ANEXOS 03 60 

CARGA HORÁRIA   360 

X 

3º SEMESTRE 

COMPONENTES CURRICULARES 
C. H 

SEMANAL 
C. H 

SEMESTRAL 

PATOLOGIA  GERAL 02 40 

POLÍTICAS PÚBLICAS DE SAÚDE, SUS E DIREITOS HUMANOS 02 40 

RECURSOS MANUAIS APLICADOS A ESTETICA II 03 60 

TRICOLOGIA 03 60 

COSMETOLOGIA 03 60 

PARASITOLOGIA  HUMANA 02 40 

RECURSOS TECNOLÓGICOS APLICADOS A ESTETICA I 03 60 

CARGA HORÁRIA   360 

X 

4º SEMESTRE 

COMPONENTES CURRICULARES 
C. H 

SEMANAL 
C. H 

SEMESTRAL 

ESTÉTICA CAPILAR 03 60 

ESTÉTICA FACIAL I 03 60 

RECURSOS TECNOLÓGICOS APLICADOS A ESTETICA II 03 60 

FARMACOLOGIA 02 40 

PSICOLOGIA APLICADA À SAÚDE 02 40 

DERMATOLOGIA APLICADA A ESTÉTICA 02 40 

EPIDEMIOLOGA E BIOESTATISTICA 03 60 

CARGA HORÁRIA   360 

X 

5º SEMESTRE 

COMPONENTES CURRICULARES 
C. H 

SEMANAL 
C. H 

SEMESTRAL 

TERAPIAS NATURAIS E SPA TERAPIA APLICADOS A ESTÉTICA 03 60 

ESTÉTICA EM MEDICINA CIRÚRGICA 03 60 
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ESTÉTICA FACIAL II 03 60  

BIOÉTICA E LEGISLAÇÃO PROFISSIONAL APLICADA A ESTÉTICA 02 40 

TRABALHO DE INICIAÇÃO CIENTÍFICA I 03 60 

URGÊNCIAS E EMERGÊNCIAS EM CLÍNICA ESTÉTICA 02 40 

ESTÁGIO SUPERVISIONADO I – PRATICAS EM ESTÉTICA I (ESTAGIO) 04 80 

CARGA HORÁRIA   400 

X 

6º SEMESTRE 

COMPONENTES CURRICULARES 
C. H 

SEMANAL 
C. H 

SEMESTRAL 

ESTETICA APLICADA A BIOGERENTOLOGIA E A GESTANTE 03 60 

ADMINISTRAÇÃO, GESTÃO E EMPREENDEDORISMO DE SERVIÇOS EM 
ESTÉTICA 

02 40 

OPTATIVA I 03 60 

PRÉ E PÓS OPERATÓRIO EM SERVIÇOS DE ESTÉTICA 03 60 

TRABALHO DE CONCLUSÃO DE CURSO I 03 60 

EDUCAÇÃO AMBIENTAL E SUSTENTABILIDADE 02 40 

ESTÁGIO SUPERVISIONADO II – PRATICAS EM ESTÉTICA II (ESTAGIO) 04 80 

CARGA HORÁRIA   400 

X 

7º SEMESTRE 

COMPONENTES CURRICULARES 
C. H 

SEMANAL 
C. H 

SEMESTRAL 

CULTURA AFRO BRASILEIRA E QUESTÕES ETNICO-RACIAIS 02 40 

MARKETING EM SERVIÇOS DE ESTÉTICA 03 60 

OPTATIVA II 03 60 

TRABALHO DE CONCLUSÃO DE CURSO II 03 60 

INFORMÁTICA APLICADA A ESTÉTICA 02 40 

CALORIMETRIA E AS QUÍMICAS CAPILARES 03 60 

ESTÁGIO SUPERVISIONADO III –PRATICAS EM ESTÉTICA III (ESTAGIO) 06 120 

CARGA HORÁRIA   440 

X 

COMPONENTES CURRICULARES OPTATIVOS I 

COMPONENTES CURRICULARES 
C. H 

SEMANAL 
C. H 

SEMESTRAL 

CORTE E PROJEÇÃO 03  60 

IMAGEM PESSOAL 03 60 

TÓPICOS ESPECIAIS EM ESTÉTICA E COSMETICA I 03 60 

TÉCNICAS COSMÉTICAS 03 60 

X 

COMPONENTES CURRICULARES OPTATIVOS II 

COMPONENTES CURRICULARES 
C. H 

SEMANAL 
C. H 

SEMESTRAL 

DERMOPIGMENTAÇÃO 03  60 

LÍNGUA BRASILEIRA DE SINAIS – LIBRAS 03 60 

TÓPICOS ESPECIAIS EM ESTÉTICA E COSMETICA II 03 60 

ACUNPUTURA E ESTÉTICA 03 60 

 

QUADRO RESUMO DA CARGA HORÁRIA TOTAL DO CURSO 

COMPONENTES CURRICULARES 
CARGA HORÁRIA 
HORA/RELÓGIO 

(%) 

Componentes Curriculares Teórico-Práticos  2360 83,10 

Práticas em Estética I, II e III 280  9,86 

Atividades Complementares  200 7,04 

Carga Horária Total do Curso  2840 100 
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1.9.3. Ementário e Bibliografia – 60h/40h – 2016 em diante 

As ementas e os programas dos componentes curriculares estão adequados à 

concepção do curso e são atualizados periodicamente, destacando-se que o ementário explicita 

as linhas mestras dos conteúdos que serão desenvolvidos em cada componente curricular, 

seguidos de bibliografia básica e complementar. 

A bibliografia prevista no Projeto Pedagógico do Curso de Graduação em Estética e 

Cosmética e utilizada nos Planos de Ensino, considera os aspectos teórico-práticos da formação, 

está plenamente adequada, atualizada e é relevante.  

1º SEMESTRE 
ANATOMIA HUMANA   
Ementa 
Introdução ao estudo da anatomia – conceito, histórico, divisão, nomenclatura anatômica, conceito de 
normal e variação, tipos constitucionais, planos de construção do corpo humano, técnicas e objeto do 
estudo de anatomia. Sistemas e aparelhos do corpo humano. Pele, anexos e aspectos da anatomia 
humana diretamente aplicada à atividade profissional em estética. 
Bibliografia Básica 
DANGELO, J. G.; FATTINI, C. A. Anatomia Humana Básica. São Paulo: Atheneu, 2007.  
NETTER, F. H. Atlas de Anatomia Humana. São Paulo: Atheneu, 2011.   
SOBOTTA, J. Atlas de Anatomia Humana. Rio de Janeiro: Guanabara Koogan, 2006.  
Bibliografia Complementar 
SPENCE, A. P. Anatomia Humana Básica. São Paulo: Manole, 2002.  
MACHADO, A. B. M. Neuroanatomia Funcional. Rio de Janeiro: Atheneu, 2005.  
MARQUES, E. C. M. Anatomia e Fisiologia Humana. São Paulo: Martinari, 2011 
GARDNER, Ernest. Anatomia. 4,ed.. Rio de janeiro. GUANABARA KOOGAN. 2002 
TORTORA, Gerard J. Princípios de Anatomia Humana. Guanabara, 2007.  
 
CITOLOGIA E HISTOLOGIA 
Ementa 
O corpo humano e seu funcionamento fisiológico celular e tecidual. Célula: organização estrutural, 
organização molecular e superfície celular. Desenvolvimento embrionário e fetal. Tecidos básicos e suas 
variedades do ponto de vista morfofisiológico. Epiderme: estrutura, composição, aspectos bioquímicos e 
processo de estratificação. Derme: estrutura, propriedades e bioquímica. Anexos cutâneos: glândulas 
sebáceas e sudoríparas, unhas e cabelos. Melanina e coloração da pele. Percepção sensorial cutânea. 
Tipos de pele e avaliações das propriedades biomecânicas da pele. 
Bibliografia Básica 
JUNQUEIRA, L. C.; CARNEIRO, J. Biologia Celular e Molecular. Rio de Janeiro: Guanabara Koogan, 
2012.  
DE ROBERTIS, E. D. P.; DE ROBERTIS. E. M. F. Bases de Biologia Celular e Molecular. Rio de Janeiro: 
Guanabara Koogan, 2006.   
GARTNER, Leslie P.; HIATT, James L. Atlas colorido de histologia. 5. ed. Rio de Janeiro: Guanabara 
Koogan, 2011.  
Bibliografia Complementar 
GARTNER, L. P.; HIATT, J. L. Tratado de Histologia em Cores. Rio de Janeiro: Guanabara Koogan, 2007.  
WELSCH, Ulrich; WELSCH, Ulrich. Sobotta: Atlas de Histologia. Rio de Janeiro: Guanabara Koogan, 
2010.  
HIB, Jose. Di Fiore Histologia: Texto e Atlas. Rio de Janeiro: Guanabara Koogan, 2003.  
MOORE, K.; PERSAUD. T. V. Embriologia Básica. Rio de Janeiro: Guanabara Koogan, 2008.  
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JUNQUEIRA, Luiz C.; CARNEIRO, José. Histologia Básica. 11. ed.il. Rio de Janeiro: Guanabara Koogan, 
2012.  
 
HISTÓRIA E FUNDAMENTOS DA ESTÉTICA 
Ementa 
História e evolução da estética no Brasil e no mundo, sua organização e prática. Educação ambiental e 
estética. Princípios básicos de intervenção no cenário profissional, sua condição legal e sua inserção na 
política nacional de saúde. Referencial teórico, filosófico e científico da prática profissional nas diversas 
áreas de atuação. 
Bibliografia Básica 
MARTINEZ, M.; RITTES, P. Beleza sem Cirurgia. São Paulo: Senac, 2014. 8.  
STANDARD, Milady’s. Fundamentos de Estética. Vol.4 – Estética. Cengage, 2012.  
FAÇANHA, Rsosângela. Estética Comtemporânea. Rubio, 2003.  
Bibliografia Complementar 
QUEIROZ, Renato da Silva. Corpo do Brasileiro – Estudos de Estética e Beleza. Senac, 2009.  
MAIO, Mauricio de. Tratado de Medicina Estética. Roca. 2011. 3v. 24  
ROCHE, D. Cultura das Aparências – A Uma História da Indumentária (Século XVII-XVIII). São Paulo: 
Senac, 2007.  
STANDARD, Milady’s. Fundamentos de Estética. Vol.3 – Ciências da Pele. Cengage, 2012.  
STANDARD, Milady’s. Fundamentos de Estética. Vol.2 – Ciências Gerais. Cengage, 2012  
 
LÍNGUA PORTUGUESA 
A linguagem como objeto de análise e reflexão, como ferramenta indispensável de comunicação. Estudo 
assistemático da ortografia, acentuação, pontuação, verbos, concordância, adjetivos, advérbios e 
substantivos. Estudo, leitura, produção de textos dissertativos, artigos e interpretação Linguística textual: 
mecanismos de coesão e coerência. Diferentes linguagens orais e escritas, Exercício de Comunicação e 
Expressão; coesão e coerência textuais; os paradigmas da língua no texto; análise e compreensão do 
texto; técnicas de leitura e de redação. Produção de textos: produção de textos dissertativos centrados 
em temas relacionados á Estética. Interpretação de ideias. 
Bibliografia Básica:  
ANDRADE, Maria Margarida de; HENRIQUES, Antonio. Língua portuguesa: noções básicas para cursos 
superiores. 9.ed. São Paulo: Atlas, 2010.  
FORIN, José Luiz; SAVIOLI, Francisco Platão. Para entender o texto: leitura e redação. 17.ed. São Paulo: 
Ática, 2010. 
FARACO, Carlos Alberto; MANDRYK, David. Língua portuguesa: prática de redação para estudantes 
universitários. 13.ed. Petropolis - RJ: Vozes, 2012.  
Bibliografia Complementar:  
KOCH, Ingedore Villaça; ELIAS, Vanda Maria. Ler e escrever: estratégias de produção textual. 2. ed. São 
Paulo: Contexto, 2011.  
MARTINS, Dileta Silveira; ZILBERKNOP, Lúbia Scliar. Português intrumental: de acordo com as atuais 
normas da ABNT. 27. ed. São Paulo 2008.  
BECHARA, Evanildo. Moderna gramatica portuguesa.. 37.ed. Rio de Janeiro: Lucerna, 2009.  
MARCUSCHI, Luiz Antônio. Produção textual, análise de gêneros e compreensão. São Paulo - SP: 
Parábola, 2008.  
LIMA, Denise Coronha. Ensinando Português no mundo corporativo. Rio de Janeiro: Qualitymark, 2004.  
 
HOMEM, CULTURA E SOCIEDADE 
Ementa 
Introdução à Antropologia. O corpo na história da Antropologia. As técnicas corporais de Mauss. 
Antropologia das aparências corporais: corpo e identidade; da beleza: corpo e estética; da doença: corpo 
e medicina; do turismo: corpos turísticos; do consumo: corpo e propaganda; da moda: nu&vestido; da 
atividade física: corpos em ação; do gênero: gramáticas do corpo; visual do corpo: o corpo em imagens. 
Antropologia da reprodução e novas perspectivas. Antropologia do envelhecimento: ser ou ter um corpo. 
Os signos culturais e corporais. Aspectos étnico-raciais e multiculturalismo. 
Bibliografia Básica 
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MARCONI, Marina de Andrade; PRESOTTO, Zelia Maria Neves. Antropologia: uma introdução..7.ed. São 
Paulo: Atlas, 2010.  
LAPLANTINE, François. Aprender Antropologia. São Paulo: Brasiliense, 2009.  
BOAZ, Franz. Antropologia cultural. 6. ed. Rio de Janeiro: Jorge Zahar, 2010.  
Bibliografia Complementar 
HELMAN, Cecil G. Cultura, saúde e doença. 5. ed. Porto Alegre: Artmed, 2009.  
LEVI-STRAUSS, Claude. Homem Nu, O. Cosac&Naify, 2011 
PRESOTTO, Zélia Maria Neves. Antropologia – Uma Introdução. Atlas, 2008 
BRETON, D. L. Antropologia do Corpo e Modernidade. Petrópolis: Vozes, 2011 
GOLDENBERG, Mirian. Corpo, envelhecimento e felicidade. Rio de Janeiro: Civilização Brasileira, 2011.  
 
MAQUIAGEM E VISAGISMO 
Ementa 
Harmonia e estética do rosto e a linguagem visual. Princípios básicos, composição e proporção, estrutura. 
Perspectivas, espaços e eixos. Os sentidos. As características do rosto humano, geometria, anatomia, 
formatos básicos e desenho do rosto e da figura humana. Luz, cor e criatividade em visagismo. História 
da maquilagem. Recepção do cliente e preparação da pele. Correção de rosto, olhos, lábio, nariz, 
sobrancelhas. Tipos de maquiagem. Acabamentos, retoques e contornos. Fixação da maquiagem. 
Instrumentos e materiais. Produtos: composição, funções, características, conservação, tolerância e 
reações alérgicas. Design de sobrancelhas. Pigmentação temporária e coloração das sobrancelhas. 
Bibliografia Básica 
MOLINOS, D. Maquiagem. São Paulo: Senac, 2010.  
CEZIMBRA, M. Maquiagem: Técnicas Básicas, Serviços Profissionais e Mercado de Trabalho. São Paulo: 
Senac, 2017.  
HALLAWELL, P. Visagismo: Harmonia e Estética. SP: Senac, 2008.  
Bibliografia Complementar 
HALLAWELL, P. Visagismo Integrado: Identidade, Estilo e Beleza. SP: Senac, 2010.  
Queiroz, Renato da Silva. Corpo Brasileiro – Estudos de Estética e Beleza. Senac, 2009.  
MAIA, E. Beleza Total: Estética, Cuidados & Vida Saudável. São Paulo: DCL, 2008.. 
LUKE, Lauren. Looks: A Maquiagem das Celebridades: Passo a Passo. Globo, 2010.  
SPENCER, Kit. Maquiagem – O Segredo dos Profissionais. Nobel, 2012. 
 

2º SEMESTRE 
FISIOLOGIA HUMANA  
Ementa 
Mecanismos de funcionamento dos sistemas orgânicos, tendo em vista uma visão da importância de 
cada um deles e do funcionamento integrado do organismo. Fisiologia celular. Fisiologia do músculo. 
Fisiologia cardiovascular. Fisiologia da digestão. Metabolismo. Atividades fisiológicas e controle pelo 
sistema nervoso. Fisiologia endócrina. O sistema tegumentar. Bases para a compreensão das 
modificações sistêmicas que ocorrem no organismo. 
Bibliografia Básica 
SILVERTHON, Dee Unglaub. Fisiologia humana: uma abordagem integrada. 2.ed Barueri - SP: Manole, 
2010.    
Fox, Stuart Ira. Fisiologia Humana. 7ed. Manole. 2007. 
GUYTON & HALL. Tratado de Fisiologia Médica. 12ª ed., Elsevier, 2011.  
Bibliografia Complementar:  
COSTANZO, L. S. Fisiologia. 6ªed. Elsevier, 2015.   
GUYTON, A. C. Fisiologia Humana. Rio de Janeiro: Guanabara Koogan, 2008.  
WIDMAIER, Eric; STRANG, Kevin T.; HAFF, Hershel. Fisiologia Humana. Rio de Janeiro: Guanabara 
Koogan, 2006.   
MARQUES, Elaine Cristina Mendes. Anatomia e Fisiologia Humana. Martinari. 2011.  
CURI, R.; PROCOPIO, J. Fisiologia Básica. RJ: Guanabara Koogan, 2009.  
 
METODOLOGIA CIENTÍFICA  
Ementa 
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O processo histórico do conhecimento, da ciência e da pesquisa. Investigação acerca do conhecimento, 
em particular da ciência. Pesquisa científica: conceito, finalidades, tipos, métodos e técnicas de pesquisa. 
Procedimentos técnicos e metodológicos de preparação, execução e apresentação da pesquisa científica. 
Formas de elaboração dos trabalhos acadêmicos. Normas técnicas. Metodologias de pesquisa em 
Estética: noções epistemológicas e éticas. As abordagens qualitativas e quantitativas. Reflexão sobre os 
métodos de pesquisa: tradicionais, emergentes e de interface. A divulgação da pesquisa e a socialização 
do conhecimento. 
Bibliografia Básica 
ANDRADE, Maria Margarida. Introdução à metodologia do trabalho científico. São Paulo: Atlas, 2010. 
MATIAS-PEREIRA, José. Manual de metodologia da pesquisa científica. São Paulo: Atlas, 2010.  
SEVERINO, ANTONIO J. Metodologia do trabalho científico. 22. ed. rev. e ampl. São Paulo: Cortez, 
2008. 
Bibliografia Complementar 
GIL, A. Como Elaborar Projetos de Pesquisa. São Paulo: Atlas, 2010.  
LAKATOS, E. M.; MARCONI, M. de A. Metodologia do Trabalho Científico. São Paulo: Atlas, 2007.. 
MARCONI, M. de A.; LAKATOS, E. M. Fundamentos de Metodologia Científica. São Paulo: Atlas, 2010.  
KÖCHE, José Carlos. Fundamentos de Metodologia Científica: teoria da ciência e iniciação à pesquisa. 
32. ed. Petropolis - RJ: Vozes, 2012.   
PEREIRA, Jose Matias. Manual de Metodologia da Pesquisa Cientifica. 2 ed Sao Paulo: Atlas, 2012. 
 
RECURSOS MANUAIS APLICADOS Á ESTÉTICA I 
 Histórico da massagem. Requisitos para o profissional de estética. Revisão da anatomia superficial da 
face e do corpo. Técnicas de massagem facial, corporal e capilares. Indicações e contraindicações. A 
massagem preventiva e terapêutica, através das mãos, e sua influencia no sistema nervoso, muscular, 
circulatório e digestivo do indivíduo. Direção, ritmo, intensidade, duração e frequência, características 
essenciais para o sucesso da massagem, respeitando os limites e reações de cada indivíduo.  
Revisão anatômica e pontos motores. Principais tratamentos empregados na área de estética corporal, 
saúde e beleza. Postura do profissional. Técnicas de higienização, esfoliação e hidratação corporal. 
Análise e classificação das disfunções estéticas. Elaboração do plano de tratamento. Profilaxia. 
Indicações e contraindicações. Ficha de avaliação. Métodos e técnicas de avaliação. Reflexão de 
situações cotidianas na área de estética corporal. Conceitos básicos e objetivos da avaliação física e 
funcional em Estética. Anamnese.  Principais protocolos utilizados nas alterações e manifestações 
clínicas corporais relacionadas com a Estética. Definição dos procedimentos e a elaboração de 
protocolos individuais. 
Bibliografia Básica 
GUIRRO, E.; GUIRRO, R. Fisioterapia Dermato-Funcional. São Paulo: Manole, 2010.  
BORGES, F. S. Dermato-Funcional Modalidades Terapêuticas nas Disfunções Estéticas. São Paulo: 
Phorte, 2010.  
ELLSWORTH, Abigail. Massagem – Guia Completo de Técnicas Básicas de Massagem – Anatomia 
Ilustrada. Manole, 2012.  
AZULAY, Rubem David; AZULAY, David Rubem; AZULAY-ABULAFIA, Luna. Dermatologia. 6. ed. Rio de 
Janeiro: Guanabara Koogan, 2015.  
Bibliografia Complementar 
ELWING, A.; SANCHES, O. Drenagem Linfática Manual. São Paulo: Senac, 2010.  
LEDUC, A.; LEDUC, O. Drenagem Linfática: Teoria e Prática. São Paulo: Manole, 2008.  
WERNER, Ruth. Guia de patologia para massoterapeutas. 2. ed. Rio de Janeiro: Guanabara Koogan, 
2005.  
MONSTERLEET, G. Drenagem Linfática. São Paulo: Manole, 2010.  
CLIFFORD, Andrade. Massagem técnicas e resultados. 2010. Rio de Janeiro: Guanabara Koogan, 2010.  
MAIO, Mauricio de. Tratado de Medicina Estética. Roca. 2011. 3v. 24  
TSAO, Sandy. Atlas Colorido de Dermatologia Estética. Artmed. 2008.  
MARTINEZ, M.; RITTES, P. Beleza sem Cirurgia. São Paulo: Senac, 2003.  
KEDE, M. P. V.; SABATOVICH, O. Dermatologia Estética. São Paulo: Ateneu, 2009.  
BARROS, M. M. L. Velhice ou Terceira Idade. Rio de Janeiro: FGV, 2006 
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MICROBIOLOGIA, IMUNOLOGIA E BIOSSEGURANÇA EM SERVIÇOS DE ESTÉTICA  
Ementa 
Características morfológicas, estruturais e aspectos da fisiologia de bactérias, vírus e fungos. Ecologia de 
microrganismos. Microbiota normal do corpo humano. Relações hospedeiro-parasita. Princípios da 
transmissão dos agentes infecciosos. Microbiologia e educação ambiental. Os principais microorganismos 
(bactérias, vírus e fungos) de interesse clínico para o homem, com ênfase na saúde humana 
(mecanismos de transmissão, patogenia e prevenção das doenças infecciosas) e na estética. 
Antimicrobianos. Aspectos básicos do funcionamento do sistema imunológico. Reações de 
hipersensibilidade e aspectos da imunologia de interesse para a cosmetologia e estética. Biossegurança 
e suas normas. Definição de agentes infectantes. Classificação de materiais quanto ao risco de 
contaminação. Desinfecção e esterilização. Princípios e fundamentos do controle de infecção. 
Microorganismos de importância para a biossegurança, cuidados de manuseio de equipamentos de risco 
potencial e amostras biológicas. Conceitos de qualidade, qualidade total, controle de processos e 
produtos e suas normas técnicas respectivas. Principais órgãos de avaliação de controle de qualidade e 
padronização e seus programas (ISO, PGPQ, INMETRO, PALM, PNCQ, etc.). Emprego do ciclo PDCA 
(planejar, executar, verificar e atuar). Uso das ferramentas da qualidade. Ergonomia, higiene e segurança 
na rotina de trabalho. Legislação trabalhista e ambiental. Educação ambiental e biossegurança. 
Bibliografia Básica 
GLADWIN, Mark. Microbiologia Clínica: ridiculamente fácil. Artmed. 2010.  
TRABUSI, L. R. Microbiologia. Rio de Janeiro: Atheneu, 2004.  
ABBAS, Abul K.; LICHTMAN, Andrew H. Imunologia Celular e Molecular. Rio de Janeiro: Elsevier, 2011.  
HINRICHSEN, Sylvia Lemos. Biossegurança e Controle de Infecções. Guanabara, 2012.  
MASTROENI, M. F. e Biossegurança Aplicada a Laboratórios Serviços de Saúde. Rio de Janeiro: 
Atheneu, 2005.  
HIRATA, M. H.; MANCINI FILHO, J. Manual de Biossegurança. São Paulo: Manole, 2012. 12 ex. 
Bibliografia Complementar 
MOTA, Ivan; SILVA, Wilmar Dias da. Imunologia Básica e Aplicada. 5ª edição. Rio de Janeiro- RJ: 
Guanabara Koogan, 2003.  
FORTE, Wilma Carvalho Neves. Imunologia do Basico ao Aplicado.. 2ed. Porto Alegre: Artmed, 2007.  
TRABULSI, Luiz Rachid; ALTERTHUM, Flavio (coord.). Microbiologia. 4.ed. São Paulo: Atheneu, 2005.  
BARBOSA, Heloiza Ramos; TORRES, Bayardo Baptista. Microbiologia básica. São Paulo: Atheneu, 
2005.  
PELCZAR, Michael J; CHAN, E. C.s; KRIEG, Noel R. Microbiologia: Conceitos e Aplicações. 2. ed. São 
Paulo: Pearson Makron Books, 2005.  
YAMAGUCHI, Charles. Procedimentos Estéticos Minimamente Invasivos. Santos, 2010.  
MAIO, Maurício de. Tratado de Medicina Estética. 3Vols. Roca, 2011.   
CARVALHO, Paulo Roberto de. Boas Práticas Químicas em Biossegurança.. Rio de Janeiro: 
INTERCIÊNCIA, 1999.  
POSSARI, João Francisco. Centro de material e esterilização: planejamento e gestão. 4. ed. São Paulo: 
Iatria, 2011.  
ROMEIRO, Vitor Ribeiro. Legislação Médica. Atheneu, 2009.  
 
NUTRIÇÃO APLICADA A ESTÉTICA 
Ementa 
Histórico de nutrição. Conceitos de nutrição, alimentação, nutrientes, alimento. Fases da nutrição. Função 
dos nutrientes. Gasto basal de energia. Necessidades básicas de energia. Estudo dos macronutrientes 
(glicídios, proteínas, lipídios, vitaminas, sais minerais, água). Leis alimentares. Alimentação saudável. 
Pirâmide alimentar. Prevenção de doenças crônicas através da alimentação: obesidade, diabetes, 
dislipidemias, hipertensão. Programas de reeducação alimentar individual. 
Bibliografia Básica 
OLSON, James A. Nutrição Moderna na Saúde e na Doença. Manole. 2009.  
TUCUNDUVA, Sonia. Nutrição Clínica. Manole. 2009.   
GIBNEY, Frank. Introdução à Nutrição Humana. Rio de Janeiro: Guanabara Koogan, 2010. 
Bibliografia Complementar 
CÂNDIDO, Cynthia Cavalini. Nutrição – guia prático. 5ed. Iatria. 2014. 
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MAHAN, L. Kathleen; ESCOTT-STUMP, Sylvia. Krause: alimentos, nutrição e dietoterapia. Rio de 
Janeiro: Elsevier, 2012. 
FELLOWS, P. J. Tecnologia do Processamento de Alimentos. Porto Alegre: Artmed, 2006. 
TIRAPEGUI, Julio. Nutrição – Fundamentos e Aspectos Atuais. São Paulo: Atheneu, 2006.  
SA, Neide Gaudenci de; GALISA, Mônica Santiago; ESPERANÇA, Leila Maria Biscolla. Nutrição – 
Conceitos e Aplicações. São Paulo: M. Books, 2008.  
 
QUÍMICA E BIOQUÍMICA APLICADA A COSMETOLOGIA 
Ementa 
Matéria. Composição. Transformação. Ligações químicas. Ácidos. Ases. Sais. Óxidos. Ph. Reações e 
equações químicas. Noções de química orgânica. Bioquímica. Carboidratos e membranas. Metabolismo. 
Caracterização e identificação dos principais componentes celulares relacionando suas estruturas e 
quimismo. Grupos funcionais de moléculas. Estrutura química e funções de moléculas e biomoléculas 
aplicadas em estética e cosmética. Aspectos químicos e físico-químicos de moléculas aplicadas em 
estética e cosmética. Aspectos ambientais. Principais classes de produtos cosméticos, formulações, 
matérias-primas naturais, orgânicas e sintéticas utilizadas no tratamento estético. Produtos cosméticos 
com a aplicabilidade para a higiene, hidratação cutânea, antienvelhecimento, cuidados capilares, 
fotoprotetores bem como produtos empregados no tratamento de estrias, lipodistrofiagelóide 
Bibliografia Básica 
LEHNINGER, Albert L.; NELSON, Kay Yarborough; COX. Princípios de Bioquímica de Lehninger. São 
Paulo: Artmed. 2014.   
LODI. Bioquímica – Do conceito básico a clinica. Sarvier.2012. 
CHAMPE, Pamela C; HARVEY, Richard. A; FERRIER, Denise R. Bioquímica ilustrada. 3. ed. Porto 
Alegre: Artmed, 2006.  
VANZIN, Sara. Entendendo Cosmecêuticos. Santos. 2011.  
RIBEIRO, C. Cosmetologia Aplicada à Dermatoestética. São Paulo: LMC – Pharmabooks, 2010.  
DRAELOS, Zoe D. Dermatologia Cosmética: Produtos e Procedimentos. Santos. 2012.  
Bibliografia Complementar 
CISTERNAS, José Raul. Fundamentos Teóricos e Praticas em Bioquímica. Atheneu. 2011.  
VÁRIOS AUTORES, Biologia e Bioquímica: Bases Aplicadas as Ciências da Saúde. Phorte. 2011.  
PRATT, Charlotte W.; VOET, Donald; VOET, Judith G. Fundamentos de Bioquímica. Porto Alegre: 
Artmed, 2010.   
STRYER, Lubert. Bioquimica Fundamental. Guanabara Koogan. 2011.   
BROWN / BETTELHEIM / CAMPBELL / FARREL. Introdução a Química Geral, Orgânica e Bioquímica. 
Cengage, 2012.  
REBELLO, T. Guia de Produtos Cosméticos. São Paulo: Senac, 2011. 
BAUMANN, L. Dermatologia Cosmética. Revinter. 2004.  
MAIO, Mauricio de. Substancias de Preenchimento em Medicina Estética. Santos. 2007.  
COSTA, Adilson. Tratado Internacional de Cosmeceuticos. Guanabara Koogan. 2012.   
GERSON, Joel. Fundamentos de estética: ciências da pele. São Paulo: Cengag, 2011.. 
PEREIRA, Maria de Fátima Lima (Org.). Cosmetologia. São Caetano do Sul - SP: Difusão Editora, 2013.  
 
ESTÉTICA DOS ANEXOS 
Ementa 
Fundamentos da fisiologia e alteração bioquímica das unhas, mãos e pés. Mecanismo de ação dos 
produtos cosméticos na estética das unhas, mãos e pés. Princípios das técnicas protocolizadas de 
embelezamento e tratamento para as unhas, mãos e pés. A diferença entre epilação e depilação. Tipos 
de depilação. Tipos de ceras e materiais. Formas de eliminação do pêlo: físicas e químicas, propriedades 
ideais, formulação, cuidados e precauções, dados de mercado e novas técnicas. Técnicas, novas 
tendências e cuidados necessários para os procedimentos de depilação. Cuidados básicos no pré e pós 
epilação e depilação. Tratamento pós-depilatório. 
Bibliografia Básica 
BEGA, A. Tratado de Podologia. São Paulo: Yendis, 2014.  
IFLOUD, Judith. Técnicas em Estética. Artmed, 2015.  
ENCARNAÇÃO, Bianca do C. Unhas – Cuidados, embelezamento, mercado de trabalho. Senac,2017.  



 73 

FRANGIE, Catherine M. Milady Cosmetologia – Ciências Gerais, da Pele, e das Unhas. Cengage, 2017.  
FEIJO, A.; TAFURI, I. Depilação – O Profissional, a Técnica e o Mercado. São Paulo: Senac, 2004.  
BAPTISTA, Neusa N. R. Depilação – Passo a passo. Viena, 2017.  
Bibliografia Complementar 
GOLDCHER, A. Podologia. São Paulo: Roca, 2010.  
MATOS, Simone Pires. Noções Básicas em Dermatocosmética. Érica, 2015.  
FRANGIE, Catherine M. Milady Cosmetologia – Ciências Gerais, da Pele, e das Unhas. Cengage, 2017.  
SENA, Pedro. Unhas -  Técnicas de embelezamento e cuidados básicos com mãos e pés. Senac, 2005.  
OLIVEIRA, Andrea Lourenço. De Esteticista Para Esteticista: Diversificando os Protocolos Faciais e 
Corporais Aplicados na Área de Estética. Matrix, 2014.  
OSÓRIO, N.; TOREZAN, L. A. Laser em Dermatologia. São Paulo: Roca, 2009.  
MICHALUN, M. Varinia; MICHALUN, Natalia; SILVA, Mauro. Dicionário de ingredientes para cosmética e 
cuidados da pele. São Paulo: Senac, 2010.  
IFLOUD, Judith. Técnicas em Estética. Artmed, 2015.  
STANDARD, Milady’s. Fundamentos de Estética. Vol.4 – Estética. Cengage, 2012.  
STANDARD, Milady’s. Fundamentos de Estética. Vol.3 – Ciências da Pele. Cengage, 2012.  
 

3º SEMESTRE 
PATOLOGIA GERAL  
Ementa 
Introdução aos processos patológicos gerais aplicados à estética. Etiologia geral das doenças, estudo 
dos processos inflamatórios agudo e crônico, bem como mecanismos de reparo. Processos de 
degeneração e necrose. Abordagem geral do conceito de pigmentos e pigmentações patológicas. 
Distúrbios hemodinâmicos. Distúrbios do crescimento e da diferenciação celular, bem como processos 
neoplásicos e carcinogênese. Lesões elementares e dermatoses. Subsídios para a compreensão dos 
demais componentes curriculares do curso. 
Bibliografia Básica 
BRASILEIRO FILHO, Geraldo. Bogliolo: Patologia Geral. 4.ed. Rio de Janeiro: Guanabara Koogan, 2009.  
KUMAR, Vinay. Robbins - Patologia Básica. Elsevier. 2013.  
ROCHA, Arnaldo. Patologia: Processos gerais para o estudo das doenças. 2. ed. São Paulo - SP: Rideel, 
2011.  
Bibliografia Complementar: 
CAMARGO, João Lauro Viana de; OLIVEIRA, Deilson Elgui de. Patologia Geral: Abordagem 
Multidisciplinar. Rio de Janeiro: Guanabara Koogan, 2010.   
HANSEL, Donna E.; DINTZIS, Renee Z. Fundamentos de Rubin Patologia.. Rio de Janeiro- RJ: 
Guanabara Koogan, 2007.  
CANGUILHEM, Georges. O normal e o patológico. 7. ed. Rio de Janeiro: Forense, 2011.  
FARIA, José Lopes de. Patologia Geral: Fundamentos das Doenças com Aplicações Clinicas. Rio de 
Janeiro: Guanabara Koogan, 2010.  
FRANCO, Marcelo. Patologia de Processos Gerais. São Paulo: Atheneu, 2010.  
 
POLÍTICAS PÚBLICAS DE SAÚDE, SUS E DIREITOS HUMANOS 
Ementa 
Histórico dos Direitos Humanos no Brasil e no mundo, à cidadania, às noções de violência e maus tratos. 
Os direitos humanos, civis, políticos e o princípio da solidariedade. Direitos de acesso à educação e à 
saúde. Os aspectos culturais, sociais e econômicos e os condicionantes e determinantes do processo 
saúde-doença, tendo em vista a promoção da saúde. Os princípios que regem as atividades em saúde e 
estética. Direitos e responsabilidade do usuário dos serviços de saúde. Evolução do sistema de saúde no 
Brasil. Autoritarismo e Centralização (1964-1984). As transformações do Sistema da Saúde no período de 
Transição (1984-1988). O Sistema Único de Saúde – SUS. Educação ambiental e políticas públicas de 
saúde. 
Bibliografia Básica 
AGUIAR, Zenaide Neto (Org.).SUS (Sistema Único de Saúde). São Paulo: Martinari, 2011.  
LANG, Regina Maria Ferreira; TADDEI, José Augusto. Nutrição em Saúde Pública. São Paulo: Rubio, 
2011.   
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WEIS, CARLOS. Direitos humanos contemporâneos. 3ed. Malheiros. 2014.  
Bibliografia Complementar:  
LOPES, Mário. Políticas de Saúde Pública. São Paulo: Atheneu, 2010.  
SILVEIRA, Mário Magalhães. Política Nacional de Saúde Pública. Rio de Janeiro: Revan, 2008.   
POLÍTICAS de Saúde no Brasil: continuidades e mudanças.. Rio de Janeiro: FIOCRUZ, 2012.  
ANDRADE, Luiz Odorico Monteiro De. SUS passo a passo: história, regulamentação, financiamento, 
políticas nacionais.. 2. ed. rev. ampl. São Paulo: Hucitec, 2007.  
FREIRE, Caroline. Política Nacional de Saúde. Erica. 2015  
 
RECURSOS MANUAIS APLICADOS Á ESTÉTICA II 
 Estética na técnica de massomodelagem Estimulo-oxigenação(MMEO) e de drenagem Linfática. Estudo 
do sistema Linfático e suas disfunções. Histórico da drenagem linfática. A drenagem linfática facial e 
corporal nas alterações e manifestações clinica faciais e corporais relacionados com a estética. Técnicas 
de aplicação de drenagem linfática facial corporal e capilar. A massagem preventiva e terapêutica, e suas 
influencias no sistema nervoso, muscular, circulatório e digestivo. Indicações e conta indicações. Direção, 
ritmo, intensidade, duração e frequência. 
Bibliografia Básica 
GUIRRO, E.; GUIRRO, R. Fisioterapia Dermato-Funcional. São Paulo: Manole, 2010.  
BORGES, F. S. Dermato-Funcional Modalidades Terapêuticas nas Disfunções Estéticas. São Paulo: 
Phorte, 2010.  
ELLSWORTH, Abigail. Massagem – Guia Completo de Técnicas Básicas de Massagem – Anatomia 
Ilustrada. Manole, 2012.  
Bibliografia Complementar 
MARTINEZ, M.; RITTES, P. Beleza sem Cirurgia. São Paulo: Senac, 2010. 
PEREIRA, Maria de Fátima Lima (Org.). Recursos técnicos em estética (v.1). São Caetano do Sul - SP: 
Difusão Editora, 2013.  
GARCIA, N. M. Drenagem Linfática. São Paulo: Senac, 2010 
GUSMÃO, C. Drenagem Linfática Manual. Rio de Janeiro: Atheneu, 2010 
FOLDI, Michael. Princípios de Drenagem Linfática. Manole. 2012 
 
TRICOLOGIA 
Anatomo-fisiologia do couro cabeludo e da haste capilar. Fundamentos de tricologia. Avaliação e 
diagnóstico em estética capilar. Estudo complementar do cabelo (couro cabeludo, folículo piloso e haste).   
Estudo das alterações da haste e distúrbios do couro cabeludo.  Anamnese e avaliação capilar.  Doenças 
relacionadas ao couro cabeludo e haste e seus tratamentos 
 Bibliografia Básica 
HALAL, J. Tricologia e a Química Cosmética Capilar. São Paulo: Cengage, 2017..  
,BIty// ONDO, S.; DONATI, B. Cabelo – Cuidados Básicos, Técnicas de Corte, Coloração e 
Embelezamento. São Paulo: Senac, 2013.  
DRAELOS, Zoe D. Dermatologia Cosmética: Produtos e Procedimentos. Santos. 2012.  
Bibliografia Complementar 
GOMES, A. L. O Uso da Tecnologia Cosmética no Trabalho do Profissional Cabelereiro. São Paulo: 
Senac, 2009.   
KOBREN, S. D. Calvície. São Paulo: Record, 2000.  
REBELLO, T. Guia de Produtos Cosméticos. São Paulo: Senac, 2011.   
HALAL, J. Dicionário de Ingredientes de Produtos para Cuidados com o Cabelo. Senac. 2010.  
BRAGA, Denise. Terapia Capilar – Manual de instruções. Senac, 2014.  
 
COSMETOLOGIA  
Ementa 
Composição de formulações e ação de produtos cosméticos destinados ao emprego na pele e cabelos. 
Riscos na utilização de cosméticos. Estudo comparativo dos cosméticos disponíveis no mercado, 
segundo as necessidades dos usuários e sua especificidade de aplicação. 
Bibliografia Básica 
VANZIN, Sara. Entendendo Cosmecêuticos. Santos. 2011  
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RIBEIRO, C. Cosmetologia Aplicada à Dermatoestética. São Paulo: LMC – Pharmabooks, 2010.  
DRAELOS, Zoe D. Dermatologia Cosmética: Produtos e Procedimentos. Santos. 2012.  
Bibliografia Complementar 
REBELLO, T. Guia de Produtos Cosméticos. São Paulo: Senac, 2011.  
BAUMANN, L. Dermatologia Cosmética. Revinter. 2004.  
MAIO, Mauricio de. Substancias de Preenchimento em Medicina Estética. Santos. 2007.  
COSTA, Adilson. Tratado Internacional de Cosmeceuticos. Guanabara Koogan. 2012.   
GERSON, Joel. Fundamentos de estética: ciências da pele. São Paulo: Cengag, 2011.  
PEREIRA, Maria de Fátima Lima (Org.). Cosmetologia. São Caetano do Sul - SP: Difusão Editora, 2013.  
 
PARASITOLOGIA HUMANA 
Ementa 
Generalidades sobre o parasitismo. Relação parasito-hospedeiro. Estudo da morfologia, biologia, 
patogenia, diagnóstico, epidemiologia e profilaxia dos Protozoários e Helmintos (Nematódeos, cestódeos 
e trematódeos) de interesse médico. Epidemiologia e educação ambiental. Estudo dos artrópodes 
parasitas do homem e vetores de doenças. Animais venenosos e peçonhentos. Ênfase em parasitologia 
dermatológica e em aspectos relacionados à estética. 
Bibliografia Básica 
REY, Luis. Bases da parasitologia médica. 3. ed. Rio de Janeiro: Guanabara Koogan, 2011.  
NESVES, David Pereira. Parasitologia humana. 12ed. Atheneu. 2011. 
CIMERMAN, Benjamin. Parasitologia humana e seus fundamentos gerais. 2ed. Atheneu. 2001. 
Bibliografia Complementar:  
CIMERMAM, Benjamim. Atlas de Parasitologia. São Paulo: Atheneu, 2009.  
FERREIRA, Marcelo Urbano. Parasitologia contemporânea. Rio de Janeiro-RJ: Guanabara Koogan, 
2012.  
NEVES, David Pereira. Parasitologia Dinâmica. São Paulo: Atheneu, 2009.  
NEVES, David Pereira; NETO, João Batista Bittencourt. Atlas didático de parasitologia. São Paulo: 
Atheneu, 2006. 
HINRICHSEN, S.L. Doenças Infecciosas e Parasitárias. Rio de Janeiro: Guanabara koogan, 2009.  
 
RECURSOS TECNOLÒGICOS APLICADOS À ESTÉTICA I 
Ementa 
Conceitos de eletricidade e de inflamação. Mecanismos fisiológicos da dor. Efeitos fisiológicos do frio e do 
calor. Manta térmica. Microcorrentes. Corrente contínua. Pressoterapia. Alta frequência. Eletrolifting. 
Peelingultrasônico. Desincrustação. Vapor de ozônio. Bronzeamento artificial. Tipos de aparelhos e suas 
aplicações. Indicações e contraindicações. Tecnologias avançadas, modernas e eficazes, que utilizam os 
recursos eletroestéticos, tanto na linha facial como na corporal. Fundamentos fisiológicos, bioquímicos e 
biofísicos da eletroterapia, fototerapia e termoterapia, suas indicações, contraindicações e formas de 
aplicação em estética e nas diferentes patologias em estéticas. 
Bibliografia Básica 
GUIRRO, E.; GUIRRO, R. Fisioterapia Dermato-Funcional. São Paulo: Manole, 2010.  
BORGES, F. S. Dermato-Funcional Modalidades Terapêuticas nas Disfunções Estéticas. São Paulo: 
Phorte, 2010.  
PINTO, Marcos Vinicius de Melo. Fototerapia: Aspectos Clínicos da Reabilitação. Andreolli. 2011. 
Bibliografia Complementar 
AGNES, Jones Eduardo. Eletrotermofototerapia. Santa Maria, RS: do Autor, 2013.  
CISNEROS, L. L.; SALGADO, A. H. I. Guia de eletroterapia. Belo Horizonte: Coopmed, 2006 
NELSON, Roger M.; HAYES, Karen W. (Edit.). Eletroterapia clínica. Barueri, SP: Manole, 2003.  
PEREIRA, F. Eletroterapia sem Mistérios. Rubio. 2007.  
YAMAGUCHI, Charles. Procedimentos Estéticos Minimamente Invasivos. Santos. 2010.  
 

4º SEMESTRE 
ESTÉTICA CAPILAR  
Ementa 
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Anatomo-fisiologia do couro cabeludo e da haste capilar. Fundamentos de tricologia. Avaliação e 
diagnóstico em estética capilar. Tratamentos capilares, no âmbito da estética e da cosmetologia. 
Procedimentos estéticos, corretivos e preventivos utilizados na assistência capilar. Fundamentos de 
equipamentos e produtos utilizados na Estética Capilar. 
Bibliografia Básica 
HALAL, J. Tricologia e a Química Cosmética Capilar. São Paulo: Cengage, 2017.  
BIONDO, S.; DONATI, B. Cabelo – Cuidados Básicos, Técnicas de Corte, Coloração e Embelezamento. 
São Paulo: Senac, 2013.  
DRAELOS, Zoe D. Dermatologia Cosmética: Produtos e Procedimentos. Santos. 2012..  
Bibliografia Complementar 
GOMES, A. L. O Uso da Tecnologia Cosmética no Trabalho do Profissional Cabelereiro. São Paulo: 
Senac, 2009.   
KOBREN, S. D. Calvície. São Paulo: Record, 2000.  
REBELLO, T. Guia de Produtos Cosméticos. São Paulo: Senac, 2011.   
HALAL, J. Dicionário de Ingredientes de Produtos para Cuidados com o Cabelo. Senac. 2010 
BRAGA, Denise. Terapia Capilar – Manual de instruções. Senac, 2014.  
 
ESTÉTICA FACIAL I  
Ementa 
Estética facial. Tratamentos faciais. Principais tratamentos empregados na área de estética, saúde e 
beleza. Postura do profissional. Limpeza de pele. Tratamento de acne e manchas. Decapagem 
(renovação celular). Drenagem linfática. Enrijecimento facial. Eletrocoagulação. Eletrolifting (atenuar 
linhas de expressão). Hidratação. Lifting biológico. Hidratação facial. Máscaras (gesso, hidroplástica, 
porcelana, etc.). Microcorrente. Revitalização. Peelling. Rejuvenescimento facial. Maquilagem definitiva. 
Tintura e permanente de cílios. Depilação definitiva. Análise e classificação das disfunções estéticas. 
Elaboração do plano de tratamento. Profilaxia. Indicações e contraindicações. Ficha de avaliação. 
Métodos e técnicas de avaliação. Reflexão de situações cotidianas na área de estética facial. Conceitos 
básicos e objetivos da avaliação física e funcional em Estética. Anamnese. Principais protocolos 
utilizados nas alterações e manifestações clínicas faciais relacionadas com a Estética. Definição dos 
procedimentos e a elaboração de protocolos individuais. 
Bibliografia Básica 
GOBBO, Priscila C. Dal. Estética Facial Essencial. Atheneu, 2010.  
MAIO, Mauricio de. Tratado de Medicina Estética. Roca. 2011. 3v.  
MARTINEZ, M.; RITTES, P. Beleza sem Cirurgia. São Paulo: Senac, 2014. 
BORGES, F. S. Dermato-Funcional Modalidades Terapêuticas nas Disfunções Estéticas. São Paulo: 
Phorte, 2010.  
AZULAY, Rubem David; AZULAY, David Rubem; AZULAY-ABULAFIA, Luna. Dermatologia. 6. ed. Rio de 
Janeiro: Guanabara Koogan, 2015. 
GUIRRO, E.; GUIRRO, R. Fisioterapia Dermato-Funcional. São Paulo: Manole, 2010.  
Bibliografia Complementar 
BENTLEY, E. Livro Essencial de Massagem – Guia Completo sobre Terapias Manuais Básicas. São 
Paulo: Manole, 2006.  
BORELLI, S. As Idades da Pele. São Paulo: Senac, 2004.  
PEREIRA, Maria de Fátima Lima (Org.). Recursos técnicos em estética. São Caetano do Sul - SP: 
Difusão Editora, 2013. 2 volumes 
NAINI, Farhad B. Estética Facial. Elsevier, 2014.  
IFLOUD, Judith. Técnicas em Estética. Artmed, 2015.  
MAIO, Mauricio de. Tratado de Medicina Estética. Roca. 2011. 3v.  
TSAO, Sandy. Atlas Colorido de Dermatologia Estética. Artmed. 2008.  
MARTINEZ, M.; RITTES, P. Beleza sem Cirurgia. São Paulo: Senac, 2003.  
KEDE, M. P. V.; SABATOVICH, O. Dermatologia Estética. São Paulo: Ateneu, 2009.  
BARROS, M. M. L. Velhice ou Terceira Idade. Rio de Janeiro: FGV, 2006.  
 
RECURSOS TECNOLÒGICOS APLICADOS À ESTÉTICA II 
Ementa 
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Tecnologias avançadas modernas e eficazes, que utilizam os recursos eletroestéticos, na linha corporal. 
Tipos de aparelhos e suas aplicações. Estimulação muscular. Ultrassom 3Mhz. Radiofrequência. 
Criolipolise. Laser de baixa, alta e média frequência. Luz pulsada. Eletrolipoforese. Ultra cavitação. 
Bibliografia Básica 
GUIRRO, E.; GUIRRO, R. Fisioterapia Dermato-Funcional. São Paulo: Manole, 2010.  
BORGES, F. S. Dermato-Funcional Modalidades Terapêuticas nas Disfunções Estéticas. São Paulo: 
Phorte, 2010.  
PINTO, Marcos Vinicius de Melo. Fototerapia: Aspectos Clínicos da Reabilitação. Andreolli. 2011. 
Bibliografia Complementar 
AGNES, Jones Eduardo. Eletrotermofototerapia. Santa Maria, RS: do Autor, 2013.  
CISNEROS, L. L.; SALGADO, A. H. I. Guia de eletroterapia. Belo Horizonte: Coopmed, 2006.  
NELSON, Roger M.; HAYES, Karen W. (Edit.). Eletroterapia clínica. Barueri, SP: Manole, 2003. 
PEREIRA, F. Eletroterapia sem Mistérios. Rubio. 2007.  
YAMAGUCHI, Charles. Procedimentos Estéticos Minimamente Invasivos. Santos. 2010.  
 
FARMACOLOGIA  
Ementa 
Introdução à Farmacologia. Vias de administração e mecanismos farmacocinéticos. Princípios da ação de 
fármacos. Noções gerais da farmacologia do sistema nervoso autônomo. Noções da farmacologia do 
sistema nervoso central. Fármacos que interferem no controle central da motricidade. Farmacologia da 
inflamação. Bases farmacológicas da antibioticoterapia. Noções de farmacologia dermatológica e ocular. 
Produtos, ingredientes e substâncias naturais frequentemente utilizados em estética. Efeitos mutagênicos 
e carcinogênicos. Toxicologia aplicada à estética e educação ambiental. 
Bibliografia Básica 
PIVELLO, Vera. Farmacologia – como agem os medicamentos. Atheneu. 2014. 
CLARK, Michelle. Farmacologia ilustrada. 5ed. Artmed. 2013.  
KATZUNG, Bertram G. Farmacologia Básica e Clínica. São Paulo: Artmed, 2010.   
 Bibliografia Complementar 
RANG, H. P.; DALE, M. M. Farmacologia. Rio de Janeiro: Elsevier, 2012.  
SOARES, Vinicius H. P.Farmacologia Humana Básica. Rio de Janeiro: Senac, 2012.  
GOLAN, David E.; ARMSTRONG, Ehrin, J. Princípios de Farmacologia; a Base Fisiopatológica da 
Farmacoterapia.. 2ed. Rio de Janeiro: Guanabara Koogan, 2009.  
WILLIAMS, Lippincott; WILKINS. Farmacologia Clínica.. 3ª edição. Rio de Janeiro-RJ: Guanabara 
Koogan, 2010.  
BACHMANN, Kenneth; HACKER, Miles; MESSER, William. Farmacologia Princípios e Prática. Rio de 
Janeiro: Guanabara Koogan, 2012.  
 
 
 
 
PSICOLOGIA APLICADA À SAÚDE 
Ementa 
Introdução á psicologia. Principais etapas do desenvolvimento. A constituição do sujeito. Personalidade: 
formação do auto-conceito. Aspectos psicossociais do comportamento humano. Relações interpessoais. 
Desenvolvimento de transtornos relacionados a imagem. Aspectos psicológicos, significados emocionais 
do corpo e da estética, suas relações com o desenvolvimento e a personalidade. A abordagem sistêmica 
e as relações interpessoais. Processos interpessoais nos relacionamentos. O desenvolvimento de 
habilidades interpessoais. O papel do contexto social e cultural. As relações interpessoais no ambiente de 
trabalho e nas prestações de serviços em estética. 
 Bibliografia Básica 
BOCK, Ana Merces Bahia; FURTADO, Odair; TEIXEIRA, Maria de Lourdes Trassi. Psicologias: uma 
introducao ao estudo de psicologia.. 14.ed. São Paulo: Saraiva, 2008.  
PAPALIA, D. E.; OLDS, S. W.; FELDMAN, R. D. Desenvolvimento Humano. Porto Alegre: Mcgraw Hill – 
Artmed, 2013. 
DAVIDOFF, Linda L. Introdução à psicologia. 3 ed. Sao Paulo: Makron Books, 2001.  
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Bibliografia Complementar 
MINICUCCI, A. Relações Humanas – Psicologia das Relações Interpessoais. SP: Atlas, 2012.. 
FERNANDES, Dinorah. Psicologia e Saúde: Formação, Pesquisa e Prática Profissional. 1 ed. São Paulo: 
Vetor, 2012.  
CARVALHO, Maria do Carmo Nacif. Relacionamento Interpessoal. LTC, 2009.  
FRITZEN, S. J. Relações Humanas Interpessoais. Petrópolis: Vozes, 2005.  
MARTIN, Garry. Modificação de Comportamento – O Que e Como Fazer. Roca, 2009.  
 
DERMATOLOGIA APLICADA A ESTÉTICA  
Ementa 
Anatomia, fisiologia e histologia da pele. Permeabilidade cutânea. Classificação e tipos de pele. Avaliação 
e classificação da pele sã. Avaliação e classificação do envelhecimento cutâneo. Lesão, doenças 
inflamatórias agudas e crônicas. Aspectos ambientais. Regeneração e reparo tecidual. Processos de 
cicatrização (cicatrizes hipertróficas e quelóides). Principais discromias, processos de hiper e 
hipopigmentações.Dermatoses inflamatórias agudas e crônicas. Doenças bolhosas. Infecções e 
infestações. Distúrbios de anexos apidérmicos. Tumores epiteliais benignos e malignos. Lesões 
dermatológicas elementares, diagnóstico e tratamento. 
Bibliografia Básica 
AZULAY, Rubem David; AZULAY, David Rubem; AZULAY-ABULAFIA, Luna. Dermatologia. 6. ed. Rio de 
Janeiro: Guanabara Koogan, 2015.  
BEDIN, Valcinir. Manual de Condutas em Dermatologia. Roca. 2011.  
RIVITTI, Evandro A. Manual de Dermatologia Clínica de Sampaio e Rivitti. Artes Médicas, 2014.  
Bibliografia Complementar 
ELDER, D. Histopatologia da Pele de Lever: Manual e Atlas. São Paulo: Manole, 2011.  
BORELLI, S. As Idades da Pele. Senac. 2004.  
MALAGUTTI, William. Curativos, Estomia e Dermatologia:: uma abordagem multiprofissional. 2 ed. São 
Paulo: Martinari, 2011.  
SABBAG, C.Y. Psoriase Descobertas Além da Pele. Yendis. 2010.  
KEDE, Maria Paulina Villarejo. Dermatologia Estética. São Paulo: Atheneu, 2009. 
BORGES, Eline Lima. Manual para Prevenção de Lesões da Pele. Rubio. 2012.  
TSAO,Sandy. Atlas Colorido De Dermatologia Estética. Rio de Janeiro: McGraw-Hill,2008.  
 
EPIDEMIOLOGIA E BIOESTATÍSTICA 
Ementa 
Epidemiologia básica em saúde e estética. Os instrumentos de medidas das principais doenças, através 
dos indicadores e índices, bem como, da análise numérica de interesse para a área. Conceitos de 
Epidemiologia pertinentes ao processo de produção do conhecimento na área de saúde. Estatística vital, 
coeficientes, proporções e indicadores de saúde. Indicadores socioeconômicos e dados básicos da 
população brasileira. Estatística vital. Perfil da velhice e dos modos de envelhecer no Brasil e no Mundo. 
Epidemiologia descritiva. Tipos de estudos epidemiológicos. Monitoramento e vigilância. Importância da 
bioestatística e da epidemiologia em estética. Educação ambiental, vigilância ambiental e epidemiologia. 
Bibliografia Básica 
Sidia M. Callegari-Jacques Bioestatística – princípios e aplicações. Artmed. 2003. 
VIEIRA, Sonia. Introdução à bioestatística. 4.ed. Rio de Janeiro: Elsevier, 2008.  
ROUQUAYROL, Maria Zélia. Epidemiologia e saúde. Medbook. 2012.. 
Bibliografia Complementar 
JEKEL, James F. (et al). Epidemiologia, bioestatística e medicina preventiva. 2 Porto Alegre: Artmed, 
2005.   
SIQUEIRA, Arminda Souza. Estatística na Área de Saúde. Coopmed. 2011.  
CAMPOS, Roseli. Bioestatística – Coleta de dados, medidas e análise de resultados. Érica. 2014. 
MEDRONHO, Roberto. Epidemiologia. 2ed. Atheneu. 2008. 
FRANCO, Laercio Joel. Fundamentos de Epidemiologia. Manole. 2011.  
 

5º SEMESTRE 
TERAPIAS NATURAIS E SPA TERAPIA APLICADOS A ESTÉTICA 
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Ementa 
Bem-estar, relaxamento e vida saudável. Terapias complementares no tratamento estético. Terapias 
alternativas, bioenergéticas e reflexologia, com aprendizagem das técnicas correspondentes. 
Fundamentos de terapias chinesa, japonesa, Ayurveda e reflexologia. Noções de cromoterapia, 
aromaterapia, banhos medicinais, técnicas de relaxamento, além de outros recursos para promover a 
beleza e o bem-estar. Aspectos ambientais. Aprofundamento e a prática do Shiatsu e da Reflexologia. A 
técnica do Shiatsu Facial – tratamento e prevenção com massagens e exercícios que visam auxiliar o 
rejuvenescimento e o equilíbrio físico, mental e emocional. Shiatsu corporal. Tratamentos oferecidos por 
um SPA: algoterapia, argiloterapia, balneoterapia, banhos terapêuticos (banho de chocolate, banho de 
vinho), hidroterapia. 
Bibliografia Básica 
ANDERSON, S. K. A Prática do Shiatsu. São Paulo: Manole, 2010.   
KOCKRICK, M.; RAPPENECKER, W. Atlas de Shiatsu. São Paulo: Manole, 2012  
FORNAZIERI, L. C. Tratado de Acupuntura Estética. São Paulo: Ícone, 2013.  
Bibliografia Complementar 
ECKERT, Achim. Oito Meridianos Maravilhosos. Roca, 2012.  
DONATELLI, Sidney. Caminhos de Energia – Atlas dos Meridianos. Roca, 2011.  
PEREIRA, Maria de Fátima Lima (Org.). Spaterapia. São Caetano do Sul - SP: Difusão Editora, 2013.  
SICA, Crislane. Reflexologia como aprendizado. São Paulo: Ícone, 2008.  
WOLFFEMBUTTEL, Adriana Nunes. Bases da Química dos Óleos Essenciais e Aromaterapia. Roca, 
2010.  
LALVANI, Vimla. Exercícios Básicos de Yoga. Manole, 2006.  
 
ESTÉTICA EM MEDICINA CIRÚRGICA  
Ementa 
Introdução à medicina estética. Distúrbios corporais. Protocolos e manobras estéticas no pré, per e pós-
operatório. Cuidados nos atendimentos pré, per e pós-operatórios 
Bibliografia Básica 
SARMENTO, George Jerre V. Fisioterapia Hospitalar no Pré e Pós-operatórios. São Paulo: Manole, 2009.  
AZULAY, Rubem David; AZULAY, David Rubem; AZULAY-ABULAFIA, Luna. Dermatologia. 6. ed. Rio de 
Janeiro: Guanabara Koogan, 2015.  
BORGES, Fábio dos Santos. Dermato-funcional: modalidades terapêuticas nas disfunções estéticas. 2. 
ed. rev. e ampl. São Paulo: Phorte, 2010.  
Bibliografia Complementar 
MAUAD, Raul. Estética e Cirurgia Plástica: tratamento pré e pós-operatório. Rio de Janeiro: Senac, 2008.  
EVANS, G. R. D. Cirurgia Plástica – Estética e Resconstrutora. Rio de Janeiro: Revinter, 2006.  
HORIBE, E. K. Estética clínica e cirúrgica. Rio de Janeiro: Revinter, 2000.  
FERNANDES, F. A. C. Acupuntura Estética e no Pós-Operatório de Cirurgia Plástica. São Paulo: Ícone, 
2014.  
MAIO, Maurício de. Tratado de Medicina Estética. 3Vols. Roca, 2011.   
 
ESTÉTICA FACIAL II  
Ementa 
Estética facial. Tratamentos faciais. Principais tratamentos empregados na área de estética, saúde e 
beleza. Postura do profissional. Limpeza de pele. Tratamento de acne e manchas. Decapagem 
(renovação celular). Drenagem linfática. Enrijecimento facial. Eletrocoagulação. Eletrolifting (atenuar 
linhas de expressão). Hidratação. Lifting biológico. Hidratação facial. Máscaras (gesso, hidroplástica, 
porcelana, etc.). Microcorrente. Revitalização. Peelling. Rejuvenescimento facial. Maquilagem definitiva. 
Tintura e permanente de cílios. Depilação definitiva. Análise e classificação das disfunções estéticas. 
Elaboração do plano de tratamento. Profilaxia. Indicações e contra-indicações. Ficha de avaliação. 
Métodos e técnicas de avaliação. Reflexão de situações cotidianas na área de estética facial.  
Bibliografia Básica 
GOBBO, Priscila C. Dal. Estética Facial Essencial. Atheneu, 2010.  
MAIO, Mauricio de. Tratado de Medicina Estética. Roca. 2011. 3v.  
MARTINEZ, M.; RITTES, P. Beleza sem Cirurgia. São Paulo: Senac, 2014.  
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Bibliografia Complementar 
STANDARD, Milady’s. Fundamentos de Estética. Vol.4 – Estética. Cengage, 2012.  
BORELLI, S. As Idades da Pele. São Paulo: Senac, 2004. 
PEREIRA, Maria de Fátima Lima (Org.). Recursos técnicos em estética. São Caetano do Sul - SP: 
Difusão Editora, 2013. 2 volumes.  
BENTLEY, E. Livro Essencial de Massagem – Guia Completo sobre Terapias Manuais Básicas. São 
Paulo: Manole, 2006.  
NAINI, Farhad B. Estética Facial. Elsevier, 2014.  
 
BIOÉTICA E LEGISLAÇÃO PROFISSIONAL APLICADA A ESTÉTICA 
Ementa 
Estética e cosmetologia e sua legislação no Brasil. Vigilância sanitária e a atuação profissional. Bioética. 
A ética no exercício profissional. Trabalho multiprofissional, interdisciplinar e intersetorial: o profissional da 
estética e da cosmética e sua relação com outros profissionais. Mercado de trabalho, educação ambiental 
e responsabilidade social. 
Bibliografia Básica 
SÁ, Antônio Lopes de. Ética Profissional. São Paulo: Atlas, 2014.  
NALINI, José Renato. Ética geral e profissional. 11ª ed. São Paulo: RT. 2014 
ALONSO, Ricardo Penha; KAZMIERCZAK, Luiz Fernando (Org.). Estudos contemporâneos de bioética e 
biodireito. São Paulo: Letras Jurídicas, 2013.  
Bibliografia Complementar 
REGO, Sergio; PALÁCIOS, Marisa; BATISTA, Rodrigo Siqueira. Bioética para profissionais da Saúde. Rio 
de Janeiro: FIOCRUZ, 2009.  
PETROIANO, Andy. Ética, Moral e Deontologia Médicas. Rio de Janeiro: Guanabara Koogan, 2000.  
NAMBA, Edison Tetsuzo. Manual de Bioética e Biodireito. São Paulo: Atlas, 2009. 
PESSINI, L.; BARCHI, Fontaine, C. P. Problemas Atuais de Bioética. São Paulo: Loyola, 2003.  
OGUISSO, T.; ZOBOLI, E. L. C. P. Ética e Bioética. São Paulo: Manole, 2006.  
 
TRABALHO DE INICIAÇÃO CIENTÍFICA I 
Ementa 
Estudo e pesquisa à aplicação dos conteúdos do curso de Estética e Cosmética, com intuito de promover 
de forma motivacional a iniciação científica no acadêmico e fundamentação teórica. 
Bibliografia Básica 
ANDRADE, Maria Margarida de. Introdução à metodologia do trabalho científico. São Paulo, Atlas, 2009. 
LAKATOS, E. M. Fundamentos de metodologia científica. São Paulo, Atlas, 2009 
KOCHE, José Carlos. Fundamentos de Metodologia Científica. Petrópolis: Vozes, 2013.  
Bibliografia Complementar 
SALOMON, Délcio Vieira. Como fazer uma monografia. 12. ed. São Paulo: Martins Fontes, 2010.  
LAKATOS, E. M. MARCONI, M. de A. Metodologia científica. São Paulo, Atlas, 2002 
RUDIO, Franz Victor. Introdução ao projeto de pesquisa científica. 40ª ed. Petrópolis-RJ: Vozes, 2012.  
GIL, A. Como Elaborar Projetos de Pesquisa. São Paulo: Atlas, 2010.  
BOSI, Maria Lúcia Magalhães; BOSI, Maria Lúcia Magalhães; MERCADO, Francisco Javier (Org). 
Pesquisa qualitativa de serviços de saúde. 2. ed. Petrópolis, RJ: Vozes, 2007.  
 
URGÊNCIAS E EMERGÊNCIAS EM CLÍNICA ESTÉTICA  
Ementa 
Os fundamentos e situações de urgências e emergências do cotidiano. Medidas terapêuticas que 
minimizem os riscos para o acidentado ou portador de doença imprevista, dentro ou fora de uma unidade 
de serviço em estética. Intoxicações exógenas agudas. Os primeiros atendimentos das emergências: 
desde o momento em que ocorre o acidente até a chegada de um serviço de emergência médica. 
Bibliografia Básica 
SANTOS, N. C. M. Urgência e Emergência para Enfermagem. Rio de Janeiro: Érica, 2010.  
SOUSA, Lucila Medeiros Minichello. Primeiros Socorros - Condutas Técnicas. Iatria, 2010.  
FIGUEIREDO, Nebia. Emergência: Atendimento e Cuidados de Enfermagem. Yendis. 2010.  
Bibliografia Complementar 
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MANARINNO, Luciano. Condutas Médicas na Emergência. Revinter. 2011  
BRANDAO, J. C. M.; FALCÃO, L. F. R. Primeiros Socorros. São Paulo: Martinari, 2010.  
CORREA, D.; GUIMARAES, H. P.; LARANJEIRA, L. N.; REGENGA, M. M. Guia de Urgência e 
Emergência para Fisioterapia. Rio de Janeiro: Atheneu, 2010.  
CANETTI, M. D. Manual básico de socorro de emergência para técnicos em emergências médicas e 
socorristas. 2. Ed. São Paulo: Atheneu, 2007.  
LOPES, Antonio Carlos. Tratado de Medicina de Urgência e Emergência. Atheneu. 2010.. 
 
ESTÁGIO SUPERVISIONADO I - PRÁTICAS EM ESTÉTICA I 
Ementa 
Prática supervisionada. Planejamento, avaliação e execução das atividades que envolvem a estética. 
Prática dos fundamentos das técnicas de estética facial e corporal. Integração do conhecimento teórico-
prático para realização de tratamentos. 
Bibliografia Básica 
ELLSWORTH, Abigail. Massagem – Guia Completo de Técnicas Básicas de Massagem – Anatomia 
Ilustrada. Manole, 2012.  
LEDUC, A.; LEDUC, O. Drenagem Linfática: Teoria e Prática. São Paulo: Manole, 2008.  
RIBEIRO, C. Cosmetologia Aplicada à Dermatoestética. São Paulo: LMC – Pharmabooks, 2010.  
Bibliografia Complementar 
DRAELOS, Zoe Diana (Editor). Dermatologia cosmética: produtos e procedimentos. São Paulo: Santos, 
2012  
ANDRADE, C. K. et al. Massagem: técnicas e resultados. Rio de Janeiro: Guanabara Koogan, 2003.  
BAUMANN, Leslie. Dermatologia Cosmética: Princípios e Práticas. Rio de Janeiro: Revinter, 2004.  
VACCHIANO, A. Shiatsu Facial: A Arte do Rejuvenescimento. São Paulo: Ground, 2008 
KEET, L. A Bíblia da Reflexologia. São Paulo: Pensamento, 2011 
 

6º SEMESTRE 
ESTÉTICA APLICADA EM BIOGERONTOLOGIA E A GESTANTE 
Ementa 
Introdução a biogerontologia. Epidemiologia do envelhecimento. Teorias do envelhecimento. 
Envelhecimento e doenças crônicas degenerativas. Medicina preventiva e envelhecimento. 
Procedimentos estéticos. Modificações gravídicas no organismo materno e suas repercussões na vida da 
mulher. Hormonologia da gravidez. Tratamentos estéticos durante o período gestacional. Problemas 
relacionados com mudanças hormonais: enxaqueca, insônia, constipação intestinal, cansaço etc. Bem 
estar físico e mental. A estética no pós-parto e durante a lactação. 
Bibliografia Básica 
GREVE, Julia Maria D´Andréa. Tratado de medicina de reabilitação. São Paulo: Roca, 2007.  
FALCÃO, Deusivânia Vieira da Silva. PSICOLOGIA do envelhecimento: relações sociais, bem-estar 
subjetivo e atuação profissional em contextos diferenciados. 2. ed. Campinas, SP: Alínea, 2011.  
FIGUEIREDO, Nébia Maria Almeida De; TONINI, Teresa. Gerontologia: Atuação da Enfermagem no 
Processo de Envelhecimento. São Caetano do Sul - SP: Yendis, 2012.  
FREEDMAN, F. B. Ioga para a Gravidez, Parto e Pós-Parto. São Paulo: Publifolha, 2010.  
KEDE, Maria Paulina V. Dermatologia Estética. Atheneu, 2015. 2.  
PIATTI, Isabel Luiza. Gestantes – Cuidados estéticos durante a gravidez. Buona Vita, 2015.  
Bibliografia Complementar 
SALDANHA, Assuero Luiz; CALDAS, Célia Pereira. Saúde do Idoso: a arte de cuidar. 2. ed. Rio de 
Janeiro: INTERCIÊNCIA, 2004. 
SHEPHARD, Roy J. Envelhecimento, Atividade Física e Saúde. São Paulo: Phorte, 2003.  
BARROS, M. M. L. Velhice ou Terceira Idade. Rio de Janeiro: FGV, 2007.  
ARKING, Robert. Biologia do Envelhecimento. Funpec, 2008.  
FREITAS, Elizabete Viana. Tratado de Geriatria e Gerontologia. Guanabara Koogan, 2016.  
REZENDE, M. O. J. Obstetrícia Fundamental. Rio de Janeiro: Guanabara Koogan, 2014.  
BLOTT, M. A Gravidez Dia a Dia. São Paulo: Senac, 2011.  
CARVALHO, M. R.; TAVARES, L. A. M. Amamentação: Bases Científicas. São Paulo: Guanabara 
Koogan, 2010.  
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BARACHO, Elza. Fisioterapia aplicada à saúde da mulher. 5. ed. Rio de Janeiro: Guanabara Koogan, 
2012. 
DONATELLI, Sidney. Massagem para Gestantes. Ícone, 2012.  
 
ADMINISTRAÇÃO, GESTÃO E EMPREENDEDORISMO DE SERVIÇOS EM ESTÉTICA 
Ementa 
Princípios gerais de administração. Paradigmas e modelos de gestão. Caracterização do papel gerencial 
do profissional da área de estética e cosmética. Gestão de serviços de estética. Administração financeira. 
Administração de estoque de produtos e materiais cosméticos. Principais atividades relacionadas ao 
gerenciamento de recursos humanos e ao controle técnico dos fatores relacionados à saúde. Conceitos 
de produtor, consumidor/cliente e grau de satisfação. Conceito e estruturas da prestação de serviços de 
estética. Aspectos estruturais do atendimento em serviços de estética. Histórico, definição, classificação e 
objetivos de um SPA. Estrutura técnica, administrativa e física de um SPA. Aspectos teórico-conceituais 
de empreendedorismo e mecanismos de apoio. Perfil do empreendedor. A criatividade e inovação. 
Oportunidades de negócios. Identificação, seleção e definição do negócio. Fundamentos, condicionantes 
e estruturação de plano de negócios. Elaboração de plano de negócios. Atitude empreendedora e 
inovadora na área de Estética e Cosmética. 
Bibliografia Básica 
KWASNICKA, Eunice Lacava. Teoria Geral da Administração: uma síntese.3. ed São Paulo: Atlas,2006.  
HOFFMAN, K. Douglas; BATESON, Jophn E. G. Princípios de marketing de serviços: conceitos, 
etratégias e casos. 3. ed. São Paulo: Cengage Learning, 2016.  
CHIAVENATO, Idalberto. Administração nos novos tempos. 3. ed. Rio de Janeiro: Elsevier, 2014. 15ex 
MENDES, J. Manual do empreendedor. 2ªed. São Paulo: Atlas, 2015.  
DRUCKER, Peter Ferdinand. Inovação e Espírito Empreendedor: Prática e Princípios. São Paulo: 
Cengage Learning, 2010. 
HISRICH, Robert D. Empreendedorismo. 9ªed. Bookman, 2014.  
Bibliografia Complementar 
MAXIMIANO, Antonio Cesar Amaru. Teoria Geral da Administração: Da Revolução Urbana à Revolução 
Digital. 6. ed. São Paulo: Atlas, 2006.  
COSTA, Eliezer Arantes de. Gestão estratégica.4 tiragem. São Paulo: Saraiva, 2007.  
OLIVEIRA, Djalma P. R. Planejamento Estratégico – Conceitos, Metodologias e Práticas. SãoPaulo, 
Atlas, 31º Ed. 2012.  
POZO, H. Administração de Recursos Materiais e Patrimoniais. São Paulo: Atlas, 2007.  
LAS CASAS, Alexandre Luizzi. Marketing de Serviços. 6. ed. Sao Paulo: Atlas, 2012.  
DORNELAS, José Carlos A. Empreendedorismo: Transformando Idéias em Negócios. 5ªed. Rio de 
Janeiro: LTC, 2014.  
BERNARDI, Luiz Antonio. Manual de Empreendedorismo e Gestão. Atlas, 2013  
DORNELAS, Jose Carlos A. Empreendedorismo Corporativo. 3.ed. LTC, 2015.   
BESSANT, John. Inovação e Empreendedorismo. Bookman, 2009.  
DORNELAS, José C. A. Plano de Negócios - exemplos práticos. Campus, 2013.  
 
OPTATIVA I  
Ementa 
Disciplina escolhida pelos alunos entre aquelas constantes da lista previamente estipulada pela FASIPE, 
conforme apresentado no Projeto Pedagógico do Curso de Graduação em Estética e Cosmética.  
Bibliografia Básica 
De acordo com o componente escolhido pelos alunos. 
Bibliografia Complementar 
De acordo com o componente escolhido pelos alunos. 
 
PRÉ E PÓS OPERATÓRIO EM SERVIÇOS DE ESTÉTICA 
Ementa 
Abordagens e Procedimentos dos Cuidados Pré e pós-operatório. Protocolos dos diversos tipos de 
cirurgias plásticas faciais e corporais. Conhecimento das técnicas de cirurgia plástica corporal e facial. 
Tratamentos estéticos invasivos e não-invasivos realizados na medicina estética. Técnicas e 
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procedimentos pré e pós-operatório de cirurgia plástica facial e corporal. Orientações e cuidados gerais: 
cuidados, indicações e contraindicações de atendimentos pré e pós-operatórios, manuseio do paciente 
operado, cuidados higiênicos. Prática em técnicas de atendimento pré e pós cirurgia para a reabilitação 
saudável do paciente. 
Bibliografia Básica 
SARMENTO, George Jerre Vieira (Org.). Fisioterapia hospitalar: pré e pós-operatórios. Barueri, SP: 
Manole, 2009.  
MAIO, Maurício de. Tratado de medicina estética. 2. ed. São Paulo: Roca, 2011. 3v.  
MAUAD, Raul. Estética e cirurgia plástica: tratamento no pré e pós-operatório. 4.ed. São Paulo: Editora 
SENAC SP. 2012.  
Bibliografia Complementar 
PEREIRA, Maria de Fátima Lima (Org.). Recursos técnicos em estética (v.2). São Caetano do Sul - SP: 
Difusão Editora, 2013.  
FRANCO, Talita. Princípios de cirurgia plástica. São Paulo, Atheneu. 2002.  
YAMAGUCHI, Charles. Procedimentos Estéticos Minimamente Invasivos: Condutas Baseada em 
Experiência Clínica e visão estética Atual. São Paulo: Santos, 2010.  
MANG, W. L. Manual de cirurgia estética. 2. ed. Porto Alegre: Artmed, 2012. 712p. 
NELIGAN, Peter C. Procedimentos Básicos em Cirurgia Plástica. Elsevier, 2015.  
 
TRABALHO DE CONCLUSÃO DE CURSO I 
Ementa: 
Projeto de pesquisa. Problema de pesquisa e problematização. Objetivos geral e específicos. Tipos de 
pesquisa: bibliográfica; documental e empírica. Coleta de dados. Instrumentos de coleta de dados. 
Relatório de pesquisa. 
Bibliografia Básica: 
SEVERINO, ANTONIO J. Metodologia do trabalho científico. 22. ed. rev. e ampl. São Paulo: Cortez, 
2008. 
LAKATOS, Eva Maria; MARCONI, Marina de Andrade. Metodologia do trabalho cientifico. 7.ed. Sao 
Paulo: Atlas, 2012.  
KÖCHE, José Carlos. Fundamentos de Metodologia Científica: teoria da ciência e iniciação à pesquisa. 
32. ed. Petropolis - RJ: Vozes, 2012. 
Bibliografia Complementar: 
HOSSNE, William Saad; VIEIRA, Sônia. Metodologia Científica para a Área de Saúde. Rio de Janeiro: 
Campus, 2001. 
MINAYO, Maria Cecília de S. O Desafio do Conhecimento: Pesquisa Qualitativa em Saúde. São Paulo: 
Hucitec, 2006.  
SALOMON, Délcio Vieira. Como fazer uma monografia. 12. ed. São Paulo: Martins Fontes, 2010.  
ANDRADE, Maria Margarida de. Introdução à metodologia do trabalho científico. São Paulo: Atlas, 2003. 
GIL, Antonio Carlos. Como Elaborar Projetos de Pesquisa. 5.ed. São Paulo: Atlas, 2010.   
RUDIO,Franz Victor. Introdução ao projeto de pesquisa. Petrópolis: Vozes,1986. 
 
EDUCAÇÃO AMBIENTAL E SUSTENTABILIDADE  
Ementa 
Introdução ao saneamento ambiental e desenvolvimento sustentável. Relações entre o meio ambiente, 
desenvolvimento e saúde. Promoção à saúde humana e meio ambiente. A saúde e a ecologia social. 
Preservação do meio ambiente e da vida: relações com a estética. O papel do profissional em estética no 
contexto da ciência ambiental. Educação ambiental e sustentabilidade. 
Bibliografia Básica 
PHILIPPI JUNIOR, Arlindo. Saneamento, Saúde e Ambiente. São Paulo: Manole, 2008.  
Philippi Jr., Arlindo. Educação ambiental e sustentabilidade. 2ed. Manole. 2014. 
COLACIOPPO, Sérgio; MANCUSO, Pedro Caetano Sanches; PHILIPPI JUNIOR, Arlindo. Temas de 
Saúde e Ambiente. São Paulo: Signus, 2008.  
Bibliografia Complementar: 
SEIFFERT, Mari Elizabete Bernardini. Sistemas de gestão ambiental (ISO 14001) e saúde e segurança 
ocupacional ( OHSAS 18001): vantagens da implantação integrada. 2. ed. São Paulo: Atlas, 2010.  
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RUSCHEINSKY, Aloisio. Educação Ambiental. Porto Alegre: Artmed, 2012.   
PHILIPPI JR; Arlindo. Gestão do Saneamento Básico: Abastecimento de Água e Esgotamento Sanitário. 
Manole. 2011.  
FREITAS, Carlos Machado de. Saúde, Ambiente e Sustentabilidade. Fiocruz. 2008.  
DIAS, Reinaldo. Gestão ambiental, responsabilidade social e sustentabilidade. 2ª ed. Atlas, 2011.  
 
ESTÁGIO SUPERVISIONADO II - PRÁTICAS EM ESTÉTICA II 
Ementa 
Prática supervisionada em planejamento, avaliação e execução das atividades que envolvem a estética. 
Avaliação física e funcional em estética. Utilização de recursos e técnicas em estética e cosmetologia. 
Abordagem estética na prevenção de sequelas funcionais e/ou estéticas. Vivência de interdisciplinaridade 
e prática em serviços de estética e em administração e gestão de serviços de estética. 
Bibliografia Básica 
ELLSWORTH, Abigail. Massagem – Guia Completo de Técnicas Básicas de Massagem – Anatomia 
Ilustrada. Manole, 2012.  
LEDUC, A.; LEDUC, O. Drenagem Linfática: Teoria e Prática. São Paulo: Manole, 2008.  
RIBEIRO, C. Cosmetologia Aplicada à Dermatoestética. São Paulo: LMC – Pharmabooks, 2010.  
Bibliografia Complementar 
DRAELOS, Zoe Diana (Editor). Dermatologia cosmética: produtos e procedimentos. São Paulo: Santos, 
2012  
ANDRADE, C. K. et al. Massagem: técnicas e resultados. Rio de Janeiro: Guanabara Koogan, 2003.  
BAUMANN, Leslie. Dermatologia Cosmética: Princípios e Práticas. Rio de Janeiro: Revinter, 2004.  
VACCHIANO, A. Shiatsu Facial: A Arte do Rejuvenescimento. São Paulo: Ground, 2008.  
KEET, L. A Bíblia da Reflexologia. São Paulo: Pensamento, 2011.  
 

7º SEMESTRE 
CULTURA AFRO-BRASILEIRA E QUESTÕES ÉTNICO-RACIAIS 
Ementa 
Estudo das relações socioculturais da estética. Multiculturalismo. Configurações dos conceitos de 
etnia/raça, cor, classe social, diversidade e gênero no Brasil. Cultura afro-brasileira e indígena. O respeito 
pelas várias etnias e a valorização da cultura afrodescendente. Práticas estéticas que respeitem a saúde 
e a diversidade cultural, ambiental, cultural e econômica. 
Bibliografia Básica 
BOAS, Franz. Antropologia Cultural.  Rio de Janeiro: Jorge Zahar, 2010.  
MELLO, Luís Gonzaga de. Antropologia cultural. Petrópolis: Vozes, 2012.   
MARIA NAZARETH SOARES FONSECA. (ORG.). Brasil afro-brasileiro. 3. ed. Belo Horizonte: Autentica, 
2010.  
Bibliografia complementar: 
LARAIA, Roque de Barros. Cultura - um conceito antropológico. Rio de janeiro, Jorge Zahar, 2011.  
BRETON, David Le. Antropologia do corpo e modernidade. Rio de Janeiro: Vozes, 2011.  
FONSECA, Maria N. S. Org. Brasil Afro Brasileiro. 3ª ed. Autentica, 2010.  
FELDMAN-BIANCO, Bela. Antropologia das sociedades contemporâneas. 2ª ed. UNESP. São Paulo. 
2010. 
GOMES, Mercio Pereira. Os Índios o Brasil. Contexto. 2012. 
 
MARKETING EM SERVIÇOS DE ESTÉTICA 
Ementa 
Marketing de serviços. Evolução e números relacionados ao setor de serviços no Brasil. Componentes 
das estratégias de serviços. Segmentação, seleção e atração de mercados. Mix de serviços. A natureza 
dos serviços. Classificação dos serviços. Serviços adicionados a bens. Estratégias de retenção e 
relacionamento. Inovações tecnológicas e vantagem competitiva. Novos serviços: importância 
estratégica, desenvolvimento e lançamento. Marketing e planejamento em uma empresa voltada para a 
estética. 
Bibliografia Básica 
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HOFFMAN, K. Douglas; BATESON, Jophn E. G. Princípios de marketing de serviços: conceitos, 
estratégias e casos. 3. ed. São Paulo: Cengage Learning, 2016.  
LAS CASAS, Alexandre Luzzi. Marketing: Conceitos, exercícios e casos. São Paulo: Atlas 2009.  
KOTLER, Philip. Administração de marketing. Pearson. 2014. 
Bibliografia Complementar: 
KOTLER, Philip; KELLER, Kevin Lane. Administração de marketing. 14.ed. São Paulo. 2013.   
CHURCHILL Jr., Gilbert e PETER, J. Paul. Marketing: criando valor para os clientes. São Paulo: Saraiva, 
2000.  
LAS CASAS, Alexandre Luzzi. Administração de Marketing. Conceitos, Planejamento e Aplicações à 
Realidade Brasileira. São Paulo: Atlas, 2006.  
RICHERS, Raimar..O que é marketing. 15.ed. Sao Paulo: Brasiliense, 1994.  
SANDHUSEN,R. L. Marketing Básico. 3.ed. São Paulo: Saraiva, 2010.  
 
OPTATIVA II 
Ementa 
Disciplina escolhida pelos alunos entre aquelas constantes da lista previamente estipulada pela FASIPE, 
conforme apresentado no Projeto Pedagógico do Curso de Graduação em Estética e Cosmética.  
Bibliografia Básica 
De acordo com o componente escolhido pelos alunos. 
Bibliografia Complementar 
De acordo com o componente escolhido pelos alunos 
 
TRABALHO DE CONCLUSÃO DE CURSO II 
Ementa: 
Realização de Trabalho de Conclusão de Curso, sob orientação de um professor do Curso de Graduação 
em Estética e Cosmética da FASIPE. Apresentação oral e defesa do Trabalho de Conclusão de Curso. 
Bibliografia Básica: 
LAKATOS, E. M. Fundamentos de metodologia científica. São Paulo, Atlas, 2009. 
SANTOS, Clóvis.Trabalho de conclusão de curso. Cengage. 2010.  
MATIAS-PEREIRA, José. Manual de metodologia da pesquisa científica. São Paulo: Atlas, 2010.  
Referências Complementares: 
SALOMON, Délcio Vieira. Como fazer uma monografia. 12. ed. São Paulo: Martins Fontes, 2010.  
ANDRADE, Maria Margarida de. Introdução à metodologia do trabalho científico. São Paulo: Atlas, 2003 
RUDIO,Franz Victor. Introdução ao projeto de pesquisa. Petrópolis: Vozes,1986. 
KÖCHE, José Carlos. Fundamentos de Metodologia Científica: teoria da ciência e iniciação à pesquisa. 
32. ed. Petropolis - RJ: Vozes, 2012.  
HOSSNE, William Saad; VIEIRA, Sônia. Metodologia Científica para a Área de Saúde. Rio de Janeiro: 
Campus, 2001. 
 
 
INFORMÁTICA APLICADA À ESTÉTICA  
Ementa 
Organização básica de computadores. Hardware e software. Sistemas operacionais: funções, módulos, 
armazenamento e recuperação de informações. Ambientes operacionais. Editores de texto. Planilhas 
eletrônicas. Sistemas gerenciadores de banco de dados. Internet e Intranet. Programas existentes para 
produções na área da saúde. Novas tecnologias em serviços de estética. 
Bibliografia Básica 
CAPRON, H. L.; JOHNSON, J. A. Introdução à Informática. São Paulo: Prentice Hall Brasil, 2004.  
MARÇULA, M.; BENINI FILHO, P. A. Informática – Conceitos e Aplicações. São Paulo: Érica, 2010. 
VELLOSO, F. C. Informática – Conceitos Básicos. Rio de Janeiro: Campus, 2011.  
Bibliografia Complementar 
CAETANO, Karen Cardoso. Informática em Saúde: uma perspectiva multiprofissional dos usos e 
possibilidades. São Paulo: Yendis, 2012.  
MANZANO,André Luiz N. G.; MANZANO,Maria Izabel N. G. Informática Básica. 7.ed. São Paulo: Erica, 2007.   
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ALVES, William Pereira. Informática fundamental: introdução ao processamento de dados. São Paulo: Érica, 
2010.  
MANZANO, Jose Augusto N.g. Guia prático de infromática: terminologia, microsoft windons 7, internet e 
segurança. São Paulo: Erica, 2013.  
SILVA, Mário Gomes da. Informática - Terminologia. 3. ed. São Paulo: Érica, 2011.  

 
COLORIMETRIA E AS QUÍMICAS CAPILARES 
Ementa 
Fundamentação teórica e prática dos diversos procedimentos químicos e não químico nas terapias 
capilares. Conceitos relativos aos cabelos brancos e descoloração. Procedimentos para realizar 
decapagem e para criar tons, realizar iluminação, descoloração e tinta fantasia, método bicolor de 
aplicação de tinta, trabalho com canas e limpeza da cor, tinturas, iluminação, mechas localizadas, 
reflexos, reflexos com pente, luzes com papel alumínio, descoloração de raiz, descoloração total sobre 
tintura, tintura sobre cabelo, análise da cor para a cliente e tintura, mechas californianas. 
Bibliografia Básica 
BIONDO, Sonia. Cabelo – Cuidados básicos, técnicas de corte, coloração e embelezamento. Rio de 
Janeiro: Senac, 2013.  
FRANGIE, Catherine M. Milady Cosmetologia – Cuidados com o cabelo. Cengage, 2017.  
HALAL, J. Tricologia e a Química Cosmética Capilar. São Paulo: Cengage, 2017.  
Bibliografia Complementar 
HALAL, John. Dicionário de ingredientes de produtos para cuidados com o cabelo. São Paulo: Senac, 
2010. 
GOMES, A. L. O Uso da Tecnologia Cosmética no Trabalho do Profissional Cabeleireiro. São Paulo: 
Senac, 2009.   
BRAGA, Denise. Terapia Capilar – Manual de instruções. Senac, 2014.  
DAMAZIO, Marlene Gabriel. Terapia Capilar – Uma abordagem inter e multidisciplinar. Red Publicações, 
2017. 
 
ESTÁGIO SUPERVISIONADO III - PRÁTICAS EM ESTÉTICA III 
Ementa 
Prática supervisionada em atendimento individual dos usuários dos serviços oferecidos na área de 
estética, com ações voltadas para a atenção integral à saúde. A aplicação do conhecimento teórico e 
prático sobre estética facial e corporal. Os materiais e o ambiente necessário para o desenvolvimento das 
variadas técnicas. Caracterização e aplicação de técnicas em estética corporal e facial, eletroterapia, 
drenagem linfática, micropigmentação, tratamentos alternativos em estética, entre outros abordados ao 
longo do Curso de Graduação em Estética. Elaboração do relatório final de Práticas em Estética. 
Bibliografia Básica 
ELLSWORTH, Abigail. Massagem – Guia Completo de Técnicas Básicas de Massagem – Anatomia 
Ilustrada. Manole, 2012.  
LEDUC, A.; LEDUC, O. Drenagem Linfática: Teoria e Prática. São Paulo: Manole, 2008.  
RIBEIRO, C. Cosmetologia Aplicada à Dermatoestética. São Paulo: LMC – Pharmabooks, 2010.  
Bibliografia Complementar 
DRAELOS, Zoe Diana (Editor). Dermatologia cosmética: produtos e procedimentos. São Paulo: Santos, 
2012  
ANDRADE, C. K. et al. Massagem: técnicas e resultados. Rio de Janeiro: Guanabara Koogan, 2003.  
BAUMANN, Leslie. Dermatologia Cosmética: Princípios e Práticas. Rio de Janeiro: Revinter, 2004.  
VACCHIANO, A. Shiatsu Facial: A Arte do Rejuvenescimento. São Paulo: Ground, 2008.  
KEET, L. A Bíblia da Reflexologia. São Paulo: Pensamento, 2011.  
 

COMPONENTES CURRICULARES OPTATIVOS 
CORTE E PROJEÇÃO  
Ementa 
Teoria e prática de corte e projeção de cabelo; ferramentas, formatos e características do rosto; divisão 
organizada para o corte e projeção; variações dos ângulos dentro de técnicas desenvolvidas sobre graus; 
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desconexões básicas; técnicas variadas de escovas; técnicas de finalizações: piastra, babyliss e etc. 
Produtos finalizadores. 
Bibliografia Básica 
CINTRA, Rodrigo. Cortes de Cabelo – Técnicas e modelagem. Cengage, 2010.  
PINHO, Osmar Gomes. Cabeleireiro Profissional – Cortes e penteados. Viena, 2017.  
BIONDO, Sonia. Cabelo – Cuidados básicos, técnicas de corte, coloração e embelezamento. Rio de 
Janeiro: Senac, 2013.  
Bibliografia Complementar 
HALAL, John. Dicionário de ingredientes de produtos para cuidados com o cabelo. São Paulo: Senac, 
2010.  
REZENDE, Sylvio. Beleza e Estilo. Rideel, 2015.  
BIAGGI, Marco Antonio. Estilo Biaggi. Melhoramentos, 2009.  
FRANGIE, Catherine M. Milady Cosmetologia – Cuidados com os cabelos. Cengage, 2017.  
FRIEND, Alexandra. Cabelos – Os segredos dos profissionais. Quarto, 2014.  
 
IMAGEM PESSOAL  
Ementa 
O cuidado com a imagem pessoal, no ambiente social e profissional. Importância na estratégia de 
expansão social e profissional. O processo de evolução histórica e cultural da Moda. Saúde, higiene, 
educação ambiental, bem estar e imagem pessoal. Consultoria de Imagem Pessoal. 
Bibliografia Básica 
KALIL, G. Chic – Um Guia Básico de Moda e Estilo. São Paulo: Senac, 2011.  
KALIL, Glória. Chic Profissional – Circulando e trabalhando no mundo globalizado. Paralela, 2017.  
MATARAZZO, C. Etiqueta sem Frescura. São Paulo: Planeta, 2012.  
Bibliografia Complementar 
JACOMINI, Liana da Silva. Estética e Imagem Pessoal. LT, 2014.  
KALIL, G. Chic Homem – Manual de Moda e Estilo. São Paulo: Senac, 2008.  
ROTHMAN, Lauren. A Bíblia do Estilo – O que vestir para o trabalho. BestSeller, 2014.  
AGUIAR, Titta. Personal Stylist - Guia para consultores de imagem. Senac, 2015.  
STALDER, Erika, Moda – Um curso prático e essencial. Marco Zero, 2009.  
 
TÓPICOS ESPECIAIS EM ESTÉTICA E COSMÉTICA I 
Ementa 
Assuntos teóricos e práticos relacionados a atualização sobre Estética e Cosmética, trabalhando com 
temas emergentes, cenários e tendências. Revisão geral de conteúdo das disciplinas já vista pelos 
acadêmicos no decorrer do curso. Ementa variável, refletindo as tendências relativas a procedimentos e 
técnicas não abordadas nas disciplinas obrigatórias do curso bem como assuntos que complementam os 
conteúdos apresentados em outras disciplinas ou que, não tenham sido apresentados no decorrer do 
curso e sejam de expressiva relevância para a formação do aluno. 
Bibliografia Básica 
GUIRRO, E.; GUIRRO, R. Fisioterapia Dermato-Funcional. São Paulo: Manole, 2010. 33  
BORGES, F. S. Dermato-Funcional Modalidades Terapêuticas nas Disfunções Estéticas. São Paulo: 
Phorte, 2010. 40  
HALLAWELL, P. Visagismo: Harmonia e Estética. SP: Senac, 2008.  
Bibliografia Complementar 
STANDARD, Milady’s. Fundamentos de Estética. Vol.4 – Estética. Cengage, 2012.  
STANDARD, Milady’s. Fundamentos de Estética. Vol.3 – Ciências da Pele. Cengage, 2012.  
STANDARD, Milady’s. Fundamentos de Estética. Vol.2 – Ciências Gerais. Cengage, 2012.  
WERNER, Ruth. Guia de patologia para massoterapeutas. 2. ed. Rio de Janeiro: Guanabara Koogan, 
2005. 
MONSTERLEET, G. Drenagem Linfática. São Paulo: Manole, 2010 
 
TÉCNICAS COSMÉTICAS  
Ementa 
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Cosmetologia aplicada. Objetivos e tipos de técnicas cosméticas. Permeação cutânea de produtos 
cosméticos. Produtos cosméticos e técnicas capilares, para limpeza, tonificação e hidratação, para 
esfoliação cutânea, fotoprotetores. Produtos cosméticos e tratamentos faciais e corporais específicos. 
Nanopartículas e aplicações cosméticas. 
Bibliografia Básica 
RIBEIRO, C. Cosmetologia Aplicada à Dermatoestética. São Paulo: LMC – Pharmabooks, 2010.  
DRAELOS, Zoe Diana (Editor). Dermatologia cosmética: produtos e procedimentos. São Paulo: Santos, 
2012  
PINTO, Terezinha de Jesus Andreoli; KANEKO, Telma Mary; PINTO, Antonio F. Controle Biológico de 
Qualidade em Produtos Farmacêuticos, Correlatos e Cosméticos. 4.ed. São Paulo: Manole, 2015.  
Bibliografia Complementar 
PEREIRA, Maria de Fátima Lima (Org.). Cosmetologia. São Caetano do Sul - SP: Difusão Editora, 2013.  
MICHALUN, M. Varinia; MICHALUN, Natalia; SILVA, Mauro. Dicionário de ingredientes para cosmética e 
cuidados da pele. São Paulo: Senac, 2010.  
BEZERRA, S. V.; REBELLO, T. Guia de Produtos Cosméticos. São Paulo: Senac, 2008.  
GOMES, R. K.; DAMAZIO, Marlene Gabriel. Cosmetologia: Descomplicando os Princípios Ativos. São 
Paulo: LMP – Livraria Médica Paulista Editora, 2017.  
MATOS, Simone Pires. Noções Básicas em Dermatocosmética. Érica, 2015.  
 
DERMOPIGMENTAÇÃO 
Ementa 
Técnicas de micropigmentação nas sobrancelhas, contorno dos olhos e boca. As técnicas de 
compensação do perfil fisionômico, considerando formatos anatômicos de rostos. Equipamentos, 
materiais e utensílios apropriados às técnicas de micropigmentação. Os cuidados básicos a serem 
tomados após os procedimentos de micropigmentação. 
Bibliografia Básica 
RIBEIRO, Cláudio de Jesus. Cosmetologia aplicada a dermoestética. 2 ed. São Paulo: Pharmabooks, 
2010.  
GIARETTA, Eliana. Dermopigmentação – Arte e responsabilidade. Eliana Giaretta, 2016. 
TAKARA, Regina Akemi. Design de Sobrancelhas – Manual Prático para Estudantes e Profissionais. 
Viena, 2017.  
Bibliografia Complementar 
TSAO,Sandy. Atlas Colorido De Dermatologia Estética. Rio de Janeiro: McGraw-Hill, 2008.  
BAUMAN, L. Dermatologia Cosmética: Princípios e Prática. Rio de Janeiro: Revinter, 2004.  
DRAELOS, Z. D. Cosmecêuticos. São Paulo: Elsevier, 2016.  
IFLOUD, Judith. Técnicas em Estética. Artmed, 2015.  
GOBBO, Priscila C. Dal. Estética Facial Essencial. Atheneu, 2010.  
 
 
LIBRAS – LÍNGUA BRASILEIRA DE SINAIS  
Ementa 
Vocabulário básico de LIBRAS. Dicionário da Língua Brasileira de Sinais – LIBRAS. Expressão corporal e 
facial. Alfabeto manual. Sinais. Convenções de LIBRAS. Parâmetros da Língua Brasileira de Sinais. 
Estrutura gramatical de LIBRAS. Princípios linguísticos. Diálogos e narrativas em LIBRAS. 
Bibliografia Básica 
GESSER, Audrei. O ouvinte e a surdez – sobre ensinar e aprender a libras. Parábola, 2012.  
PEREIRA, Maria Cristina da Cunha. Libras: Conhecimento Além dos Sinais. Pearson, 2011.  
Quadros, Ronice Müller de. Língua de sinais – instrumento de avaliação. Penso, 2011.  
Referências Complementares: 
PEREIRA, Maria Cristina da Cunha. Libras: Conhecimento Além dos Sinais. Pearson. 2011.  
SLOWSKI, Vilma Geni. Educação Bilíngue para Surdos - Concepções e Implicações Práticas. Juruá. 
2010.  
HONORA, Márcia. Livro Ilustrado de Língua Brasileira de Sinais. Vol. 2. Ciranda Cultural. 2010. 
QUADROS, Ronice Miller. Língua de Sinais Brasileira: Estudos Lingüísticos. Artmed. 2003. 
FIGUEIRA, Alexandre dos Santos. Material de Apoio para o Aprendizado de Libras. Phorte. 2011.  
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REZENDE, Sylvio. Beleza e Estilo. Rideel, 2015.  
 
TÓPICOS ESPECIAIS EM ESTÉTICA E COSMÉTICA II 
Ementa 
Assuntos teóricos e práticos relacionados a atualização sobre Estética e Cosmética, trabalhando com 
temas emergentes, cenários e tendências. Revisão geral de conteúdo das disciplinas já vista pelos 
acadêmicos no decorrer do curso. Ementa variável, refletindo as tendências relativas a procedimentos e 
técnicas não abordadas nas disciplinas obrigatórias do curso bem como assuntos que complementam os 
conteúdos apresentados em outras disciplinas ou que, não tenham sido apresentados no decorrer do 
curso e sejam de expressiva relevância para a formação do aluno. 
Bibliografia Básica 
AZULAY, Rubem David; AZULAY, David Rubem; AZULAY-ABULAFIA, Luna. Dermatologia. 6. ed. Rio de 
Janeiro: Guanabara Koogan, 2015.  
MAIO, Mauricio de. Tratado de Medicina Estética. Roca. 2011. 3v. 24  
RIBEIRO, C. Cosmetologia Aplicada à Dermatoestética. São Paulo: LMC – Pharmabooks, 2010.  
Bibliografia Complementar 
TSAO, Sandy. Atlas Colorido de Dermatologia Estética. Artmed. 2008. 
MARTINEZ, M.; RITTES, P. Beleza sem Cirurgia. São Paulo: Senac, 2003.  
GARCIA, N. M. Drenagem Linfática. São Paulo: Senac, 2010.  
GUSMÃO, C. Drenagem Linfática Manual. Rio de Janeiro: Atheneu, 2010.  
GOMES, A. L. O Uso da Tecnologia Cosmética no Trabalho do Profissional Cabelereiro. São Paulo: 
Senac, 2009.  
 
ACUPUNTURA E ESTÉTICA 
Ementa 
Estudo e definição da acupuntura voltada a Estética. Procedimento em acupuntura estética facial: Lifting, 
Marcas de expressão, rugas, flacidez, olheiras, acne; acupuntura estética corporal: Levantamento e 
enrijecimento de Glúteos e Mamas, Gordura localizada, Celulites, Estrias. Técnicas de eletroestimulação; 
Técnicas de aplicação lazer; Técnicas de ventosaterapia; Técnicas de sangria; Técnicas de aurículo. 
Bibliografia Básica 
FORNAZIERI, L. C. Tratado de Acupuntura Estética. São Paulo: Ícone, 2013..  
FERNADES, Fernando A. C. Acupuntura Estética: Prática e Objetiva - Novos Procedimentos.  
FERNANDES, Fernando. A. C. Acupuntura Estética e no Pós-Operatório de Cirurgia Plástica. São Paulo: 
Ícone, 2014.  
Bibliografia Complementar 
AL-KHAFAJI, Mazin. Manual de Acupuntura. Roca, 2012.   
YAMAMURA, Márcia Lika. Guia de Acupuntura. Manole, 2015.  
DENMEI, Shudô. Localizando os Pontos Certos de Acupuntura. Roca, 2013.  
CRICENTI, Serafim Vicenzo. Localização Anatômica dos Pontos de Acupuntura. Manole, 2010.  
BOUCINHAS, Jorge C. Prática Fácil de Auriculoterapia e Auriculomedicina. Ícone, 2014.  
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1.8.5. Estágio Supervisionado 

O Estágio Supervisionado, denominado de “Prática em Estética”, é componente 

curricular obrigatório do Curso de Graduação em Estética e Cosmética da FASIPE que visa a 

proporcionar ao aluno formação prática, com desenvolvimento das competências e habilidades 

necessárias à atuação profissional.  

É concebido para propiciar ao aluno a participação em situações simuladas e reais de 

vida e trabalho, vinculadas à sua área de formação. É a fase de treinamento, que permite ao 

aluno, por meio da vivência prática das atividades relacionadas ao campo de atuação 

profissional do esteticista, complementar sua formação acadêmica. 

De acordo com o Regulamento do Estágio Supervisionado, os objetivos do Estágio 

Supervisionado / Prática em Estética são: 

I – oportunizar contato com a realidade profissional, através da observação e 
desenvolvimento de atividades em grau crescente de complexidade, desafiando o 
aluno a compreender a prática profissional e lidar com suas múltiplas dimensões; 
II – auxiliar o aluno a posicionar-se como profissional e a confrontar criticamente o 
que é ensinado com o que é praticado, seja do ponto de vista técnico-científico, seja 
em termos éticos, induzindo mudanças no ensino e na própria prática; 
III– integrar teoria e prática, possibilitando ao aluno, através da vivência, adquirir 
uma visão sólida da profissão; 
IV– viabilizar ao aluno experiências de planejamento e gestão nas diferentes áreas 
da profissão; 
V – proporcionar a investigação científica e tecnológica em Estética. 

 

A proposta de Estágio Supervisionado / Prática em Estética do Curso de Graduação em 

Estética e Cosmética da FASIPE pauta-se nos dispositivos da dispositivos na Lei nº 11.788, de 

25 de setembro de 2008, que dispõe sobre o estágio de estudantes.  

No Curso de Graduação em Estética e Cosmética da FASIPE, o Estágio Supervisionado 

/ Prática em Estética, ocorre do 5º ao 7º semestre do curso, totalizando 280 horas/relógio, 

correspondendo a 10,14% da carga horária total do curso. É realizado sob supervisão docente e 

conta com a participação de profissionais dos locais credenciados. 

Conforme o Regulamento do Estágio Supervisionado, o Estágio Supervisionado / Prática 

em Estética obedecerá a seguinte organização: 

I – Prática em Estética I: no 5º semestre com 80 horas/relógio; 
II – Prática em Estética II: no 6º semestre com 80 horas/relógio; 
III– Prática em Estética III: no 7º semestre com 120 horas/relógio.  
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O Estágio Supervisionado/Prática em Estética pode ser realizado na FASIPE e/ou fora 

dela, em instituição/empresa credenciada, com orientação docente e supervisão local, devendo 

apresentar programação previamente definida em razão do processo de formação. 

Os campos de estágio devem manifestar interesse em absorver os estagiários mediante 

convênio e/ou acordo de cooperação e/ou parceria, permitindo a supervisão de estágio por um 

professor do Curso de Graduação em Estética e Cosmética da FASIPE e oferecendo ao aluno 

condições reais de aprendizagem e interação teórico-prático-profissional. 

A Coordenação de Estágio é exercida por um docente, responsável pelos componentes 

curriculares de Prática em Estética. O Coordenador de Estágio será indicado pela Diretoria da 

FASIPE, ouvido o Colegiado de Curso.  

A supervisão das Práticas em Estética I, II e III é exercida pelos professores 

responsáveis pelos componentes curriculares, contando com a participação de profissionais dos 

locais credenciados quando existirem. 

Os alunos estagiários serão aqueles regularmente matriculados nos componentes 

curriculares de Prática em Estética.  

A avaliação do desempenho do estagiário será feita pelos supervisores de estágio, de 

forma contínua e sistemática durante o desenvolvimento da Prática em Estética. 

Nos componentes curriculares de Prática em Estética o aluno será considerado 

aprovado quando cumprir o total de horas nos campos de estágio e atividades estabelecidas; 

cumprir as atividades estabelecidas pelo supervisor de estágio; e alcançar nota mínima 7,0 

(sete) nas Práticas em Estética. No caso de reprovação, por qualquer motivo, o aluno deverá 

renovar sua matrícula para os componentes curriculares de Prática em Estética para o período 

letivo seguinte. 

A seguir é apresentada a proposta de regulamentação do Estágio Supervisionado, a ser 

submetida à aprovação do Colegiado do Curso de Graduação em Estética e Cosmética da 

FASIPE. 

 
REGULAMENTO DE ESTÁGIO SUPERVISIONADO 

 
Capítulo I – Das Disposições Gerais 

Art. 1. Este Regulamento dispõe sobre o Estágio Supervisionado do Curso de 
Graduação em Estética e Cosmética da FASIPE. 

 
Capítulo II – Do Estágio Supervisionado 

Art. 2. O Estágio Supervisionado é componente curricular obrigatório do Curso de 
Graduação em Estética e Cosmética da FASIPE que visa proporcionar ao aluno formação 
prática, com desenvolvimento das competências e habilidades necessárias à atuação 
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profissional. É concebido para propiciar ao aluno a participação em situações simuladas e reais 
de vida e trabalho, vinculadas à sua área de formação. 

Art. 3. É concebido para propiciar ao aluno a participação em situações simuladas e 
reais de vida e trabalho, vinculadas à sua área de formação. É a fase de treinamento, que 
permite ao aluno, por meio da vivência prática das atividades relacionadas ao campo de atuação 
profissional, complementar sua formação acadêmica.  

Parágrafo Único: O Estágio Supervisionado é desenvolvido nas dependências da Clínica 
Escola de Estética e Cosmética, mantida pela Faculdade FASIPE, segundo as normas deste 
Regimento e demais disposições regimentais, estatutárias e legais que lhe forem aplicáveis. 

Art. 4. Os objetivos do Estágio Supervisionado são: 
I – Oportunizar contato com a realidade profissional, através da observação e 

desenvolvimento de atividades em grau crescente de complexidade, desafiando o aluno a 
compreender a prática profissional e lidar com suas múltiplas dimensões; 

II – Auxiliar o aluno a posicionar-se como profissional e a confrontar criticamente o que é 
ensinado com o que é praticado, seja do ponto de vista técnico-científico, seja em termos éticos, 
induzindo mudanças no ensino e na própria prática; 

III– Integrar teoria e prática, possibilitando ao aluno, através da vivência, adquirir uma 
visão sólida da profissão; 

IV– Viabilizar ao aluno experiências de planejamento e gestão nas diferentes áreas da 
profissão; 

V – Proporcionar a investigação científica e tecnológica em Estética e Cosmética. 
 

Capítulo III– Da Carga Horária a ser integralizada 
Art. 5. O Estágio Supervisionado tem natureza curricular obrigatória e duração mínima 

de 280 (duzentas e oitenta horas) horas/relógio, efetivamente cumpridas pelos acadêmicos do 
curso de Estética e Cosmética da FASIPE. 

Art. 6. O Estágio Supervisionado é desenvolvido através dos componentes curriculares 
de Prática em Estética no que abrange as seguintes áreas: 

I - Prática Profissional Supervisionada em Estética Capilar;  
II - Prática Profissional Supervisionada em Maquiagem e Visagismo;  
III - Prática Profissional Supervisionada em Estética Facial;  
IV - Prática Profissional Supervisionada em Estética Corporal; 
V - Prática Profissional Supervisionada em Estética dos Anexos; 
VI - Prática Profissional Supervisionada em Avaliação Física. 
Art. 7. O Estágio Supervisionado obedece à seguinte organização: 
I – Estágio Supervisionado I - Práticas em Estética I: no 5º semestre com 80 

horas/relógio; 
II – Estágio Supervisionado II - Práticas em Estética II: no 6º semestre com 80 

horas/relógio; 
III– Estágio Supervisionado III - Práticas em Estética III: no 7º semestre com 120 

horas/relógio;  
Art. 8. Conforme Decreto Lei nº 1.044 de 21/10/69, é vedada a concessão do benefício 

de Regime de Exercícios Domiciliares para estágios curriculares obrigatórios, disciplinas com 
práticas laboratoriais e outros componentes curriculares predominantemente práticos. 

 
Capítulo IV– Dos Campos de Estágio 

Art. 9. O Estágio Supervisionado deverá ser realizado preferencialmente na Faculdade 
FASIPE caso necessário poderá ser realizado em instituição/empresa credenciada, com 
orientação docente e supervisão local, devendo apresentar programação previamente definida 
em razão do processo de formação. 
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Art. 10. Os campos de estágio devem manifestar interesse em absorver os estagiários 
mediante convênio e/ou acordo de cooperação e/ou parceria, permitindo a supervisão de estágio 
por um professor do Curso de Graduação em Estética e Cosmética da FASIPE e oferecendo ao 
aluno condições reais de aprendizagem e interação teórico-prático-profissional. 

Art. 11. Só é permitida mudança do local de estágio com a expressa autorização da 
Coordenação de Estágio, após justificativa escrita encaminhada pelo estagiário. 

Art. 12. O aluno candidato às Práticas em Estética I, II e III pode propor um local campo 
de estágio para avaliação da Coordenação de Estágio. 

Art. 13. A distribuição dos campos de estágio, devidamente credenciados, é realizada 
pela Coordenação de Estágio. 

Parágrafo Único. Caso exista mais de um candidato para a mesma vaga, no mesmo 
período, é feito sorteio entre os pretendentes ou o mesmo participará de uma seleção prevista 
pelo local de estágio. 

 
Capítulo V – Da Organização do Estágio Supervisionado em Estética e Cosmética 

Art. 14. A Coordenação de Estágio Supervisionado é exercida por um docente, 
responsável pelos componentes curriculares de Estágio Supervisionado em Estética e 
Cosmética. 

Parágrafo Único. O Coordenador de Estágio Supervisionado será indicado pela 
Coordenação de Curso, ouvido o Colegiado de Curso.  

Art. 15. São atribuições da Coordenação de Estágio Supervisionado: 
I – Coordenar, acompanhar e orientar o desenvolvimento das atividades do Estágio 

Supervisionado; 
II – Responsabilizar-se pelas rotinas administrativas referentes aos convênios e/ou 

acordos de cooperação e/ou parcerias; 
III– indicar campos de estágio; 
IV– Organizar, divulgar e acompanhar os prazos e os cronogramas estabelecidos; 
V – Analisar as propostas de estágio apresentadas pelos alunos; 
VI – Analisar situações especiais e proceder aos encaminhamentos necessários. 
Art. 16. A supervisão Estágios Supervisionados em Estética e Cosmética I, II e III é 

exercida pelos professores responsáveis pelos componentes curriculares, contando com a 
participação de profissionais dos locais credenciados.  

Art. 17. São atribuições dos supervisores de estágio: 
I – Manter contato com o profissional do campo de estágio; 
II – Solicitar relatórios parciais dos estagiários; 
III– Promover reuniões sistemáticas com os estagiários; 
IV– Avaliar o desempenho do estagiário. 
Art. 18. A escolha e distribuição das áreas em que os acadêmicos devem iniciar, será 

realizado através do sistema de sorteio para a definição das áreas, e quantidades por área. 
 

Capítulo VI – Da atribuição do Estagiário diante do Estágio Supervisionado em Estética e 
Cosmética 

Art. 19. Os alunos estagiários devem estar regularmente matriculados nos componentes 
curriculares de Estágio Supervisionado conforme procedimento, ou seja, deverão efetuar 
matricula especifica para cada semestre.  

Parágrafo Único. Nas disciplinas de Estágio Supervisionado – Práticas em Estética e 
Cosmética I, II e III, o aluno deverá providenciar a matrícula no período informado em 
edital/ofício afixado em sala de aula, não sendo aceitas matrículas extemporâneas, salvo justa 
causa. O aluno deverá levar os seguintes documentos diretamente na Coordenação de Curso: 
Ficha de Matricula (anexo) devidamente preenchida; Atestado de Ética (anexo) devidamente 
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preenchido e comprovante do requerimento do crachá de Estágio expedida pela Faculdade no 
período letivo correspondente. 

Art. 20. São atribuições dos estagiários do Curso de Graduação em Estética e 
Cosmética da FASIPE: 

I – Informar-se das normas e regulamentos técnico-administrativos do campo de estágio 
e cumpri-los exemplarmente; 

II – Ser assíduo, pontual e cumprir integralmente o total de horas previstas em campo 
para cada um dos estágios. Será tolerado atraso de até 10 minutos no início das atividades de 
estágio, devendo ser justificado ao Coordenador de estágios, quando da chegada ao local. Após 
10 minutos de tolerância, será considerada falta, e os clientes serão transferidos para outro 
estagiário; 

III– Estar devidamente uniformizado conforme as normas do local (jaleco branco, roupa 
branca, calçado branco fechado, cabelo preso, unhas aparadas, limpas sem esmaltes), zelar 
pela boa aparência pessoal e usar crachá de Estágio da FASIPE, a ser fornecido pela 
Coordenação de Estágio, nos locais de estágio; 

IV– Observar este Regulamento e comportar-se no local de estágio de acordo com os 
princípios éticos condizentes com a profissão; 

V – Registrar todas as atividades desenvolvidas e elaborar relatório final para cada 
estágio; 

VI – Apresentar carteira de estagiário (seguro obrigatório) determinado pela faculdade 
FASIPE; 

VII – Apresentar Carteira de Vacinação atualizada; sendo avaliada as doses de Tríplice 
Viral, dupla Adulto, Febre Amarela, Hepatite (duas doses); 

VIII – Caso não esteja com a vacina de Hepatite atualizada e havendo a necessidade de 
toma-la, após a primeira dose deve se apresentar exame de Anti-Hbs, se não apresentar 
reagente a segunda dose se fará necessária;  

IX – Portar todos os materiais necessários de uso individual; 
X – Marcar na ficha de controle, o dia e horário de retorno do paciente, ao termino de 

cada atendimento; 
XI – Controlar e incentivar a pontualidade, no que diz respeito aos dias e horários de 

retorno do paciente, com tolerância 15 minutos; 
XII – Solicitar imediatamente a presença do coordenador, ao detectar qualquer 

irregularidade no local do estágio ou nos equipamentos; 
XIII – Comunicar ao Coordenador a falta do paciente, colocando-se à disposição do 

mesmo; 
XIV – Comunicar ao Coordenador do Estágio com antecedência, sua ausência ao 

estágio supervisionado, para que este tome as devidas providencias.   
XV - Participar das reuniões no final de cada período, onde será citado o comportamento 

do grupo, posteriormente, caso precise, o aluno será chamado individualmente. 
XVI – portar carimbo contendo Nome do acadêmico número de registro acadêmico (RA), 

e abaixo dos itens especificado escrito ESTAGIÁRIO. 
 

Capítulo VII – Da Avaliação 
Art. 21. A avaliação do desempenho do estagiário é feita pelos supervisores de estágio, 

de forma contínua e sistemática durante o desenvolvimento do Estágio Supervisionado em 
Estética e Cosmética, onde serão observados: 

I – Capacidade de propor e realizar intervenções críticas e inovadoras nas áreas de 
estética e cosmética; 

II – Habilidade de comunicação interpessoal para atuar e interagir nas mais diferentes 
situações;  
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III – Ética, criatividade e postura investigativa frente aos desafios colocados diariamente 
em sua prática;  

IV – Capacidade de atuar em equipe e avaliar atividades nas áreas de estética e 
cosmética; 

 V – Competência técnica, científica e profissional na promoção, manutenção e 
recuperação da saúde e da beleza;  

VI – Capacidade de aprender continuamente, mediante a busca, seleção e avaliação 
crítica de informações e conhecimentos disponíveis. 

Art. 22. Nos componentes curriculares de Prática em Estética e Cosmética o aluno é 
considerado aprovado quando: 

I – Cumprir o total de 100% de horas de acordo com art. 7º nos campos de Estágio em 
Estética e Cosmética com atividades e práticas estabelecidas, em conformidade com art.20, 
inciso II; 

II – Cumprir as atividades e entrega dos portfólios estabelecidas pelo supervisor de 
estágio, conforme cronograma descrito em plano de ensino; 

III – Assinar frequência junto ao Professor Supervisor de Estágio;  
IV -  Realizar prova teórica com conteúdo abordados em campo de estágio; 
Art. 23. A avaliação do Estágio Supervisionado – Práticas em Estética I será realizada 

por meio de 3 (três) avaliações, ficando a composição da seguinte forma: 
I - N1: Atividades e Práticas – avaliação (ficha de avaliação anexa) realizada pelo 

Professor de Estágio no quesito frequência e acompanhamento do aluno estagiário, com valor 
de 0,0 (zero) a 10,0 (dez); 

II - N2: Entrega dos Portfólios, com valor de 0,0 (zero) à 10,0 (dez). 
III - N3: 1 (uma) avaliação teórica, com valor de 0,0 (zero) 0,0 (zero) à 10,0 (dez). 
Art. 24. A avaliação do Estágio Supervisionado – Práticas em Estética II e III será 

realizada por meio de 3 (três) avaliações, ficando a composição da seguinte forma: 
I - N1: Atividades e Práticas – avaliação (ficha de avaliação anexa) realizada pelo 

Professor de Estágio no quesito frequência e acompanhamento do aluno estagiário, com valor 
de 0,0 (zero) a 10,0 (dez); 

II - N2: Entrega dos Portfólios, com valor de 0,0 (zero) à 10,0 (dez). 
III - N3: 1 (uma) avaliação teórica, com valor de 0,0 (zero) 0,0 (zero) à 5,0 (cinco) e 

simulado, com valor de 0,0 (zero) 0,0 (zero) à 5,0 (cinco); 
Art. 25. No caso de reprovação, por qualquer motivo, o aluno deve renovar sua matrícula 

para os componentes curriculares de Prática em Estética e Cosmética para o período letivo 
seguinte, não podendo dar continuidade aos estágios seguintes. 

 Art. 26. As faltas às atividades de estágios conforme regimento interno e manual do 
aluno são passíveis de justificação desde que: 

I – Mediante apresentação de atestado médico ou laudo médico contendo, Tempo de 
dispensa (início e término) indicado por extenso e numericamente, cujo início deverá coincidir 
com a data expressa no atestado, Assinatura do médico sobre carimbo, constando o nome 
legível e por extenso do profissional e o CRM;  

II - Devendo haver reposição da carga horária não ultrapassando a 4 H/A semanais, em 
um prazo estabelecido de 07 (sete) dias corridos para a reposição, com cronograma a ser 
definido com o Professor de Estágio. 

Parágrafo Único: Não é permitido mais que 01 (uma) reposição, sendo vetadas a 
reposição de aulas e a realização de avaliações ocorridas no caso de faltas não justificadas. 

 
Capitulo VIII – Do Cliente 

Art. 27.  Para recebimento de atendimento o cliente deve: 
I – Cumprir com pontualidade os horários marcados para o atendimento; 
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II – Entrar na sala de atendimento sem acompanhante; 
III – Não transitar pelo local de atendimento; 
IV – Estar devidamente cadastrado, obedecendo a necessidade da disfunção do 

cadastro;  
V – Manter respeito mútuo entre cliente, coordenador e estagiário; 
VI – Providenciar seu transporte até o local de atendimento; 
VII – Disponibilizar ao estagiário e coordenador, todas as informações necessárias ao 

seu atendimento; 
VIII – Receber dos responsáveis pelo atendimento, informações sobre seu tratamento; 
IX – Usar traje apropriado para o tratamento, seguindo orientação do responsável pelo 

atendimento;  
 

Capítulo IX– Das Disposições Finais 
Art. 28. Este regulamento está em conformidade com a Lei nº 11.788, de 25 de setembro 

de 2008, e Diretrizes Nacionais de ensino superior. 
Art. 29. As situações omissas ou de interpretação duvidosas surgidas da aplicação das 

normas deste Regulamento, deverão ser dirimidas pelo Coordenador do Curso de Graduação 
em Estética e Cosmética, ouvido o Colegiado de Curso.  

Art. 30. Este Regulamento entra em vigor na data de sua aprovação pelo Colegiado do 
Curso de Graduação em Estética e Cosmética da FASIPE.   

 

1.9.6. Estágio não obrigatório 

“O estágio não obrigatório é aquele desenvolvido como atividade opcional, acrescida à 

carga horária regular e obrigatória” (Art. 2º § 2º Lei nº.11.788/08). 

A Faculdade FASIPE  estimula a aplicação de conhecimentos adquiridos durante a vida 

acadêmica e por essa razão tem seus dispositivos amparados na Lei nº. 11.788/08, que altera a 

redação do art. 428 da Constituição das Leis do Trabalho – CLT, aprovada pelo Decreto-Lei nº. 

5452, de 1º de maio de 1943, e a Lei nº. 9.394, de 20 de dezembro de 1996, revoga as Leis nº. 

6.494, de 07 de dezembro de 1977, e 8.859, de 20 de março de 1994, o parágrafo único do art. 

82 da Lei nº. 9394, de 20 de dezembro de 1996, e o art. 6º da Medida Provisória nº. 2.164-41, de 

24 de agosto de 2001. 

O acadêmico, por ter o espaço para a realização dessa experiência, em contrapartida 

transfere para as instituições públicas e/ou privadas, ancorado em bases científicas e 

tecnológicas, um conjunto de saberes que poderá contribuir para o desenvolvimento destas nas 

mais variadas áreas. 

 

1.9.7. Trabalho de Conclusão de Curso 

O Trabalho de Conclusão de Curso do Curso de Graduação em Estética e Cosmética da 

Faculdade FASIPE, é considerado componente curricular obrigatório.  
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O Trabalho de Conclusão Curso (TCC) está devidamente regulamentado e 

institucionalizado sendo concebido para propiciar ao aluno a oportunidade de realizar um 

exercício pedagógico concentrado, realizado em momento mais próximo do final do Curso de 

Graduação, por meio do qual o aluno é instado a exibir as competências e habilidades obtidas ao 

longo de sua formação, devendo evidenciar uma capacidade de reflexão autônoma e crítica e, 

na perspectiva de uma educação continuada, abrir pistas possíveis e futuras de investigação. 

De acordo com o Regulamento do Trabalho de Conclusão de Curso do Curso de 

Graduação em Estética e Cosmética da FASIPE, entende-se como Trabalho de Conclusão de 

Curso, a pesquisa, relatada sob a forma de monografia na área de Estética e Cosmética, 

desenvolvida individualmente pelo aluno, sob orientação docente.  

A realização do Trabalho de Conclusão de Curso envolve momentos de orientação e 

elaboração de um projeto de pesquisa; assim como o desenvolvimento dessa pesquisa e sua 

validação perante banca examinadora, assegurada a necessária publicidade para uma efetiva 

divulgação dos resultados obtidos. Esses momentos estão previstos na matriz curricular do 

Curso, devendo ser efetivados nos 6º e 7º semestres do Curso de Graduação. O processo de 

realização do Trabalho de Conclusão de Curso importa orientação teórico-metodológica ao 

aluno, a ser prestada nos 6º e 7º semestres do Curso de Graduação em Estética e Cosmética, 

pelo professor orientador. 

Estão aptos a orientar o Trabalho de Conclusão de Curso quaisquer professores do 

Curso de Graduação em Estética e Cosmética da FASIPE, respeitadas as afinidades temáticas 

das suas respectivas linhas de pesquisa e a existência de carga horária disponível para a 

orientação. 

Em síntese compreende etapas sucessivas, como:  

a) escolha do tema, pelo aluno, sob a orientação docente;  

b) elaboração do projeto de pesquisa;  

c) deliberação sobre o projeto de pesquisa;  

d) pesquisa bibliográfica e de campo sobre o tema escolhido;  

e) relatórios parciais e relatório final;  

f) elaboração da versão preliminar do Trabalho de Conclusão de Curso, para discussão 

e análise com o professor orientador;  

g) elaboração do texto final do Trabalho de Conclusão de Curso;  

h) apresentação do Trabalho de Conclusão de Curso, em 03 (três) vias, para julgamento 

de banca examinadora. 
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O aluno matriculado nas disciplinas “Trabalho de Conclusão de Curso I” e “Trabalho de 

Conclusão de Curso II” tem, entre outros, os seguintes deveres específicos: 

I – frequentar as reuniões convocadas pelo Coordenador de Curso ou pelo seu professor 

orientador; 

II – manter contato com o seu professor orientador, para discussão do Trabalho de 

Conclusão de Curso em desenvolvimento; 

III – cumprir o calendário divulgado pela Coordenadoria de Curso, para entrega de 

projetos, relatórios parciais ou Trabalho de Conclusão de Curso; 

IV – elaborar a versão final do Trabalho de Conclusão de Curso, obedecendo as normas 

e instruções deste Regulamento e outras, aprovadas pelos órgãos colegiados e executivos da 

FASIPE;  

V – comparecer em dia, hora e local determinado pela Coordenadoria de Curso para 

apresentar e defender a versão final do seu Trabalho de Conclusão de Curso, perante banca 

examinadora. 

Todos os professores do Curso de Graduação em Estética e Cosmética da FASIPE 

poderão ser indicados para participar de bancas em sua área de interesse, observada a 

disponibilidade de suas respectivas cargas horárias. Poderão ainda integrar o corpo de 

avaliadores professores de outros cursos da FASIPE, desde que comprovado pelo orientador o 

reconhecido interesse de sua presença para a discussão e avaliação do trabalho, aprovada a 

indicação pelo professor indicado para o acompanhamento do Trabalho de Conclusão de Curso. 

Compete ao Coordenador do Curso de Graduação em Estética e Cosmética a 

elaboração do Calendário de Atividades relativas ao Trabalho de Conclusão de Curso, devendo 

o mesmo ser publicado e distribuído aos alunos no início de cada semestre letivo.  

A estrutura formal do Trabalho de Conclusão de Curso deve seguir os critérios 

estabelecidos nas normas da ABNT sobre o assunto, podendo haver alterações, que devem ser 

aprovadas pelo professor orientador. 

O resultado final será colhido da média aritmética das notas individuais dos professores 

presentes à banca. Para aprovação, as notas dos membros da banca, deverão ser iguais ou 

maiores que 7,0 (sete).  

A seguir apresenta-se o Regulamento do Trabalho de Conclusão de Curso do Colegiado 

do Curso de Graduação em Estética e Cosmética da FASIPE 
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REGULAMENTO DO TRABALHO DE CONCLUSÃO DE CURSO 
 

Dispõe sobre o Trabalho de Conclusão de Curso de 
Estética e Cosmética da FASIPE.  

 
CAPÍTULO I 

DISPOSIÇÕES PRELIMINARES 
Art. 1 Este Regulamento normatiza as atividades relativas ao Trabalho de Conclusão de 

Curso de Estética e Cosmética – TCC, integrante do currículo pleno ministrado, indispensável à 
colação de grau, no âmbito da Faculdade de Sinop - FASIPE.  

Art. 2 O Trabalho de Conclusão de Curso – TCC, da Faculdade de Sinop – FASIPE, 
consiste na elaboração individual de uma monografia, com observância de exigências 
metodológicas, padrões científicos e requisitos técnicos de confecção e apresentação que 
revelem o domínio do tema escolhido e a capacidade de sistematização e aplicação dos 
conhecimentos adquiridos pelo acadêmico, bem como promover a interação entre 
faculdade/graduação/organizações/comunidade, favorecendo assim o desenvolvimento de 
atitude crítica mediante processo de iniciação científica.   

 
CAPÍTULO II 

DAS ATRIBUIÇÕES DA COORDENAÇÃO DE CURSO 
Art. 3 Compete à Coordenação do Curso: 
§ 1º designar os professores orientadores; 
§ 2º convocar, se necessárias, reuniões com os professores orientadores e orientandos, 

buscando cumprir e fazer cumprir este Regulamento; 
§ 3º elaborar e divulgar calendário fixando prazos para entrega de documentos, projetos, 

monografia, bem como a designação das bancas examinadoras e demais procedimentos que se 
fizerem necessários, buscando cumprir e fazer cumprir este regulamento; 

§ 4º analisar, em grau de recurso, as decisões e avaliações dos professores 
orientadores; 

§ 5º tomar, em primeira instância, todas as demais decisões e medidas necessárias ao 
efetivo cumprimento deste Regulamento; 

§ 6º das decisões da Coordenação de Curso, cabe recurso em última instância, ao 
Conselho Superior da Instituição FASIPE. 

 
CAPÍTULO III 

DAS ATRIBUIÇÕES DOS PROFESSORES ORIENTADORES 
Art. 4 O Trabalho de Conclusão de Curso, na forma de monografia, será desenvolvido 

sob a orientação de professor da Instituição, lotado em qualquer colegiado de curso da FASIPE.  
Parágrafo Único: A monografia é atividade de natureza acadêmica e pressupõe a 

alocação de parte do tempo de ensino dos professores à atividade de orientação. 
Art. 5 O professor orientador será designado pela coordenação de curso. 
Parágrafo primeiro: Caso a coordenação de curso opte, o orientador poderá ser 

escolhido pelo acadêmico, dentre a relação de professores e suas respectivas linhas de 
pesquisa disponibilizada pelas Coordenações de Cursos. 

Parágrafo segundo: Ocorrendo à hipótese do acadêmico não encontrar professor que se 
disponha a assumir a sua orientação, a indicação do seu orientador será feita pelo Coordenador 
de Curso. 

Art. 6 Cada professor poderá orientar, no máximo, 06 (seis) acadêmicos.  
Parágrafo Único: Havendo disponibilidade de horário por parte do professor/orientador, a 

Coordenação de Curso poderá autorizar mais acadêmicos.  
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Art. 7 A troca de professor orientador só é permitida quando outro docente assumir 
formalmente a orientação, após a anuência expressa do professor substituído e aprovação do 
Coordenador de Curso, tendo como prazo limite para esta eventual modificação até no máximo 
45 (quarenta e cinco) dias após o aceite de orientação. Modificações somente em casos 
excepcionais aprovados pela coordenação do curso. 

Art. 8 Caso o professor decline de dar continuidade ao trabalho de orientação a algum 
discente, deve fazê-lo com justificativa por escrito, podendo ser consideradas como razão para 
tal: ausências aos encontros destinados à orientação; a não entrega das atividades solicitadas 
nos prazos estipulados; o não retorno corrigido dos textos e análises dos alunos; entre outras 
razões. 

Parágrafo Único: É da competência do Coordenador de Curso a solução de casos 
especiais, podendo ele, se entender necessário, encaminhá-los para apreciação do Colegiado 
de Curso e em ultimo grau para decisão pelo Conselho Superior da Instituição FASIPE. 

Art. 9  O professor orientador tem, entre outros, os seguintes deveres específicos: 
§ 1º cumprir este regulamento; 
§ 2º cumprir os prazos e as regras estipulados pela Instituição 
§ 3º freqüentar as reuniões convocadas pela Coordenação de Curso; 
§ 4º atender e orientar os acadêmicos na elaboração e execução da Monografia, 

mantendo rigor científico necessário para uma monografia acadêmica;  
§ 5º selecionar temas de estudo, sugestão de leituras e referências bibliográficas 

adequadas à pesquisa que está sendo realizada; 
§ 6º avaliar o desempenho do aluno durante a realização da Monografia a partir do 

preenchimento da ficha de acompanhamento, visando garantir o bom desempenho do aluno na 
realização da sua pesquisa; 

§ 7º entregar, os formulários de freqüência e avaliação devidamente preenchidos e 
assinados; 

§ 8º participar das defesas para as quais estiver designado; 
§ 9º participar da Banca Examinadora do seu orientando, na condição de Presidente; 
§ 10º assinar, juntamente com os demais membros das bancas examinadoras, as fichas 

de avaliação das monografias e as atas finais das sessões de defesa; 
§ 11º realizar a avaliação da Monografia de maneira técnica e isenta. 
 

CAPÍTULO IV 
DAS ATRIBUIÇÕES DOS ACADÊMICOS 

Art. 10  É considerado acadêmico em fase de realização de Trabalho de Conclusão de 
Curso, todo aquele regularmente matriculado na disciplina de Monografia I/TC I – 6º (sexto) 
semestre e Monografia II/TCII – 7º (sétimo) semestre. 

Art. 11  O acadêmico em fase de realização do Trabalho de Conclusão de Curso - 
Monografia tem, entre outros, os seguintes deveres específicos: 

§ 1º cumprir este regulamento;  
§ 2º cumprir o calendário divulgado pela Coordenação de Curso para entrega de 

declarações, documentos, projetos, relatórios, fichas, monografia e outros; 
§ 3º escolher professor orientador dentre a relação de professores disponibilizada pelas 

Coordenações de Cursos (respeitando a disponibilidade dos mesmos); 
§ 4º escolher professor orientador até no máximo o final da primeira quinzena do sexto 

semestre do curso, e entregar um formulário próprio (Modelo em anexo) oficializando o convite 
de orientação e protocolando o mesmo junto a coordenação de curso; 

§ 5º freqüentar as reuniões convocadas pelo Coordenador de Curso ou pelo seu 
orientador; 
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§ 6º manter contatos, no mínimo, quinzenais, com o professor orientador, para discussão 
e aprimoramento de sua pesquisa, devendo justificar eventuais faltas; 

§ 7º os encontros não-presenciais: contato telefônico, correio eletrônico, salas de 
conversação eletrônica, entre outros, para orientação compõem a documentação do 
desenvolvimento do trabalho. Assim, esses contatos devem ser arquivados e registrados como 
momentos oficiais de orientação; 

§ 8º será reprovado nas disciplinas de que se refere o artigo 11, o aluno que não 
comparecer a, no mínimo, 75% dos encontros marcados pelo professor; 

§ 9º entregar junto à coordenação de curso, a Ficha de Acompanhamento e de 
frequência devidamente assinada pelo orientador e pelo acadêmico; 

§ 10º assegurar que seu estudo tenha o rigor científico necessário para uma monografia 
acadêmica;  

§ 11º selecionar temas de estudo e referências bibliográficas adequadas à pesquisa que 
está sendo realizada. Cabe ressaltar que todos os textos elaborados pelo aluno devem estar 
devidamente referenciados de acordo com as normas técnicas da ABNT e que os trabalhos 
plagiados, terão as punições cabíveis;  

§ 12º entregar à Coordenação do Curso, ao término da primeira etapa do Trabalho de 
Conclusão de Curso, o projeto de monografia em 03 (três) vias impressas e 03 (três) cópias do 
arquivo em CD;  

§ 13º elaborar o seu trabalho monográfico, de acordo com o presente Regulamento, as 
instruções do seu orientador e principalmente com o Manual de Normas Técnicas e Metodologia 
da FASIPE; 

§ 14º entregar à Coordenação do Curso, ao término da segunda etapa do Trabalho de 
Conclusão, 03 (três) cópias de seu trabalho, devidamente assinadas e vistadas pelo orientador, 
03 (três) cópias do arquivo em CD e demais documentos solicitados pela coordenação de curso; 

§ 15º comparecer em dia, hora e local determinados pelo Coordenador de Curso para 
apresentar a o tanto o Projeto de monografia quanto a Monografia à Banca Examinadora, sob 
pena de reprovação; 

§ 16ºapós a defesa pública, entregar 02 (duas) cópias encadernadas da versão final em 
capa dura, juntamente com 02 (duas) cópias do arquivo gravado em CD na versão pdf; 

Parágrafo Único: A responsabilidade pela elaboração da monografia é integralmente do 
acadêmico, o que não exime o professor orientador de desempenhar adequadamente, dentro 
das normas definidas neste Regulamento, as atribuições decorrentes da sua atividade de 
orientação. 

 
CAPÍTULO V 

DAS ETAPAS DO TRABALHO DE CURSO - MONOGRAFIA 
Art. 12 A elaboração do Trabalho de Conclusão de Curso compreende duas etapas, a 

serem realizadas em dois semestres subsequentes, a saber:  
§ 1º Monografia I ou Trabalho de Curso I – 6º (sexto) semestre - a primeira etapa inclui a 

entrega do termo de aceitação de orientação, apresentação em banca examinadora e encerra-se 
com a entrega do projeto de monografia (cronograma a ser divulgado);  

§ 2º Monografia II ou Trabalho de Curso II – 7º (sétimo) semestre - a segunda etapa 
inclui a conclusão da atividade mediante a entrega da Monografia, defesa perante banca 
examinadora e entrega da versão definitiva junto à coordenação (cronograma a ser divulgado); 

§ 3º a Monografia está estruturada em duas etapas, com matrícula em cada uma delas e 
validade somente para o período letivo correspondente. A matrícula na segunda etapa está 
condicionada à aprovação na primeira etapa; 

§ 4º o acadêmico que não cumprir as etapas descritas acima não obterá o mínimo 
necessário à aprovação: 70 (setenta) pontos; 
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CAPÍTULO VI 
DO PROJETO DE MONOGRAFIA 

Art. 13  A estrutura formal do projeto deve seguir os critérios técnicos estabelecidos no 
Manual de Normas Técnicas e Metodologia da FASIPE. Sendo que a estrutura do projeto de 
monografia compõe-se de: 

I. capa;  
II. folha de rosto; 

III. sumário; 
IV. Objeto (tema, delimitação do tema) 
V. Introdução/Justificativa/Problemática/Hipóteses;/Objetivos: Gerais e Específicos;  

VI. Revisão de literatura (Embasamento teórico); 
VII. Metodologia (tipo de pesquisa/método/população/amostra/coleta de dados/instrumento 

de coleta de dados); 
VIII. Cronograma de Atividades;  

IX. Bibliografia. 
 
Art. 14 O projeto de monografia deverá ser entregue à Coordenação do Curso em 03 

(três) vias impressas, 03 (três) cópias do arquivo em CD em pdf, Controle de frequência de 
orientação e demais documentos solicitadas pela coordenação de curso. (Cronograma a ser 
divulgado pela coordenação). 

§ 1º o projeto será avaliado mediante os seguintes critérios: N1 – acompanhamento; N2 
– acompanhamento; N3 – nota da banca. A média do aluno será a somatória das 3 notas.  

§ 2º o projeto será apresentado pelo acadêmico perante Banca Avaliadora, composta 
pelo professor orientador, que a preside, e por outros dois membros, mediante indicação do 
Coordenador do Curso. 

§ 3º O acadêmico terá até dez minutos para apresentar o projeto perante Banca 
Avaliadora, a Banca Examinadora até dez minutos para fazer sua argüição, dispondo o discente, 
ainda, de outros até dez minutos para responder a banca axaminadora. 

§ 4º aprovado na disciplina de Monografia I, o academico deverá entregar 02 (duas) 
cópias encadernadas, contendo as modificações propostas pela Banca Avaliadora, sendo que 
um exemplar será arquivado na Coordenação de Curso e o outro entregue ao professor 
orientador; 

§ 5º reprovado na disciplina de Monografia I, o acadêmico poderá efetuar a matrícula em 
regime especial ou matrícula no curso e na disciplina de Monografia I, no próximo semestre 
letivo, mantendo ou não, a seu critério o mesmo tema e/ou o mesmo orientador.  

§ 6º O academico não poderá cursar Monografia I  e Monografia I  simultaneamente em 
nehuma hipótese. 

Art. 15 Serão reprovados os acadêmicos que:  
§ 1º não apresentarem o controle de frequência de orientação, devidamente assinado 

pelo professor orientador, tanto no primeiro quanto no segundo bimestre; 
§ 2º não comparecerem e/ou apresentarem o Projeto de Monografia na data e horário 

fixados;  
§ 3º não obtiverem o conceito final mínimo de 7,0 (sete) pontos na disciplina de 

Monografia I;  
§ 4º tiverem constatado por algum dos professores, membros da banca, plágio total ou 

parcial; 
§ 5º não comparecerem a no mínimo, 75% dos encontros marcados pelo professor 

orientador; 
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§ 6º deixarem de cumprir as normativas estabelecidas no presente regulamento 
Art. 16 Aprovado o projeto de monografia, a mudança de tema só é permitida mediante a 

elaboração de um novo projeto e preenchimento dos seguintes requisitos: 
§ 1º ocorrer à mudança dentro de um prazo não superior a trinta dias, contados da data 

de início do período letivo; 
§ 2º haver aprovação do professor orientador e do Coordenador de Curso; 
§ 3º existir a concordância do professor orientador em continuar com a orientação, ou a 

concordância expressa de outro docente em substituí-lo; 
§ 4º pequenas mudanças que não comprometam as linhas básicas do projeto são 

permitidas a qualquer tempo, desde que com autorização do orientador; 
 

CAPÍTULO VII 
DA MONOGRAFIA 

Art. 17 A estrutura da monografia compõe-se de: 
I Capa  
II Folha de rosto;  
III Termo ou folha de aprovação 
IV Dedicatórias  
V Agradecimentos  
VI Epígrafe  
VII Lista de ilustrações (quando for o caso) 
VIII Lista de tabelas (quando for o caso) 
IX Lista de abreviaturas ou siglas (quando for o caso) 
X Lista de símbolos (quando for o caso)  
XI Sumário;  
XII Introdução/Justificativa/Problemática/Hipóteses;/Objetivos: Gerais e Específicos, 

podendo todos esses itens estarem englobados na introdução, sem títulos. 
XIII Revisão de literatura; 
XIV Metodologia (método/ tipo de pesquisa /população/amostra/coleta de 

dados/instrumento de coleta de dados); 
XV Análise e Interpretação dos Dados; 
XVI Considerações finais (ou conclusão e recomendações); 
XVII Referências bibliográficas; 
XVIII Glossário (quando for o caso) 
XIX Apêndices (quando for o caso) 
XX Anexos (quando for o caso) 
Parágrafo único: Na pesquisa puramente bibliográfica, como aquela realizada no curso 

de Direito, os itens XIII, XIV, XV serão substituídos pelos capítulos com a apresentação dos 
resultados, sendo a metodologia (item XIV) apresentada na introdução da monografia. 

Art. 18 A monografia deve ser apresentada preenchendo os seguintes requisitos: 
§ 1º cumprir rigorosamente os critérios técnicos estabelecidos no Manual de Normas 

Técnicas e Metodologia da FASIPE. 
§ 2º o corpo do trabalho (introdução, desenvolvimento e conclusão ou considerações 

finais) deve possuir no mínimo, (40) quarenta e no máximo (120) cento e vinte páginas de texto. 
§ 3º monografias que extrapolem o limite de tamanho estabelecido no inciso 2º deste 

artigo são consideradas excepcionais e necessitam, para apresentação, de aprovação da 
coordenação. 

§ 4º monografias que não atinjam o limite de tamanho estabelecido no inciso 2º, bem 
como aquelas que não preencherem os requisitos elencados no presente regulamento de 
monografia, não poderão ser apresentadas. 
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CAPÍTULO VIII 

RECOMENDAÇÃO À AVALIAÇÃO DA MONOGRAFIA 
Art. 19  A versão final da Monografia deverá ser submetida à apreciação do orientador, 

que a recomendará ou não à avaliação por banca examinadora. Para que possa ser submetida à 
banca, a Monografia deve ter a recomendação do professor orientador. A não recomendação 
poderá ocorrer, entre outros, no caso: 

§ 1º de não comparecimento aos encontros de orientação;  
§ 2º de não submissão da Monografia ao professor durante sua fase de elaboração;  
§ 3º do não cumprimento das exigências mínimas referentes a conhecimento do tema, 

metodologia científica e estruturação do trabalho;  
§ 4º de plágio ou fraude; 
§ 5º de não cumprimento do presente regulamento de Monografia; 
Art. 20  A não recomendação por plágio ou fraude, ou por não submissão do trabalho 

em sua fase de elaboração implicará reprovação, que deverá ser indicada pelo orientador e 
validada pela Coordenação do Curso. Nessa condição, o aluno deverá matricular-se novamente 
na etapa e desenvolver outro trabalho. 

Art. 21  No caso de não recomendação por não comparecimento ao mínimo de 
encontros de orientação previstos ou por não cumprimento das exigências mínimas para 
elaboração do trabalho, o professor deverá indicar a condição de desistente. Nessa condição, o 
aluno deverá realizar nova matrícula na etapa, podendo desenvolver a atividade com base no 
trabalho já existente. 

Art. 22  O professor orientador deverá justificar por escrito os motivos para a não 
recomendação à banca e comunicar sua decisão ao aluno.  

Art. 23  Fica facultado ao aluno solicitar avaliação por banca examinadora apesar da não 
recomendação do orientador, quando ela ocorrer somente por não cumprimento das exigências 
mínimas referentes a conhecimento do tema, metodologia científica e estruturação do trabalho (§ 
3º do artigo 20). Para tal, o aluno deverá formalizar seu pedido por escrito à Coordenação do 
Curso, justificando-o, respeitados os prazos para a entrega da versão final da Monografia. 

 
CAPÍTULO IX 

DA BANCA EXAMINADORA 
Art. 24 Somente será marcada a defesa da versão final da monografia com a 

apresentação de parecer favorável do professor orientador (Modelo em anexo), que deverá ser 
entregue a coordenação de curso, juntamente com 03 (três) vias impressas e 03 (três) cópias do 
arquivo em CD em pdf;  

Parágrafo Único: o parecer favorável do orientador para que o aluno possa inscrever-se 
no processo de arguição e defesa não é garantia de que o trabalho será aprovado. 

Art. 25 A versão final da monografia é defendida pelo acadêmico perante Banca 
Examinadora, composta pelo professor orientador, que a preside, e por outros dois membros, 
mediante indicação do Coordenador do Curso.  

§ 1º pode fazer parte da Banca Examinadora um membro escolhido entre os professores 
de outras coordenações com interesse na área de abrangência da pesquisa. 

§ 2º quando da designação da Banca Examinadora, deve, também, ser indicado um 
membro suplente, encarregado de substituir qualquer dos titulares, em caso de impedimento. 

Art. 26  A Comissão Examinadora somente pode executar seus trabalhos com os três 
membros presentes. 

§ 1º não comparecendo algum dos professores designados para a Banca Examinadora, 
deve ser comunicado, formalmente, à Coordenação do Curso. Neste caso o suplente será 
convocado para a realização dos trabalhos de banca examinadora.  
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§ 2º não havendo comparecimento dos três membros da Banca Examinadora, deve ser 
marcada nova data para defesa, sem prejuízo do cumprimento da determinação presente no 
parágrafo anterior. 

Art. 27  Todos os professores da Faculdade podem ser convocados para participarem 
das Bancas Examinadoras, em suas respectivas áreas de atuação, mediante indicação do 
Coordenador do Curso. 

Parágrafo Único: Deve, sempre que possível, ser mantida a eqüidade no número de 
indicações de cada professor, para compor as Bancas Examinadoras, procurando, ainda, evitar-
se a designação de qualquer docente para um número superior a dez Comissões Examinadoras. 

 
CAPÍTULO X 

DA DEFESA DA MONOGRAFIA 
Art. 28 As sessões de defesa das monografias são públicas. 
Parágrafo Único: Não é permitido, aos membros das Bancas Examinadoras tornarem 

público os conteúdos, bem como os resultados das monografias, antes de suas defesas. 
Art. 29 O Coordenador do Curso deve elaborar calendário fixando prazos para entrega 

das monografias, designação das Bancas Examinadoras e realização das defesas. 
§ 1º quando a monografia for entregue com atraso, a relevância do motivo deve ser 

avaliada pelo coordenador do Curso.  
Art. 30  Após a data limite para entrega das cópias finais das monografias, o 

Coordenador de Curso divulga a composição das Bancas Examinadoras, os horários e as salas 
destinadas as suas defesas. 

Art. 31   Os membros das Bancas Examinadoras, a contar da data de sua designação, 
têm o prazo de 07 dias para procederem à leitura das monografias. 

Art. 32 Na defesa, o acadêmico tem até 20 minutos para apresentar seu trabalho, a 
Banca Examinadora até dez minutos para fazer sua argüição, dispondo o discente, ainda, de 
outros 10 minutos para responder a banca axaminadora. 

Art. 33  A atribuição das notas dá-se após o encerramento da etapa de argüição, 
obedecendo ao sistema de notas individuais por examinador, levando em consideração o 
conteúdo do texto, a sua exposição oral e a defesa na argüição, e as normas presente neste 
regulamento pela Banca Examinadora. 

§ 1º utiliza-se, para atribuição das notas, fichas de avaliação individuais, onde o 
professor apõe suas notas para cada item a ser considerado (Modelo em anexo). 

§ 2º a nota final do acadêmico é o resultado da média aritmética das notas atribuídas 
pelos membros da Comissão Examinadora. 

§ 3º para aprovação, o acadêmico deve obter nota igual ou superior a (7,0) sete inteiros 
na média aritmética das notas individuais atribuídas pelos membros das Bancas Examinadoras e 
não receber nota inferior a quatro inteiros de qualquer um dos membros dessa Comissão. 

Art. 34  A Banca Examinadora, pode reunir-se antes da sessão de defesa pública, 
juntamente com o acadêmico e, se constatado o plágio por qualquer um dos membros da banca, 
reprovar o trabalho e sugerir ao acadêmico que refaça sua monografia. 

§ 1º o acadêmico fica ciente de que deverá efetuar novamente sua matrícula na 
disciplina de Monografia II; 

Art. 35  Serão reprovados os acadêmicos que:  
§ 1º não apresentarem parecer favorável do professor orientador, para entrega e 

apresentação de monografia; 
§ 2º não apresentarem a Monografia de Graduação na data e horário fixados;  
§ 3º não comparecerem à audiência pública de defesa da Monografia de Graduação;  
§ 4º não obtiverem o conceito final mínimo de 7,0 (sete) pontos na defesa;  
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§ 5º tiverem constatado por algum dos professores, membros da banca, plágio total ou 
parcial da Monografia de Graduação; 

§ 6º não efetuarem a entrega de documentos, declarações,  projeto de monografia, 
monografia final, ou demais documentos solicitadas pela coordenação de curso e por este 
regulamento; 

§ 7º apresentarem monografia elaborada sem orientação de professor da FASIPE; 
§ 8º não comparecer a, no mínimo, 75% dos encontros marcados pelo professor 

orientador; 
§ 9º deixarem de cumprir as normativas estabelecidas no presente regulamento; 
§ 10º não efetuarem as correções propostas pela banca examinadora, cuja fiscalização 

ficará sob a responsabilidade de seu orientador; 
Art. 36 A avaliação final, assinada por todos os membros da Banca Examinadora, deve 

ser registrada em Ata, contando também com a assinatura do acadêmico. A monografia que 
obter nota igual ou superior a 9 será encaminha para o site institucional para acesso como 
material de pesquisa. 

Art. 37  O acadêmico que não entregar a monografia, ou que não se apresentar para a 
defesa pública, sem motivos justificados, está automaticamente reprovado na respectiva 
disciplina. 

Art. 38  Não há recuperação de conceito/nota ou revisão de deliberação conferida à 
monografia, sendo sua reprovação, nos casos em que houver, definitiva. 

§ 1º se reprovado, fica a critério do acadêmico continuar ou não com o mesmo tema da 
monografia e com o mesmo orientador. 

§ 2º optando por mudança de tema, deve o acadêmico reiniciar todo o processo para 
elaboração do TCC; 

Art. 39  Ao acadêmico, cuja monografia haja sido reprovada, somente será permitida 
uma nova defesa:  

§ 1º mediante matrícula em regime especial, tendo como período mínimo para nova 
defesa 45 (quarenta e cinco) dias, após a reprovação; 

§ 2º mediante matrícula no curso e na disciplina de Monografia II, no próximo semestre 
letivo; 

Art. 40  O estudante concluinte poderá recorrer da nota final, visando a questionar 
apenas aspectos formais do procedimento de avaliação junto a Coordenação de Curso, no prazo 
máximo de 24 horas, a partir da audiência de defesa de monografia. 

Parágrafo Único: É da competência do Coordenador de Curso a solução de casos 
especiais, podendo ele, se entender necessário, encaminhá-los para apreciação do Colegiado 
de Curso e/ou Conselho Superior da Instituição FASIPE. 

 
CAPÍTULO XI 

DA ENTREGA DA VERSÃO DEFINITIVA DA MONOGRAFIA 
Art. 41 O aluno que obtiver nota igual ou superior a 7,0 (sete) deverá entregar a 

coordenação de Curso, 02 (duas) cópias da Monografia, em via encadernada em capa dura 
contendo as modificações propostas pela Banca Examinadora, quando houver, bem como 02 
(duas) cópias digitais em CD (formato Word, na versão pdf), no prazo de 10 (dez) dias a contar 
da data da aprovação pela Banca Examinadora. 

§ 1º a via encadernada em “capa dura” deverá ser na cor verde esmeralda para o Curso 
de Estética e Cosmética, com letras douradas. 

§ 2º o aluno que não entregar a versão final em capa dura da monografia, ficará com a 
nota da disciplina de Monografia II suspensa até o cumprimento da obrigação, não podendo 
colar grau. 
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§ 3º o aluno somente poderá efetuar a entrega da versão final da monografia com a 
assinatura de seu orientador, o qual será responsável por verificar a realização ou não das 
considerações e correções propostas pela banca examinadora. 

§ 4º o aluno que não efetuar as correções propostas pela banca examinadora, não 
poderá efetuar a entrega da versão final da monografia. 

Art. 42 As cópias das monografias aprovadas pela banca examinadora serão 
encaminhadas: 

 01 (uma) via para ser arquivada junto a coordenação de curso; 
 01 (uma) via a ser encaminhada a Biblioteca da FASIPE – Faculdade de Sinop. 

 
CAPÍTULO XII 

DISPOSIÇÕES FINAIS 
Art. 43 Este regulamento somente poderá ser alterado mediante voto da maioria 

absoluta dos membros do Colegiado de Curso; 
Art. 44 Os casos não previstos e/ou omissos nesse Regulamento serão decididos pela 

Coordenação de Curso, pelo Colegiado de curso e/ou pelo Conselho Superior da Instituição 
FASIPE. 

Art. 45 Compete ao Colegiado de curso dirimir dúvidas acerca da interpretação deste 
regulamento, bem como, suprir as lacunas, expedindo atos complementares que se fizerem 
necessários. 

Art. 46 Este Regulamento entra em vigor na data de sua aprovação pelo colegiado 
competente. 

Art. 47  Revogam-se as disposições em contrário. 
 
 

1.9.8. Atividades Complementares 

As Atividades Complementares são componentes curriculares obrigatórios, 

enriquecedores e implementadores do perfil do formando. Possibilitam o reconhecimento, por 

avaliação de habilidades, conhecimento e competência do aluno, inclusive adquirida fora do 

ambiente acadêmico, incluindo a prática de estudos e atividades independentes, transversais, 

opcionais, de interdisciplinaridade, especialmente nas relações com o mercado do trabalho e 

com as ações de extensão junto à comunidade. 

As Atividades Complementares são concebidas para propiciar ao aluno a oportunidade 

de realizar, em prolongamento às demais atividades do currículo, uma parte de sua trajetória de 

forma autônoma e particular, com conteúdos diversos que lhe permitam enriquecer o 

conhecimento propiciado pelo Curso de Graduação em Estética e Cosmética da FASIPE.  

De acordo com o Regulamento das Atividades Complementares do Curso de Graduação 

em Estética e Cosmética da FASIPE, entende-se como Atividade Complementar toda e qualquer 

atividade, não compreendida nas atividades previstas no desenvolvimento regular dos 

componentes curriculares, obrigatórios ou optativos, da matriz curricular do Curso de Graduação 

em Estética e Cosmética, desde que adequada à formação acadêmica e ao aprimoramento 

pessoal e profissional do futuro profissional.  
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Consideram-se Atividades Complementares aquelas promovidas pela FASIPE, ou por 

qualquer outra instituição devidamente credenciada, classificadas nas seguintes modalidades: 

I –  Grupo 1: Atividades vinculadas ao ensino; 

II –  Grupo 2: Atividades vinculadas à investigação científica; 

III –  Grupo 3: Atividades vinculadas à extensão. 

O aluno deve desenvolver durante o ciclo acadêmico uma programação que totalize a 

carga horária mínima de 200 horas/relógio a ser cumprida, conforme determinado na matriz 

curricular do Curso de Graduação em Estética e Cosmética. A totalização das horas destinadas 

às Atividades Complementares é indispensável à colação de grau.  

As Atividades Complementares podem ser desenvolvidas em qualquer semestre ou 

período letivo, inclusive no período de férias, dentro ou fora do turno regular das aulas, sem 

prejuízo, no entanto, de qualquer das atividades de ensino ministrado no Curso de Graduação 

em Estética e Cosmética, que são prioritárias. 

A escolha e a validação das Atividades Complementares devem objetivar a flexibilização 

curricular, propiciando ao aluno a ampliação epistemológica, a diversificação temática e o 

aprofundamento interdisciplinar como parte do processo de individualização da sua formação 

acadêmica. 

A validação das Atividades Complementares será requerida pelo aluno, instruindo o 

pedido com a comprovação de frequência, comparecimento ou participação nos eventos 

extracurriculares. 

O processo de requerimento, comprovação e validação das Atividades Complementares 

ficará registrado no CPPE e na secretaria da FASIPE. 

A seguir é apresentado o Regulamento das Atividades Complementares do Curso de 

Graduação em Estética e Cosmética da FASIPE. 

 

Regulamento das Atividades Complementares 
 

Dispõe sobre as Atividades Complementares do Curso de 
Graduação em Estética e Cosmética da FASIPE. 

 
Art. 1º - Este Regulamento dispõe sobre as Atividades Complementares do Curso de Graduação 
em Estética e Cosmética da FASIPE. 
Art. 2º - O objetivo das atividades complementares visa atender as normas baixadas pelo 
Conselho Nacional de Educação, a fim de propiciar ao aluno a aquisição de experiências 
diversificadas inerentes  e indispensáveis ao seu futuro profissional, buscando aproximá-lo da 
realidade escola/mercado de trabalho.  
Parágrafo único - As Atividades Complementares, como componentes curriculares obrigatórios, 
abrangendo a prática de estudos e atividades independentes, transversais, opcionais, 
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interdisciplinares, de permanente contextualização e atualização, devem possibilitar ao aluno 
vivências acadêmicas compatíveis com as relações do mercado de trabalho. Atividades 
complementares terão carga horária total de 200 horas/relógio, devendo, preferencialmente, o 
seu cumprimento ser distribuído ao longo do curso. 
 

DAS ATIVIDADES COMPLEMENTARES 
Art. 3º - As Atividades Complementares são obrigatórias para a integralização curricular do 
Curso de Estética e Cosmética. Estando sua carga horária inserida na estrutura curricular do 
respectivo curso.  
Parágrafo único - Os alunos que ingressarem no curso constante do “caput” deste artigo por 
meio de transferência ou aproveitamento estudos ficam sujeitos ao cumprimento da carga 
horária de atividades complementares, podendo solicitar à coordenação o cômputo da carga 
horária atribuída pela instituição de origem.  
Art. 4º - As Atividades Complementares aceitas para integralização curricular são aquelas 
previstas no Quadro Anexo 1, e classificam-se em 3 (três) grupos, a saber:  
 Grupo I – Atividades de Ensino 
 Grupo II – Atividades de Investigação Científica 
 Grupo III – Atividades de Extensão 
Art. 5º - O aproveitamento de carga horária referente às Atividades Complementares será 
aferido mediante comprovação de participação e aprovação, conforme o caso, após análise da 
coordenação.  
Art. 6º - As atividades complementares devem ser desenvolvidas no decorrer do curso, entre o 
primeiro e quinto semestre, sem prejuízo da frequência e aproveitamento nas atividades do 
curso.  
Art. 7º - O aproveitamento das atividades complementares estará sujeito à análise e aprovação 
da Coordenação, mediante registrado em fichas e prontuário do aluno.  
Parágrafo único – O registro das atividades deverá ser realizado no CPPE – Centro de 
Planejamento, Pesquisa e Extensão mediante recibo.  
Art. 8º - O certificado de comprovação de participação em eventos deverá ser expedido em 
papel timbrado da Instituição ou órgão promotor, com assinatura da responsável e respectiva 
carga horária do evento.  
Art. 9º - A realização das atividades complementares, mesmo fora da IES, é de responsabilidade 
do acadêmico. 
Art. 10º - As Atividades Complementares receberão registro de carga horária de acordo com a 
Tabela inserida no Quadro Anexo, observado o limite máximo por evento, nela fixado.  
§ 1º – Fica estabelecido que os certificados, atestados, declarações emitidas por instituições que 
fixarem parceria com a FASIPE, terão totalização de cem por cento de sua carga horária.  
§ 2º – Fica estabelecido que os certificados, atestados, declarações emitidas por instituições que 
não fixarem parceria com a FASIPE, terão totalização de trinta e três por cento, ou seja, um terço 
de sua carga horária.  
§ 3º – À Coordenação poderá aceitar atividades não previstas no Quadro anexo, mediante 
requerimento acompanhado de prova documental, após análise e autorização prévia, com 
pontuação compatível com o evento.  
§ 4º - Um certificado não pode ser utilizado mais de uma vez. 
Art. 11° - A solicitação e protocolo das respectivas atividades complementares são de única e 
exclusiva responsabilidade do acadêmico. 
Parágrafo único – Não serão computadas as atividades ocorridas no período em que o 
acadêmico estiver com sua matrícula trancada ou cancelada. 
Art. 12° - Não serão consideradas atividades complementares: 
a) Atividades profissionais, ainda que exclusivamente estejam voltadas ao ensino; 
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b) Atividades incompatíveis, não interdisciplinares ou não correlatas ao curso; 
c) Atividades realizadas em períodos anteriores ao ingresso no curso; 
d) Atividades desenvolvidas nas disciplinas do curso computadas para a integralização da 
carga horária prevista na matriz curricular. 
Art. 13° - Os documentos comprobatórios originais com as respectivas cópias das Atividades 
Complementares realizadas, deverão ser apresentados ao CPPE – Centro de Planejamento, 
Pesquisa e Extensão para a inclusão das respectivas horas no sistema acadêmico, ficando a 
cópia destes arquivada na pasta do acadêmico na secretaria acadêmica e o original com o 
aluno. 
Art. 14° - Os casos omissos são resolvidos pela Direção Acadêmica, ouvida a Coordenação de 
Curso. 
Art. 15° - Esta resolução entra em vigor na data de sua publicação, revogadas as disposições 
em contrário.  

 
Coordenação do Curso de Estética e Cosmética da FASIPE 

 
QUADRO ANEXO: 

QUADRO ENUNCIATIVO DE VALORES EM HORAS ATRIBUÍDAS A CADA GRUPO DE 
ATIVIDADES  

ATIVIDADES DE ENSINO 
CÓDIGO AT I V I D A D E D E S C R I Ç ÃO C OM P RO V AÇ ÃO CARGA 

HORÁRIA 
LIMITE 

NA 
IES 

LIMITE 
FORA 
DA IES 

ENS 1 MONITORIA Desenvolvimento de atividades de 
apoio a professores do curso. 

Certificado Recebido 15 horas 
por 

semestre 

60 
horas 

xxxxxxxxx 

ENS 2 DISCIPLINAS  
COMPLEMENTARES 

Disciplinas Complementares ao 
Currículo acadêmico do Aluno. 

Comprovante de 
aprovação na disciplina 
emitido pela Secretaria 
Acadêmica. 

Equivalente 
à carga da 
disciplina 

80 
horas 

50% 
deste 
total 

ENS 3 VIVÊNCIA 
PROFISSIONAL 

Realização de estágios 
extracurriculares em áreas 
relacionadas à futura atividade 
profissional, através do CIEE — 
Centro de Integração Empresa 
Escola e/ou Convênio de Parceria 
com a IES. 

Contrato de Estágio ou 
Declaração comprobatória 
com período e descrição 
das atividades 
desenvolvidas em papel 
timbrado da empresa 
assinado pelo supervisor 
responsável. 

05 horas 
por 

semestre 

40 
horas 

xxxxxxxxx 

ENS 4 VISITAS TÉCNICAS 
 

Consiste em conhecer empresas 
ou instituições da sua futura área 
de atuação. 

Certificado Recebido 04 horas 
por visita 

40 
horas 

xxxxxxxxx 

ENS 5 CURSOS DE CURTA 
DURAÇÃO 

 

Cursos de curta duração 
relacionados à área, inclusive 
cursos realizados nas empresas. 

Certificado Recebido Equivalente 
à carga do 

evento 

40 
horas 

50% 
deste 
total 

 
ATIVIDADES DE PESQUISA 

CÓDIGO AT I V I D A D E D E S C R I Ç ÃO C OM P RO V AÇ ÃO CARGA 
HORÁRIA 

LIMITE 
NA 
IES 

LIMITE 
FORA 
DA IES 

PES 1 PUBLICAÇÃO 
 

Publicação de trabalhos científicos 
(autoria/co-autoria) na área de atuação 
profissional em revistas/livros, jornais. 

Cópia impressa da 
publicação 

e/ou 
Certificado Recebido 

15 horas 
por 

publicação 

90 
horas 

50% 
deste 
total 

PES 2 APRESENTAÇÃO 
DE TRABALHOS  

e  
COMUNICAÇÕES 

CIENTÍFICAS 

Apresentação de trabalho em evento de 
Iniciação Científica na IES ou outras 
instituições 
Apresentação de trabalho em 
seminário, palestra, simpósio, 
congresso, conferência, workshop, 
encontros de caráter científico. 

 
 

Certificado Recebido 
 

 
10 horas 

por evento 

 
60 

horas 

 
50% 
deste 
total 

PES 3 TRABALHO DE 
INICIAÇÃO 
CIENTÍFICA 

TIC 

Realização de TIC e defesa pública do 
trabalho na IES relacionados à área de 
Estética e Cosmética. 

 
Certificado Recebido 

 

 
20 horas 

por evento 

 
40 

horas 

 
xxxxxxxxx 
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PES 4  
ASSISTIR A 

DEFESAS DE 
TRABALHOS 

 

Assistir a defesas de trabalhos de 
conclusão desde que pertinentes à área 
de Estética e Cosmética (graduação e 
lato sensu) 

 
Certificado Recebido 

 

03 horas 
por 

sessão de 
defesa 

30 
horas 

50% 
deste 
total 

PES 5 Assistir a defesas teses e dissertações, 
desde que pertinentes à área de 
Estética e Cosmética. (stricto sensu) 

 
Certificado Recebido 

05 horas 
por 

sessão de 
defesa 

30 
horas 

100% 
deste 
total 

PES 6 PARTICIPAÇÃO 
EM PROJETO DE 

PESQUISA 

Participação em projeto de pesquisa 
como aluno Bolsista ou Voluntário 
aprovado pelo Colegiado de Curso  

 
Certificado Recebido 

 

 
30 horas 

por 
semestre 

 
120 

horas 

 
40% 
deste 
total 

PES 7 PARTICIPAÇÃO 
EM GRUPOS DE 

PESQUISA 

Participação em grupo de pesquisas 
relacionada à área de atuação 
profissional. 

Certificado Recebido 
 

30 horas 
por 

semestre 

120 
horas 

40% 
deste 
total 

PES 8 PARTICIPAÇÃO 
EM GRUPOS DE 

ESTUDO 

Organização e monitoramento a 
participação em grupos de estudos 
periódicos sobre temas referentes à 
área de atuação profissional. 

Certificado Recebido 
 

20 horas 
por 

semestre 

100 
horas 

40% 
deste 
total 

 
ATIVIDADES DE EXTENSÃO 

CÓDIG
O 

AT I V I D A D E D E S C R I Ç ÃO C OM P RO V AÇ ÃO CARGA 
HORÁRIA 

LIMITE 
NA 
IES 

LIMITE 
FORA 
DA IES 

EXT 1 APERFEIÇOAME
NTO 

ACADÊMICO 
 

Participação em eventos, palestras, 
cursos, workshops, congressos, 
seminários, simpósios, conferências, 
oficinas, oferecidos dentro ou fora da 
IES, relacionados à área de atuação 
profissional. 

Certificado Recebido Equivalente 
à carga do 

evento 

150 
horas 

40% 
deste 
total 

 

EXT 2 CURSOS DE 
EXTENSÃO 

Participação em Cursos de Extensão 
em áreas de Estética e Cosmética. 

 
Certificado Recebido 

Equivalente 
à carga do 

evento 

100 
horas 

40% 
deste 
total 

EXT 3 CURSOS 
EXTRACURRICU

LARES 

Participação em Cursos 
extracurriculares aplicados à área de 
Estética e Cosmética. 

 
Certificado Recebido 

Equivalente 
à carga do 

evento 

 
120 

horas 

 
40% 
deste 
total 

EXT 4 CURSOS DE 
LÍNGUA 

ESTRANGEIRA 

Participação em Cursos de língua 
estrangeira.  

 
Certificado Recebido 

20 horas 
por 

semestre 

120 
horas 

40% 
deste 
total 

EXT 5 ATIVIDADES DE 
REPRESENTAÇÃ

O 
DISCENTE 

Desenvolvimento de atividades de 
liderança em sala de aula ou Colegiado 
de curso, visando à promoção de 
atividades voltadas ao aperfeiçoamento 
e visibilidade do curso.  

 
Certificado Recebido 

 

10 horas 
por 

semestre 

40 
horas 

xxxxxxxxx 

EXT 6 ORGANIZAÇÃO 
DE 

EVENTOS 
 

Participação e envolvimento na 
organização de eventos voltados ao 
aprimoramento e visibilidade do curso 
de Estética e Cosmética. 

Certificado Recebido 
 

Equivalente 
à carga do 

evento 

60 
horas 

xxxxxxxxx 

EXT 7 VOLUNTARIADO 
EM 

ENTIDADES 
FILANTRÓPICAS 

OU 
PRESTAÇÃO DE 

SERVIÇOS À 
COMUNIDADE 

Participação efetiva em atividades de 
trabalho voluntariado comunitário 
(ONGS, projetos de responsabilidade 
social nas empresas).  

Declaração ou 
certificação emitida pela 
entidade promotora do 
evento em papel 
timbrado, despachado 
(assinado) por 
declarante com 
autonomia e carimbo. 

 
Equivalente 
à carga do 

evento 

 
50 

horas 

 
60% do 

total 

EXT 8 PARTICIPAÇÃO 
EM EVENTOS 

SOCIAIS, 
CULTURAIS E 

COMUNITÁRIOS 

Participação em Eventos sociais, 
culturais e comunitários, realizados pela 
IES. 

 
Certificado Recebido 

 

 
Equivalente 
à carga do 

evento 

 
120 

horas 

 
xxxxxxxxx 
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1.9.9. Regulamento da Oferta dos Componentes Curriculares Optativos 

O Curso de Graduação em Estética e Cosmética da FASIPE, visando a flexibilização da 

matriz curricular do Curso de Graduação em Estética e Cosmética, além das atividades 

complementares promove a oferta de disciplinas optativas. Segue o regulamento: 

 

REGULAMENTO DA OFERTA DAS DISCIPLINAS OPTATIVAS 

Dispõe sobre a oferta das disciplinas optativas do Curso de 
Graduação em Estética e Cosmética da FASIPE. 

 

Capítulo I – Das Disposições Gerais 

Art. 1º. Este Regulamento dispõe sobre a oferta das disciplinas optativas do Curso de 

Graduação em Estética e Cosmética da FASIPE. 

 

Capítulo II – Das Disciplinas Optativas 

Art. 2º. As disciplinas optativas são de livre escolha pelo aluno, dentro de uma lista previamente 

estipulada pela FASIPE e se voltam à flexibilização da matriz curricular do Curso de Graduação 

em Estética e Cosmética. 

Art. 3º. As disciplinas optativas do Curso de Graduação em Estética e Cosmética são as 

relacionadas no quadro a seguir. 

DISCIPLINAS OPTATIVAS 

DISCIPLINAS 

CARGA HORÁRIA 

SEMANAL 
SEMESTRAL 

Teórica Prática Total 

     

Corte e Projeção 4 0 4 80 

Imagem Pessoal 4 0 4 80 

Tópicos Especiais em Estética e Cosmética I 4 0 4 80 

Pré e Pós Operatório em Serviços de Estética 4 0 4 80 

Dermopigmentação 4 0 4 80 

Língua Brasileira de Sinais – LIBRAS 4 0 4 80 

Tópicos Especiais em Estética e Cosmética II 4 0 4 80 

Acupuntura e Estética 4 0 4 80 

 

§1º. A lista de disciplinas optativas poderá, à medida que o curso for sendo implantado, ser 

ampliada ou modificada, tendo sempre por base as necessidades do mercado de trabalho e o 

perfil profissional que se deseja para o egresso.  
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§2º. A disciplina “Língua Brasileira de Sinais – LIBRAS” será oferecida entre as disciplinas 

optativas do curso, em atendimento ao disposto no §2º do artigo 3º do Decreto nº 5.626/2005, 

não podendo ser retirada da lista de disciplinas optativas oferecidas. 

Art. 4º. As disciplinas optativas serão oferecidas na modalidade presencial. 

 

Capítulo III – Da Carga Horária a ser integralizada 

Art. 5º. Os alunos do Curso de Graduação em Estética e Cosmética devem integralizar, ao total, 

160 horas/aula em componentes curriculares optativos.  

Parágrafo Único. A carga horária a ser integralizada está distribuída no 6º e 7º semestre do 

Curso de Graduação em Estética e Cosmética, conforme quadro a seguir.  

 

CARGA HORÁRIA DAS DISCIPLINAS OPTATIVAS 

SEMESTRE 
DISCIPLINAS OPTATIVASA MATRIZ 

CURRICULAR 
CARGA HORÁRIA 

SEMANAL SEMESTRAL 

6º Optativa I 04 80 

7º Optativa II 04 80 

 

Art. 6º. No 6º semestre do Curso de Graduação em Estética e Cosmética o aluno deverá 

matricular-se em 01 (uma) das disciplinas optativas que serão oferecidas neste semestre, 

integralizando 80 horas/aula.  

Art. 7º. No 7º semestre do Curso de Graduação em Estética e Cosmética, o aluno deverá 

matricular-se em mais 01 (uma) das disciplinas optativas que serão oferecidas neste semestre, 

integralizando 80 horas/aula. 

 

Capítulo IV – Do Processo de Seleção e Matrícula nas Disciplinas Optativas 

Art. 8º. Para o 6º semestre do curso, previamente ao início do período de matrícula semestral na 

FASIPE, o Colegiado de Curso selecionará 02 (duas) ou 03 (três) disciplinas, entre aquelas da 

lista apresentada no artigo 3º deste Regulamento, a serem disponibilizadas para matrícula dos 

alunos do curso, devendo cada aluno matricular-se em 01 (um) das disciplinas oferecidas. 

Parágrafo Único. A escolha da disciplina optativa a ser cursada será condicionada a escolha da 

turma podendo ser a mesma por votação e/ou maioria simples. 

Art. 9º. Para o 7º semestre do curso, previamente ao início do período de matrícula semestral na 

FASIPE, o Colegiado de Curso selecionará 02 (duas) ou03 (três) disciplinas, entre aquelas da 

lista apresentada no artigo 3º deste Regulamento, a serem disponibilizadas para matrícula dos 

alunos do curso, devendo cada aluno matricular-se em 01 (um) das disciplinas oferecidas. 
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Parágrafo Único. A escolha da disciplina optativa a ser cursada será condicionada a escolha da 

turma podendo ser a mesma por votação e/ou maioria simples. 

 

Capítulo V – Das Disposições Finais 

Art. 10. As situações omissas ou de interpretação duvidosas surgidas da aplicação das normas 

deste Regulamento, deverão ser dirimidas pelo Coordenador do Curso de Graduação em 

Estética e Cosmética, ouvido o Colegiado de Curso.  

Art. 11. Este Regulamento entra em vigor na data de sua aprovação pelo Colegiado do Curso de 

Graduação em Estética e Cosmética da FASIPE.  

 
 

1.10. Metodologia de Ensino-Aprendizagem 

A FASIPE utiliza, no desenvolvimento de seus cursos, observadas as especificidades de 

cada projeto pedagógico, metodologias ativas e interativas, centradas no aluno, voltadas para o 

seu desenvolvimento intelectual e profissional, com ênfase nas 04 (quatro) aprendizagens 

fundamentais, que constituem os pilares do conhecimento: “aprender a conhecer”, “aprender a 

fazer”, “aprender a viver juntos” e “aprender a ser”. 

A aprendizagem é entendida como processo de construção de conhecimentos, 

competências e habilidades em interação com a realidade e com os demais indivíduos, no qual 

são colocadas em uso capacidades pessoais. Dessa forma, é abandonada a relação na qual o 

aluno coloca-se no processo de ensino-aprendizagem numa posição de expectador, limitando-se 

apenas a captar o conhecimento transmitido pelo professor.  

Nessa perspectiva, os alunos passam à condição de sujeitos ativos de sua própria 

aprendizagem, adquirindo conhecimentos de forma significativa pelo contato com metodologias 

de ensino voltadas para a criação e construção de conhecimentos, competências e habilidades.  

O professor passa, então, a desempenhar o papel de facilitador e mediador do processo 

ensino-aprendizagem, garantindo situações que estimulem a participação ativa do aluno no ato 

de aprender e auxiliando a formação de conhecimentos, competências e habilidades. 

Assim, os métodos e técnicas de ensino-aprendizagem são cuidadosamente 

selecionados e planejados pelo corpo docente da FASIPE, observando-se a necessidade de 

propiciar situações que:  

a) viabilizem posicionamentos críticos;  

b) proponham problemas e questões, como pontos de partida para discussões;  
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c) definam a relevância de um problema por sua capacidade de propiciar o pensar, 

não se reduzindo, assim, à aplicação mecânica de fórmulas feitas;  

d) provoquem a necessidade de busca de informação;  

e) enfatizem a manipulação do conhecimento, não a sua aquisição;  

f) otimizem a argumentação e a contra-argumentação para a comprovação de 

pontos de vista;  

g) dissolvam receitas prontas, criando oportunidades para tentativas e erros;  

h) desmistifiquem o erro, desencadeando a preocupação com a provisoriedade do 

conhecimento, a necessidade de formulação de argumentações mais sólidas;  

i) tratem o conhecimento como um processo, tendo em vista que ele deve ser 

retomado, superado e transformado em novos conhecimentos. 

A adoção desses critérios neutraliza a preocupação em repassar conhecimentos a 

serem apenas copiados e reproduzidos, estimulando e facilitando a busca do conhecimento de 

forma autônoma, assim como o desenvolvimento de competências e habilidades requeridas ao 

perfil do egresso. 

No Curso de Graduação em Estética e Cosmética da FASIPE, os professores utilizarão 

diversos métodos e técnicas no desenvolvimento de seus componentes curriculares, observando 

sempre as vantagens e as limitações de cada um.  

Recomenda-se que no planejamento acadêmico dos componentes curriculares seja 

assegurado o envolvimento do aluno em atividades, individuais e de equipe, que incluem, entre 

outros:  

I - aulas teóricas, teórico-práticas e práticas, conferências e palestras; 

II - exercícios e práticas em laboratórios específicos do curso; 

III - projetos de investigação científica desenvolvidos por docentes do curso; 

IV - consultas supervisionadas em bibliotecas para identificação crítica de fontes 

relevantes; 

V - práticas de simulação, aplicação e avaliação de estratégias, técnicas, recursos e 

instrumentos da área de Estética e Cosmética; 

VI - estudo de casos e trabalho em equipe - estratégia de ensino eficaz que 

possibilita aplicar conhecimentos e avaliar as necessidades de aprendizagem. 

Aprimora as habilidades de resolução de problemas. Permite avaliar o aluno de 

forma crítica. Melhora a interação do grupo através do diálogo em sala de aula e 

enriquece o ambiente de aprendizagem. Promove o pensamento crítico e aumenta 

a capacidade crítica; 
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VII - programas on-line e (web sites) - possibilita ao aluno mudar positivamente; 

permite a transição para um ambiente de prática baseada em evidência; ensino 

criativo; promove aprendizagem ativa; é um ambiente de ensino agradável de bom; 

amplia e diversifica as formas de comunicação entre discentes e docentes; permite 

a aquisição de novos conteúdos e facilita o aprendizado e a investigação orientada; 

exige do estudante, acessar, analisar e sintetizar as informações sobre um 

problema; melhora a aprendizagem clínica; aumenta a compreensão das 

informações; aumenta o raciocínio; possibilita a prática baseada em evidências; é 

uma abordagens inovadoras de ensino; possibilita a construção de múltiplas 

perspectivas; possibilita a crítica e o aprender a pensar em colaboração, com o 

debate e a resolução de problemas; 

VIII - visitas documentadas através de relatórios a instituições e locais onde estejam 

sendo desenvolvidos trabalhos com a participação de profissionais da área; 

IX - projetos de extensão e eventos de divulgação do conhecimento, passíveis de 

avaliação e aprovados pela Instituição; 

X - práticas didáticas na forma de monitorias, dramatização, filmes, painel 

integrativo, portfólio, demonstrações e exercícios, como parte de disciplinas ou 

integradas a outras atividades acadêmicas; 

XI - práticas integrativas voltadas para o desenvolvimento de competências e 

habilidades em situações de complexidade variada, representativas do efetivo 

exercício profissional, sob a forma de estágio. 

A metodologia de ensino está comprometida com a garantia de condições de igualdade 

na permanência e na terminalidade dos estudos no Curso de Graduação em Estética e 

Cosmética (acessibilidade plena). Destaca-se que será dedicada atenção especial à 

acessibilidade metodológica e pedagógica, atitudinal, nas comunicações e digital: 

 Acessibilidade metodológica e pedagógica é referente às barreiras nas formas 

de organização do espaço pedagógico, incluindo metodologias de ensino. Será 

estimulado o uso entre os docentes, de ferramentas informatizadas que permitam o 

acesso dos alunos aos textos e outros materiais didáticos em mídias eletrônicas. 

Estará garantida a ausência de barreiras nas metodologias e técnicas de estudo. 

Os professores promoverão processos de diversificação curricular, flexibilização do 

tempo e utilização de recursos para viabilizar a aprendizagem de estudantes com 

deficiência, como por exemplo: pranchas de comunicação, texto impresso e 
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ampliado, softwares ampliadores de comunicação alternativa, leitores de tela, entre 

outros recursos; 

 Acessibilidade atitudinal refere-se à percepção do outro sem preconceitos, 

estigmas, estereótipos e discriminações. Todos os demais tipos de acessibilidade 

estão relacionados a essa, pois é a atitude da pessoa que impulsiona a remoção de 

barreiras. Existe por parte dos gestores da Faculdade FASIPE, o interesse em 

implementar ações e projetos relacionados à acessibilidade em toda a sua 

amplitude; 

 Acessibilidade nas comunicações refere-se à eliminação de barreiras na 

comunicação interpessoal (face a face, língua de sinais), escrita (jornal, revista, 

livro, carta, apostila etc., incluindo textos em Braille, grafia ampliada, uso do 

computador portátil, site institucional em linguagem acessível em todos os módulos) 

e virtual (acessibilidade digital); 

 Acessibilidade digital refere-se ao direito de eliminação de barreiras na 

disponibilidade de comunicação, de acesso físico, de tecnologias assistivas 

(recursos que contribuem para proporcionar habilidades funcionais de pessoas com 

deficiência, promovendo independência e inclusão) compreendendo equipamentos 

e programas adequados, de conteúdo e apresentação da informação em formatos 

alternativos. 

A opção pela utilização, nos componentes curriculares teóricos, como regra geral, da 

técnica de aula expositiva nas suas formas participativa e dialógica, sendo, entretanto, livre a 

utilização, por parte do professor, de todas as demais técnicas.  

No caso da técnica de aula expositiva nas suas formas participativa e dialógica, a 

atuação do professor não se restringe à mera transmissão de conhecimentos, sendo-lhes 

destinada a tarefa mais importante de desenvolver no aluno o hábito de trazer para debate 

questões que ultrapassem os rígidos limites teóricos, levando-os, assim, a repensar o 

conhecimento. 

Também como opção metodológica para os diversos componentes curriculares que 

compõem a matriz curricular do Curso de Graduação em Estética e Cosmética da FASIPE, 

pode-se citar a utilização mecanismos diversos voltados para o aprofundamento e o 

aperfeiçoamento do conhecimento, assim como para o desenvolvimento de competências e 

habilidades. 
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1.11. Mecanismos de Avaliação 

1.11.1. Avaliação do Ensino-Aprendizagem 

A avaliação é parte da dinâmica do processo ensino-aprendizagem, e, portanto, não tem 

como fim apenas conferir nota, mas, acompanhar e recuperar o aprendizado. 

Sob essa perspectiva, a avaliação é um procedimento integrado ao desenvolvimento do 

processo de construção do conhecimento pautado no diálogo. Sob essa ótica, avaliar implica no 

acompanhamento contínuo e contextualizado das experiências de aprendizagem apresentadas 

e, principalmente, o estabelecimento de estratégias educativas que sejam capazes de possibilitar 

a recuperação do acadêmico no processo, respeitando a sua individualidade e, minimizando as 

desigualdades da sua formação. Assim, a avaliação das disciplinas será de natureza 

diagnóstica, formativa e somativa. 

O processo de avaliação está disciplinado no Regimento da FASIPE, no Título IV – Do 

Regime Escolar, envolvendo normas sobre a avaliação e o rendimento acadêmico.  

 

TÍTULO IV 
DO REGIME ESCOLAR 

CAPÍTULO V 
DA AVALIAÇÃO DO DESEMPENHO ESCOLAR 

Art. 68. A avaliação da aprendizagem e do desempenho escolar é feita por 
disciplina, incidindo sobre a frequência discente, que é obrigatória, e o 
aproveitamento das atividades e dos conteúdos ministrados em cada uma delas. 
 
Art. 69. A frequência às aulas e participação nas demais atividades escolares são 
direitos dos alunos aos serviços educacionais prestados pela instituição e são 
permitidas apenas aos alunos regularmente matriculados, nos termos do contrato 
de prestação de serviços assinado entre as partes. 
§ 1º É considerado reprovado na disciplina o aluno que não tenha obtido frequência 
mínima de 75% (setenta e cinco por cento) das aulas e demais atividades 
programadas, após as avaliações regulares ou processo de recuperação. 
§ 2º A verificação da frequência dos alunos às atividades acadêmicas ficará a cargo 
do professor da disciplina, mediante registros específicos. 
§ 3º É dado tratamento excepcional para alunos amparados por legislação 
específica, no caso de dependências e adaptações ou gestação, sendo-lhes 
atribuídas nesses casos, como compensação das ausências às aulas, exercícios 
domiciliares supervisionados, com acompanhamento docente, segundo normas 
estabelecidas pelo Conselho Administrativo Superior. 
 
Art. 70. O desempenho acadêmico é avaliado através do acompanhamento 
contínuo do aluno e dos resultados por ele obtidos nas provas escritas ou trabalhos 
de avaliação de conhecimento teóricos e/ ou práticos, nos exercícios de classe ou 
domiciliares, nas outras atividades escolares, provas parciais e possíveis exames. 
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Parágrafo único. Compete ao professor da disciplina elaborar o seu processo de 
avaliação, previsto no plano de ensino, atribuindo nota e registrando resultados. 
  
Art. 71. No decorrer do semestre serão desenvolvidas no mínimo 06 (seis) 
avaliações por disciplina, para efeito do cálculo da média parcial para os cursos 
anuais.  
§ 1º A média parcial é calculada pela média aritmética das avaliações efetuadas; 
§ 2º O aluno que alcançar a média parcial maior ou igual a 7,0 (sete vírgula zero) é 
considerado aprovado. 
§ 3º O aluno que não alcançar a média parcial para aprovação será considerado em 
exame final, devendo ter média parcial mínima igual a 3,0 (três vírgula zero)  
§ 4º É concedida a possibilidade de realizar prova substitutiva ao aluno que deixar 
de realizar prova/atividade de aproveitamento escolar no período estabelecido no 
calendário acadêmico, excluindo atividades práticas, estágio supervisionado, 
monografia e outras que possuam regulamento próprio. 
§5º. A prova substitutiva é realizada mediante requerimento do aluno e em prazo 
estabelecido pela Secretaria, sendo que nota alcançada substituirá a média da 
disciplina. 
§ 6º O aluno com frequência mínima de 75% (setenta e cinco por cento) e média 
parcial maior ou igual a 3,0 (três vírgula zero) e menor que 7,0 (sete vírgula zero) 
está em exame final. 
§ 7º O aluno em exame precisa alcançar média final, maior ou igual a 5,0 (cinco 
vírgula zero), mediante a seguinte fórmula: 
I - Média parcial mínima igual a 3,0 (três vírgula zero); 
II - Obter média final 5,0 (cinco) com a realização de outra avaliação denominada 
de Prova Final, que é calculada pela seguinte fórmula: MF = MP + PF 2 ou seja: a 
Média Final é igual à Média Parcial mais a Prova Final dividido por dois. 
§ 8º O aluno que obtiver média parcial menor que 3,0 (três vírgula zero) ou média 
final menor que 5,0 (cinco vírgula zero) é considerado reprovado. 
 
Art. 72. Atendida a exigência do mínimo de 75% (setenta e cinco por cento) de 
frequência às aulas e demais atividades programadas, o aluno é considerado 
aprovado na disciplina quando obtiver média final igual ou superior a 7,0 (sete 
vírgula zero) e no caso de exame 5,0 (cinco vírgula zero) 
 
Art. 73. O aluno que tenha extraordinário aproveitamento nos estudos, 
demonstrado por meio de provas e outros instrumentos de avaliação específicos, 
disciplinados pelo Colegiado de Curso, aplicados por banca examinadora especial, 
pode ter abreviada a duração de seu curso, de acordo com a legislação e normas 
vigentes. 
§ 1º As disciplinas práticas, de projetos ou de caráter experimental, em função da 
não aplicabilidade de provas escritas, terão sua forma de avaliação definida em 
norma específica aprovada pelo Conselho Administrativo Superior. 
 
Art. 74. A Faculdade poderá oferecer cursos, disciplinas ou atividades programadas 
em horários especiais, com metodologia adequada para os alunos em 
dependências ou adaptação, ou para alunos reprovados, como forma de 
recuperação, em períodos especiais e na forma que se compatibilizem com as suas 
atividades regulares, aprovadas pelo Conselho Administrativo Superior, conforme o 
§ 3º do art. 44 deste Regimento. 
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1.11.2. Auto Avaliação do Curso 

O Projeto Pedagógico do Curso contempla o previsto na Lei nº 10.861/2004 para a auto 

avaliação e fundamenta–se nas Diretrizes Curriculares Nacionais e no PDI da Faculdade 

FASIPE. 

Em atendimento ao inciso VIII do artigo 3º da Lei do SINAES, a explicitação do projeto 

de auto avaliação do curso consolida um sistema de avaliação regular, que permite o 

aproveitamento dos seus resultados para o aperfeiçoamento do curso. 

A auto avaliação é entendida como parte do processo de aprendizagem, uma forma 

contínua de acompanhamento de todas as atividades que envolvem o Curso de Graduação em 

Estética e Cosmética da FASIPE, viabilizando o conhecimento das fragilidades e deficiências 

que por ventura possam existir, e a possibilidade de adotar as providências necessárias para 

saneá-las. 

Dentro desse princípio, a auto avaliação abarcará todos os agentes envolvidos nos 

diferentes serviços e funções que dão suporte ao processo de formação profissional, sendo 

elemento central da FASIPE. 

A auto avaliação do Curso de Graduação em Estética e Cosmética da FASIPE tem como 

objetivo geral rever e aperfeiçoar o Projeto Pedagógico de Curso, promovendo a permanente 

melhoria das atividades relacionadas ao ensino, à investigação científica e à extensão. 

A auto avaliação a ser empreendida será focada, sobretudo, em 04 (quatro) itens: a 

garantia da infraestrutura necessária para o desempenho das atividades; a aplicabilidade e 

eficiência do Projeto Pedagógico de Curso; a adequação dos materiais didáticos elaborados e a 

atuação dos docentes. 

As questões relativas ao conjunto dos componentes curriculares do Curso de Graduação 

em Estética e Cosmética da FASIPE (e dos demais processos pedagógicos que compõem as 

atividades acadêmicas) serão analisadas tendo-se em conta a percepção do aluno e do 

professor sobre o seu lugar no processo de ensino-aprendizagem. Na auto avaliação é 

importante considerar como os alunos e professores percebem o curso como um todo e, 

também, a sua inserção nesse processo. 

Assim, a auto avaliação do curso levará em conta a multidimensionalidade do processo 

educacional que supera o limite da teoria, promovendo o diagnóstico constante para avaliação 

da efetividade do Projeto Pedagógico de Curso e compreensão do processo de 

construção/apropriação do conhecimento/desenvolvimento de competências dos alunos através 

das suas produções, vivências e ações na sua trajetória de formação profissional. 
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A auto avaliação será contínua e sistemática de forma a contribuir para o fortalecimento 

do curso e seu constante aperfeiçoamento.  

São considerados relevantes os indicadores oriundos de dados originados das 

demandas da sociedade, do mercado de trabalho, das avaliações do curso pelo Instituto 

Nacional de Estudos e Pesquisas Educacionais – INEP, do ENADE, do CPC, do Projeto Auto 

Avaliação da FASIPE e das atividades de investigação científica e extensão. Os resultados da 

avaliação externa, quando estiverem disponíveis, serão incorporados aos resultados da auto 

avaliação do curso em tela, com o objetivo de melhor avaliar os pontos fortes e os pontos fracos 

do curso.  

Todo o processo de auto avaliação do projeto do curso será monitorado pelo Colegiado 

de Curso e implantado de acordo com as seguintes diretrizes: 

a) a auto avaliação deve estar em sintonia com Projeto de Auto Avaliação da 

FASIPE;  

b) a auto avaliação do curso constitui uma atividade sistemática e que deve ter 

reflexo imediato na prática curricular;  

c) o processo de auto avaliação deve envolver a participação dos professores e dos 

alunos do curso;  

d) cabe ao Coordenador de Curso operacionalizar o processo de auto avaliação 

junto aos professores, com apoio do Núcleo Docente Estruturante do curso, com a 

produção de relatórios conclusivos. 

A análise dos relatórios conclusivos de auto avaliação será realizada pelo Coordenador 

de Curso, juntamente com o Núcleo Docente Estruturante, e encaminhado para o Colegiado de 

Curso para fins de adoção das medidas indicadas. Os resultados das análises do processo 

serão levados ao conhecimento dos alunos e professores envolvidos, por meio de comunicação 

oral ou escrita. 

Soma-se a auto avaliação do curso, a avaliação institucional conduzida pela Comissão 

Própria de Avaliação –CPA, conforme orientações do Ministério da Educação. A auto avaliação 

curso se articulará com a avaliação institucional, uma vez que ambas visam à consecução de 

objetivos comuns, relacionados à qualidade do curso e do crescimento institucional com vistas a 

ajustes e correções imediatas, viabilizando a implementação de novas atividades pedagógicas 

relevantes ao processo ensino-aprendizagem. 

Em atendimento ao disposto no artigo 11 da Lei nº 10.861/2004, a FASIPE constituiu a 

CPA, responsável por desenvolver e executar as atividades de auto avaliação institucional no 

âmbito da FASIPE. 
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A CPA é, portanto, o órgão responsável pela implantação e desenvolvimento da auto 

avaliação da FASIPE. Possui autonomia em relação aos órgãos colegiados existentes na 

Instituição. 

Na sua composição, a CPA conta com a participação de representantes de todos os 

segmentos da comunidade acadêmica (docente, discente e técnico-administrativo) e, também, 

da sociedade civil organizada. Nos termos do inciso I, §2º do artigo 7º da Portaria MEC nº 

2.051/2004 é vedada a existência de maioria absoluta por parte de qualquer um dos segmentos 

representados. A composição da CPA é paritária, ou seja, é constituída pelo mesmo número de 

representantes de cada segmento que a compõe: representação do corpo docente; 

representação do corpo discente; representação do corpo técnico-administrativo e representação 

da sociedade civil organizada. 

As definições quanto à quantidade de membros, forma de composição, duração do 

mandato, dinâmica de funcionamento e modo de organização da CPA são objeto de 

regulamentação própria, aprovada pelo Conselho Superior.  

Os representantes são escolhidos entre pessoas capazes de assumir a responsabilidade 

pelo desenvolvimento de todas as ações previstas no processo avaliativo. Para assegurar sua 

legitimidade junto à comunidade acadêmica, no processo de escolha dos seus membros são 

consultados os agentes participantes do processo. 

 

1.11.3 Participação dos discentes no acompanhamento e na avaliação do PPC 

O planejamento, acompanhamento e execução da avaliação do PPC são coordenados 

pelo Colegiado de Curso, órgão responsável pela coordenação didática do Curso de Graduação 

em Estética e Cosmética que conta com representação discente e com o apoio do Núcleo 

Docente Estruturante - NDE. 

Os dados e informações registrados em relatórios e nas atas das reuniões colegiadas 

são levados ao conhecimento da Comissão da Própria de Avaliação - CPA para subsidiar a auto 

avaliação institucional. 

A participação dos discentes é verificada em todas as etapas do acompanhamento e da 

avaliação do Projeto Pedagógico do Curso de Graduação em Estética e Cosmética. 

O planejamento do acompanhamento e da avaliação é discutido com a comunidade 

acadêmica (docentes, discentes e técnico-administrativos), uma vez que a auto avaliação requer 

o envolvimento de toda a comunidade na construção da proposta avaliativa (inclusive discentes). 

Na etapa de desenvolvimento da avaliação do PPC, os discentes participam 

preenchendo os instrumentos de avaliação. 
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Os resultados da avaliação do Projeto Pedagógico do Curso de Graduação em Estética 

e Cosmética são organizados, discutidos com o corpo discente e divulgados para a comunidade 

acadêmica, conforme previsto no Projeto de Auto avaliação Institucionalizado. 

 

1.12. Incentivo à Investigação Científica e à Extensão 

1.12.1. Investigação Científica no Curso de Graduação em Estética e Cosmética 

A FASIPE desenvolve atividades de investigação científica nas suas áreas de atuação 

acadêmica, desenvolvendo ações que proporcionam contribuições teóricas e práticas ao ensino 

e à extensão. 

As atividades de investigação científica estão voltadas para a resolução de problemas e 

de demandas da comunidade na qual está inserida e alinhada a um modelo de desenvolvimento 

que privilegia, além do crescimento da economia, a promoção da qualidade de vida. 

De acordo com o seu Regimento, a FASIPE incentiva a investigação científica por todos 

os meios ao seu alcance, principalmente através: 

I – do cultivo da atividade científica e do estímulo ao pensar crítico em qualquer 
atividade  didático-pedagógica; 
II – da manutenção de serviços de apoio indispensáveis, tais como, biblioteca, 
documentação e divulgação científica; 
III – da formação de pessoal em cursos de pós-graduação; 
IV – da concessão de bolsas de estudos ou de auxílios para a execução de 
determinados projetos; 
V – da realização de convênios com entidades patrocinadoras de pesquisa; 
VI – do intercâmbio com instituições científicas;  
VII – da programação de eventos científicos e participação em congressos, 
simpósios, seminários e encontros. 

 

A investigação científica deve ser desenvolvida em todos os cursos da FASIPE, 

envolvendo professores e alunos. 

A FASIPE, com vistas ao desenvolvimento da investigação científica, envida esforços no 

sentido da fixação de professores, inclusive através de mecanismos de estímulo financeiro aos 

professores-pesquisadores, tornando-os disponíveis a essa atividade, sem prejuízo dos seus 

trabalhos no campo do ensino. 

As atividades de investigação científica são coordenadas pelo Núcleo de Pesquisa e 

Extensão que tem por finalidade estimular e promover as atividades de investigação científica e 

extensão na FASIPE, dando-lhes o necessário suporte.  

Para executar as atividades de investigação científica a FASIPE pode alocar recursos 

próprios de seu orçamento anual e/ou fazer uso da captação de recursos de outras fontes. 
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1.12.2. Extensão no Curso de Graduação em Estética e Cosmética 

A FASIPE desenvolve atividades de extensão, compreendendo atividades que visam 

promover a articulação entre a Instituição e a comunidade, permitindo, de um lado, a 

transferência para sociedade dos conhecimentos desenvolvidos com as atividades de ensino e 

investigação científica, assim como, a captação das demandas e necessidades da sociedade, 

pela Instituição, permitindo orientar a produção e o desenvolvimento de novos conhecimentos.  

As atividades extensionistas têm como objetivos:  

 Articular o ensino e a investigação científica com as demandas da sociedade, 

buscando o compromisso da comunidade acadêmica com interesses e 

necessidades da sociedade organizada, em todos os níveis (sindicatos, órgãos 

públicos, empresas, categorias profissionais, organizações populares e outros 

organismos); 

 Estabelecer mecanismos de integração entre o saber acadêmico e o saber 

popular, visando uma produção de conhecimento resultante do confronto com a 

realidade, com permanente interação entre teoria e prática; 

 Democratizar o conhecimento acadêmico e a participação efetiva da sociedade 

na vida da instituição de ensino superior; 

 Incentivar a prática acadêmica que contribua para o desenvolvimento da 

consciência social e política, formando profissionais-cidadãos; 

 Participar criticamente das propostas que visem o desenvolvimento regional, 

econômico, social e cultural; 

 Contribuir para reformulações nas concepções e práticas curriculares; 

 Favorecer a reformulação do conceito de “sala de aula”, que deixa de ser o lugar 

privilegiado para o ato de aprender, adquirindo uma estrutura ágil e dinâmica, 

caracterizada pela interação recíproca de professores, alunos e sociedade, 

ocorrendo em qualquer espaço e momento, dentro e fora dos muros da instituição 

de ensino superior. 

De acordo com o Regimento da FASIPE, os programas de extensão, articulados com o 

ensino e investigação científica, são desenvolvidos sob a forma de atividades permanentes em 

projetos.As atividades de extensão, no âmbito da FASIPE, são realizadas sob a forma de: 

Cursos de Extensão: são cursos ministrados que têm como requisito algum nível de 

escolaridade, como parte do processo de educação continuada, e que não se caracterizam como 
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atividades regulares do ensino de graduação; 

Eventos: compreendem ações de interesse técnico, social, cientifico, esportivo e 

artístico como ciclo de estudos, palestras, conferencias, congressos, encontros, feira, festival, 

fórum, jornada, mesa redonda, reunião, seminários e outros. 

Programas de Ação Contínua: compreendem o conjunto de atividades implementadas 

continuamente, que têm como objetivos o desenvolvimento da comunidade, a integração social e 

a integração com instituições de ensino; 

Prestação de Serviços: compreende a realização de consultorias, assessoria, e outras 

atividades não incluídas nas modalidades anteriores e que utilizam recursos humanos e 

materiais da FASIPE. 

A extensão deve ser desenvolvida em todos os cursos da FASIPE, envolvendo 

professores e alunos. Deve traduzir-se em ações concretas que rompam com o elitismo e 

atendam às necessidades da população. 

As atividades de extensão são coordenadas pelo Núcleo de Pesquisa e Extensão que 

tem por finalidade estimular e promover as atividades de investigação científica e extensão na 

FASIPE, dando-lhes o necessário suporte.  

Para executar as atividades de extensão a FASIPE pode alocar recursos próprios de seu 

orçamento anual e/ou fazer uso da captação de recursos de outras fontes. 

 

1.13. Formas de Acesso 

As formas de acesso estão disciplinadas no Regimento da FASIPE, no Título IV – Do 

Regime Escolar, envolvendo normas sobre o processo seletivo e a matrícula. 

 

DO REGIME ESCOLAR 
CAPÍTULO II 

Do Processo Seletivo 
Art. 56. O processo seletivo, para ingresso nos cursos de graduação ou outros, 
realizado pela instituição ou em convênio com instituições congêneres, destina-se a 
avaliar a formação recebida pelo candidato em estudos anteriores e classificá-lo, dentro 
do limite das vagas oferecidas, para o curso de sua opção.  
§ 1º O número de vagas anuais, autorizado ou aprovado pelo órgão competente, para 
cada curso de graduação, encontra-se disposto no Anexo I deste Regimento.  
§ 2º As inscrições para o processo seletivo, são abertas em Edital, publicado pelo 
Diretor Acadêmico, no qual constem as normas que regem o processo, as respectivas 
vagas, os prazos de inscrição, a documentação exigida para a inscrição, a relação de 
provas, os critérios de classificação e demais informações úteis.   
 
Art. 57. O processo seletivo abrange a avaliação dos conhecimentos comuns obtidos 
pelos candidatos nas diversas formas de escolaridade do ensino fundamental e médio, 
sem ultrapassar este nível de complexidade, a serem avaliados em prova escrita, 
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aprovada pela Comissão Permanente de processo seletivo.  
§ 1º Nos termos das normas aprovadas pelo Conselho Administrativo Superior, o 
concurso ou processo seletivo é de caráter classificatório.  
§ 2º A classificação faz-se pela ordem decrescente dos resultados obtidos, quando for 
o caso, excluídos os candidatos que não obtiveram os critérios ou níveis mínimos 
estabelecidos, quando fixados no Edital.  
§ 3º A classificação obtida é válida para a matrícula no período letivo para o qual se 
realiza a seleção, podendo tornar-se nulos seus efeitos se o candidato classificado 
deixar de requerê-la ou, em fazendo, não apresentar a documentação exigida 
completa, dentro dos prazos fixados, de acordo com as normas específicas publicadas 
no Edital.  
§ 4º Poderão ser considerados para critério de ingresso na Faculdade os resultados 
obtidos através do Exame Nacional do Ensino Médio - ENEM.  
§ 5º Na hipótese de restarem vagas não preenchidas, poderão ser recebidas alunos 
transferidos de outro curso ou instituição ou portadores de diploma de curso superior de 
graduação, ou alunos remanescentes de outra opção do mesmo concurso, nos termos 
da legislação e do próprio Edital.  
§ 6º É facultada à instituição, a realização de novo concurso ou processo seletivo, se 
necessário, para preenchimento das vagas remanescentes, assim como, aproveitar 
candidatos aprovados em processo seletivo de outra IES.   
  

CAPÍTULO III 
Da Matrícula 

Art. 58. A matrícula inicial, ato formal de ingresso no curso e de vinculação à 
Faculdade, realiza-se na Secretaria Acadêmica, em prazos estabelecidos por ato da 
Diretoria Acadêmica, instruído o requerimento com a seguinte documentação, a ser 
conferida com o original:  
I - Certidão ou diploma do ensino médio ou equivalente, e o respectivo histórico 
escolar;  
II - Prova de quitação com o Serviço Militar e Eleitoral, quando for o caso;  
III - Comprovante de pagamento ou de isenção da primeira parcela da mensalidade e 
de assinatura do respectivo contrato de prestação dos serviços;  
IV - Carteira de Identidade;  
V – C.P.F;  
VI- Certidão de nascimento ou casamento;  
VII- Título de Eleitor;  
VIII- Comprovante de residência;  
IX- Duas fotos 3x4 (três por quatro).  
§ 1º No caso de diplomado em outro curso superior de graduação, é exigida a 
apresentação do diploma respectivo, dispensando-se a apresentação do certificado ou 
diploma do 2º (segundo) grau, ensino médio ou equivalente, bem como o respectivo 
histórico escolar.  
§ 2º No ato da matrícula, obriga-se o aluno a fornecer dados pessoais que não constem 
nos documentos previstos nesse artigo e que interessem ao controle acadêmico e 
administrativo da Faculdade.   
 
Art. 59. A matrícula é feita por semestre ou disciplina, no seu respectivo curso, quando 
regimentalmente reconhecido o direito deste ato, de acordo com a oferta de disciplinas, 
aprovado pelo Conselho Administrativo Superior.   
 
Art. 60. A matrícula é renovada semestralmente, mediante requerimento pessoal do 
interessado e assinatura do contrato entre as partes, de acordo com as normas 
aprovadas pelo Conselho Administrativo Superior, nos prazos estabelecidos no 
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Calendário Escolar.  
§ 1º A não renovação ou não confirmação da matrícula, independente de justificativa, 
nos prazos e critérios fixados pela Diretoria, implicará, em abandono de curso e 
desvinculação do aluno da Faculdade, podendo a mesma utilizar-se de sua vaga.  
§ 2º É pré-requisito para a renovação e suplementares da matrícula a inexistência de 
débitos junto ao Departamento Financeiro e órgãos de apoio da Faculdade.  
§ 3º A Faculdade, quando da ocorrência de vagas, poderá abrir matrículas nas 
disciplinas de seus cursos, sob forma sequencial ou não a alunos não regulares que 
demonstrem capacidade de cursá-las com proveito, mediante processo seletivo prévio.  
§ 4º Excetuam-se do permitido no caput deste artigo os alunos matriculados no primeiro 
período letivo do curso.  
§ 5º Para os cursos em regime semestral:  
I - O aluno só poderá se matricular no último ano do curso, ou seja, nos dois últimos 
semestres se ele não tiver nenhuma disciplina em pendência;   
II - O Colegiado de Curso, ao elaborar o Plano Político Pedagógico, definirá os 
requisitos pedagógicos da sequência das disciplinas.   
 
Art. 61. Para os cursos semestrais, na matrícula para as disciplinas do período 
seguinte, fica sempre resguardado o respeito aos requisitos pedagógicos do 
conhecimento.  
Parágrafo único. Para os cursos com dois turnos, havendo vagas, será permitida a 
recuperação de disciplinas em turno oposto.   
 
Art. 62. É concedido o trancamento da matrícula a alunos que cumpriram todas as 
disciplinas do 1º (primeiro) ano ou do primeiro semestre letivo, desde que quitadas às 
obrigações estipuladas no contrato celebrado entre as partes, nos limites permitidos na 
lei.  
§ 1º O trancamento de matrícula é concedido, se requerido nos prazos estabelecidos 
até o final do respectivo período letivo, ou excepcionalmente, por período superior, 
desde que no seu total, não ultrapasse a metade da duração do curso em que se 
encontre matriculado o requerente.  
§ 2º O aluno que interrompeu seus estudos, por trancamento, cancelamento de 
matrícula ou abandono de curso, poderá retornar à Faculdade, na qualidade de aluno 
reprovado, nos termos do seu Plano de Estudos aprovado pela Diretoria Acadêmica.  
§ 3º É concedido também o cancelamento de matrícula mediante requerimento 
pessoal, desde que quitadas às obrigações estipuladas no contrato celebrado entre as 
partes, nos limites permitidos na lei.    
 

CAPÍTULO IV 
Da Transferência e do Aproveitamento de Estudos 

Art. 63. Os já portadores de diplomas de curso de graduação, no processo de 
adaptação com vistas à complementação das disciplinas necessárias para 
integralizar o currículo pleno, poderão cursar as disciplinas em falta para completar 
o novo curso, em horário ou períodos especiais, nos termos da Portaria nº 
005\2009. 
 
Art. 64. É concedida matrícula a aluno transferido de curso superior de Faculdade 
ou instituição congênere nacional ou estrangeira, na estrita conformidade das vagas 
existentes mediante processo seletivo no curso de interesse, se requerida nos 
prazos fixados no edital próprio, de acordo com as normas aprovadas pelo 
Conselho Administrativo Superior. 
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§ 1º As transferências "ex officio", que se opera independentemente de época e 
disponibilidade de vaga, sendo assegurada aos servidores públicos federais e seus 
dependentes transferidos no interesse da Administração, na forma da legislação 
específica (Lei nº 9.536/97) e art. 49, parágrafo único da Lei nº 9.394/96.dar-se-ão 
na forma da lei. 
§ 2º O requerimento de matrícula por transferência é instruído com documentação 
constante no Edital próprio publicado pelo Diretor Acadêmico, além do histórico 
escolar do curso de origem, programas e cargas horárias das disciplinas nele 
cursadas com aprovação, atestado de regularidade acadêmica, regularização do 
curso e guia de transferência. 
§ 3º A documentação pertinente à transferência, necessariamente original, tramitará 
diretamente entre as instituições, por via postal ou oficial. 
 
Art. 65. O aluno transferido de outras IES e/ou de outros cursos desta IES, estará 
sujeito às adaptações curriculares que se fizerem necessárias, sendo aproveitados 
os estudos realizados com aprovação no curso de origem, se equivalentes, nos 
termos das normas internas e da legislação educacional vigente; em especial a 
correspondência de carga horária e conteúdos ministrados, levando em 
consideração os seguintes pontos: 

I. Será reconhecida a equivalência, quando a abrangência do conteúdo da 
disciplina de origem compreender no mínimo 75% (setenta e cinco por 
cento) à disciplina ministrada no curso desta Faculdade, bem como a carga 
horária da disciplina de origem compreender no mínimo 75% (setenta e 
cinco por cento) da carga horária desta Faculdade, podendo o aluno ser 
submetido à Complementação de Estudos. 

II. Quando o conteúdo e/ou carga horária forem inferiores a 75% da disciplina 
do que o acadêmico requereu aproveitamento, o mesmo deverá cursá-la 
integralmente. 

III. Quando a disciplina a ser aproveitada tiver sido cursada no período igual ou 
superior a 05 (cinco) anos, a mesma deverá ser cursada integralmente. 

IV. O aluno que não apresentar documentação comprobatória devidamente 
regularizada será considerado reprovado na disciplina, devendo a mesma 
ser cursada integralmente. 

V. A análise do processo de aproveitamento de estudos da disciplina será feita 
pelo professor e/ou Coordenação de Curso, deve emitir parecer final. 

VI. O aproveitamento de estudos é concedido a requerimento do interessado e 
as adaptações ao currículo em vigor são determinadas nos termos de um 
Plano de Estudo de Adaptação elaborado de acordo com as normas 
aprovadas pela Portaria n°005\2009. 

 
Art. 66. Em qualquer época, a requerimento do interessado, nos termos permitidos 
em lei, a Faculdade concede transferência aos alunos nela matriculados, 
considerando que esta não poderá ser negada, quer seja em virtude de 
inadimplência, quer seja em virtude de processo disciplinar em trâmite ou ainda em 
função de o aluno estar frequentando o primeiro ou o último período de curso em 
conformidade com a Lei nº. 9.870/99 e o Parecer CNE/CES nº.365/2003 (Parecer 
CNE/CES nº 282/2002).  
§ 1º O deferimento do pedido de transferência implica no encerramento das 
obrigações da instituição previstas no contrato celebrado entre as partes, 
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resguardado o direito e ações judiciais cabíveis para cobrança de débitos 
financeiros do aluno, na forma da lei. 
 
Art. 67. O aproveitamento de estudos para os casos de alunos ingressantes na 
Faculdade é regulado pelo disposto neste Regimento e demais critérios definidos 
pelo Conselho Administrativo Superior. 

 

1.14. Tecnologias de informação e comunicação – TICs – no processo ensino–

aprendizagem 

A Faculdade FASIPE dispõe de um conjunto de recursos de informática disponíveis para 

a comunidade acadêmica. Os equipamentos estão localizados, principalmente, nas instalações 

administrativas, biblioteca, laboratórios de informática, laboratórios específicos, salas de 

professores, salas de coordenação, salas do NDE. Além disso, incorpora de maneira crescente 

os avanços tecnológicos às atividades acadêmicas. Para tanto, é destinado percentual de sua 

receita anual para a aquisição de microcomputadores e softwares utilizados em atividades 

práticas dos cursos oferecidos. Diversas dependências comuns da Faculdade Sinop  - FASIP 

disponibilizam serviço de wireless aos estudantes.  

A Faculdade FASIPE incentiva o corpo docente a incorporar novas tecnologias ao 

processo ensino–aprendizagem, promovendo inovações no âmbito dos cursos. 

As tecnologias de informação e comunicação implantadas no processo de ensino–

aprendizagem e previstas no Projeto Pedagógico do Curso de Graduação em Estética e 

Cosmética incluem, especialmente, o uso da imagem e a informática como elementos principais. 

Será estimulado o uso, entre os professores, de ferramentas informatizadas que permitam o 

acesso dos alunos aos textos e outros materiais didáticos em mídias eletrônicas. 

A integração de dados, imagens e sons; a universalização e o rápido acesso à 

informação; e a possibilidade de comunicação autêntica reduz as barreiras de espaço e de 

tempo e criam um contexto mais propício à aprendizagem. Nos microcomputadores e softwares 

disponibilizados pela Faculdade FASIPE para o Curso de Graduação em Estética e Cosmética, 

serão utilizados (as): 

– a internet, como ferramenta de busca e consulta para trabalhos acadêmicos e em 

projetos de aprendizagem. Sua utilização permite superar as barreiras físicas e o 

acesso limitado aos recursos de informação existentes. Os docentes propõem 

pesquisas e atividades para os alunos. Os alunos utilizam as ferramentas de busca 

(como Periódicos Capes, Google, Google Acadêmico, Yahoo, enciclopédia online, 

demais banco de dados etc.) para elaborar e apresentar um produto seu, 

estruturado e elaborado a partir dos materiais encontrados; 
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– a comunicação por e–mail, já está consagrada Institucionalmente. Por meio de 

mensagens, alunos e professores trocam informações sobre trabalhos e provas e 

enviam arquivos e correções uns para os outros; 

– os pacotes de aplicativos, que incluem processador de textos, planilha eletrônica, 

apresentação de slides e gerenciador de bancos de dados. Esses pacotes de 

ferramentas são utilizados pelos docentes, na Faculdade FASIPE, para preparar 

aulas e elaborar provas, e pelos alunos, nos laboratórios de informática e na 

biblioteca, numa extensão da sala de aula. O processador de textos facilita ao aluno 

novas formas de apropriação da escrita, onde o reescrever é parte do escrever. As 

planilhas permitem lidar com dados numéricos em diversos componentes 

curriculares. Além de cálculos numéricos, financeiros e estatísticos, as planilhas 

também possuem recursos de geração de gráficos, que podem ser usados para a 

percepção dos valores nelas embutidos quanto para sua exportação e uso em 

processadores de texto, slides ou blogs; 

– os jogos e simulações, propiciando vivências significativas, cruzando dados para 

pesquisas e fornecendo material para discussões e levantamento de hipóteses; 

– demais ferramentas, de acordo com o previsto nos planos de ensino. 
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2. ADMINISTRAÇÃO ACADÊMICA 

2.1. Núcleo Docente Estruturante 

O Núcleo Docente Estruturante (NDE) constitui-se de um grupo de docentes do curso, 

com atribuições acadêmicas de acompanhar o processo de concepção, consolidação e contínua 

atualização do Projeto Pedagógico do Curso de Graduação em Estética e Cosmética, em 

colaboração com o Colegiado de Curso.  

A FASIPE, em atendimento ao disposto na Resolução CONAES nº 01/2010, por meio do 

seu órgão colegiado superior, normatizou o funcionamento do NDE, definindo suas atribuições e 

os critérios de constituição, atendidos, no mínimo, os seguintes:  

- ser constituído por um mínimo de 05 (cinco) professores pertencentes ao corpo 
docente do curso;  
- ter, pelo menos, 60% de seus membros com titulação acadêmica obtida em 
programas de pós-graduação stricto sensu;  
- ter todos os membros em regime de trabalho de tempo parcial ou integral, sendo 
pelo menos 20% em tempo integral;  
- assegurar estratégia de renovação parcial dos integrantes do NDE de modo a 
assegurar continuidade no processo de acompanhamento do curso.  

 

 São atribuições do NDE do Curso de Graduação em Estética e Cosmética da 

FASIPE: 

I – construir e acompanhar o Projeto Pedagógico do Curso de Graduação em 
Estética e Cosmética da FASIPE;  
II –contribuir para a consolidação do perfil profissional do egresso do Curso de 
Graduação em Estética e Cosmética da FASIPE; 
III – zelar pela integração curricular interdisciplinar entre as diferentes atividades de 
ensino constantes na matriz curricular; 
IV – indicar formas de incentivo ao desenvolvimento de linhas de pesquisa e 
extensão, oriundas das necessidades da graduação, de exigências do mercado de 
trabalho e afinadas com as políticas públicas relativas à área da Estética e 
Cosmética; 
V – acompanhar os resultados no ensino-aprendizagem do Projeto Pedagógico de 
Curso;  
VI – revisar ementas e conteúdos programáticos;  
VII –indicar cursos a serem ofertados como forma de nivelar o aluno ingressante ou 
reforçar o aprendizado;  
VIII – propor ações em prol de melhores resultados no ENADE e no CPC;  
IX –  atender aos discentes do curso.  

 

Em sua composição, o Núcleo Docente Estruturante do Curso de Graduação em 

Estética e Cosmética da FASIPE conta com o Coordenador de Curso e com 04 (quatro) 

professores, totalizando 05 (cinco) membros.  
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No quadro a seguir é apresentada a relação nominal dos professores que compõem o 

Núcleo Docente Estruturante, seguida da titulação e do regime de trabalho.  

 

NOME DO PROFESSOR ÁREA DA GRADUAÇÃO 
TITULAÇÃO  

 
REGIME DE 
TRABALHO 

Thaisa Talita Carvalho (*) Estética e Cosmética Especialização Integral 

Simone Tasca Cargnin Farmácia Doutorado Parcial 

Raquel Kummer Biomedicina Doutorado Parcial 

Anny Christiann Garcia Granzoto Farmácia Mestrado Parcial 

Rafaela Tais Zanardo Biomedicina Mestrado Parcial 

(*) Coordenadora do Curso de Graduação em Estética e Cosmética. 

 

Conforme pode ser observado no quadro apresentado, 80% dos docentes possuem 

titulação acadêmica em programas de pós-graduação stricto sensu reconhecidos pela CAPES 

ou revalidada por universidades brasileiras com atribuição legal para essa revalidação.  

Todos os professores do Núcleo Docente Estruturante têm previsão de contratação em 

regime de tempo parcial ou integral, sendo 20% no regime de tempo integral.  

A FASIPE investiu na composição de um Núcleo Docente Estruturante com professores 

que possuam uma dedicação preferencial, cujo resultado é a construção de uma carreira 

assentada em valores acadêmicos, ou seja, titulação e produção científica. Isso, com certeza, 

contribui para a estabilidade docente e o estímulo à permanência dos integrantes do Núcleo 

Docente Estruturante até, pelo menos, o reconhecimento do curso. Neste sentido, a FASIPE 

compromete-se a estabelecer uma relação duradoura e perene entre si e o corpo docente, sem 

as altas taxas de rotatividade que dificultam a elaboração, com efetiva participação docente, de 

uma identidade institucional.  

 

2.2. Coordenadoria de Curso 

2.2.1. Titulação Acadêmica 

A Coordenadora do Curso de Graduação em Estética e Cosmética da FASIPE é a 

professora Thaisa Talita Carvalho. A professora Thaisa Talita Carvalho é graduada em Estética e 

Cosmética pela Faculdade Dom Bosco de Cascavel (2012) e especialista em Estética pela 

Faculdade FASIPE (2014). 

 

2.2.2. Experiência Profissional, no Magistério Superior e de Gestão Acadêmica 

A professora Thaisa Talita Carvalho possui experiência profissional, de magistério 

superior e de gestão acadêmica, somadas igual a 05 anos. 
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2.2.3. Regime de Trabalho 

A professora Thaisa Talita Carvalho foi contratada em regime de tempo integral, com 40 

horas de atividades semanais, estando prevista carga horária para coordenação, administração 

e condução do curso.  

 

2.3. Composição e Funcionamento do Colegiado de Curso 

A coordenação didática de cada curso está a cargo de um Colegiado de Curso, 

constituído por todos os docentes que ministram disciplinas da matriz curricular do curso, pelo 

Coordenador do Curso e um representante do corpo discente. O representante do corpo 

discente deve ser aluno do curso, indicado por seus pares para mandato de 02 (dois) anos, com 

direito a recondução. 

O Colegiado de Curso é presidido por um Coordenador de Curso, designado pelo 

Diretor, dentre os professores do curso. Em suas faltas ou impedimentos, o Coordenador de 

Curso será substituído por professor de disciplinas profissionalizantes do curso, designado pelo 

Diretor. 

De acordo com o Regimento da Faculdade FASIPE, compete ao Colegiado de Curso: 

I – fixar o perfil do curso e as diretrizes gerais das disciplinas, com suas ementas e 

respectivos programas; 

II – elaborar o currículo do curso e suas alterações com a indicação das disciplinas e 

respectiva carga horária, de acordo com as diretrizes curriculares emanadas do poder 

Público; 

III – promover a avaliação do curso; 

IV – decidir sobre aproveitamento de estudos e de adaptações, mediante requerimento 

dos interessados; 

V – colaborar com os demais órgãos acadêmicos no âmbito de sua atuação;  

VI – exercer outras atribuições de sua competência ou que lhe forem delegadas pelos 

demais órgãos colegiados. 

 

O Colegiado de Curso reúne-se, no mínimo, 02 (duas) vezes por semestre, e, 

extraordinariamente, por convocação do Coordenador do Curso, ou por convocação de 2/3 (dois 

terços) de seus membros, devendo constar da convocação a pauta dos assuntos e serem tratados. 

As reuniões ordinárias e extraordinárias do Colegiado do Curso ocorrem de acordo com a 

periodicidade estabelecida no Regimento da FASIPE. As atas das reuniões registram os assuntos 

nelas tratados e as decisões adotadas.  
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2.3.1. Núcleo de Apoio Psicopedagógico ao Docente e Experiência Docente 

A FASIPE possui o possui o Núcleo de Apoio Psicopedagógico e experiência docente, o 

qual caracteriza-se como um órgão de apoio didático- pedagógico, constituindo-se um instrumento 

de acompanhamento, orientação, supervisão e avaliação das práticas pedagógicas docentes dos 

cursos da área da saúde da instituição. Tem como objetivos, entre outros : 

Apoiar os professores, de forma coletiva ou individualizada, nos processos de planejamento, 

desenvolvimento e avaliação das atividades docentes, de forma espontânea 

Promover oficinas pedagógicas e/ou cursos, de acordo com as demandas apresentadas 

pelos docentes.  

Promover espaços coletivos de reflexão sobre a docência universitária, realizados 

periodicamente.  

O Núcleo de Apoio Psicopedagógico é coordenado por um profissional com formação na 

área de Pedagogia/Psicologia.  

 

2.4. Atendimento ao Discente 

O Projeto Pedagógico do Curso de Graduação em Estética e Cosmética, em 

consonância com as políticas institucionais estabelecidas no Plano de Desenvolvimento 

Institucional, estabelece a política de atendimento aos estudantes, por meio de programas de 

apoio extraclasse e psicopedagógico, de atividades de nivelamento e extracurriculares não 

computadas como atividades complementares, ouvidoria, bolsas, apoio à participação em 

eventos, valorização do egresso e apoio à participação em eventos culturais e esportivos. A 

Faculdade  FASIPE disponibiliza aos estudantes o acesso a dados e registros acadêmicos. 

 

2.4.1. Núcleo de Apoio Psicopedagógico ao Discente 

A FASIPE possui o possui o Núcleo de Apoio Psicopedagógico para atender, mediar e 

solucionar situações que possam surgir no decorrer da vida acadêmica do corpo discente.  

O Núcleo de Apoio Psicopedagógico tem por objetivo oferecer acompanhamento 

psicopedagógico aos discentes e subsídios para melhoria do desempenho de alunos que 

apresentem dificuldades. Contribui para o desenvolvimento da capacidade de aprendizagem em 

geral, recuperando as motivações, promovendo a integridade psicológica dos alunos, realizando 

a orientação e os serviços de aconselhamento e assegurando sua adaptação, especialmente, 

dos ingressantes.  

O Núcleo de Apoio Psicopedagógico é coordenado por um profissional com formação na 

área de Pedagogia/Psicologia. O atendimento é caracterizado por orientações individuais a 
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alunos encaminhados pelos professores, Coordenadores de Curso ou àqueles que procuram o 

serviço espontaneamente.  

 

2.4.2. Mecanismos de Nivelamento 

Com o objetivo de recuperar as deficiências de formação dos ingressantes, a FASIPE 

oferece cursos de nivelamento em Língua Portuguesa e Matemática. Os cursos de nivelamento 

são oferecidos a todos os alunos do primeiro semestre, logo nas primeiras semanas de aula. 

São realizados aos sábados, sem nenhum custo adicional aos alunos.  

A Faculdade FASIPE oferece suporte ao desenvolvimento de cursos de nivelamento 

compatíveis com as prioridades de cada curso. Dessa forma, outros conteúdos podem ser 

apresentados para nivelamento dos alunos de acordo com as necessidades detectadas pelas 

Coordenadorias dos Cursos, por indicação dos professores.  

 

2.4.3. Atendimento Extraclasse 

O atendimento extraclasse aos alunos é realizado pelo Coordenador de Curso, pelos 

membros do Núcleo Docente Estruturante e pelos professores com jornada semanal específica 

para atendimento ao aluno, assim como pelo Serviço de Atendimento Psicopedagógico ao 

Discente. Esse atendimento é personalizado e individual, mediante a prática de “portas abertas” 

onde cada aluno pode, sem prévia marcação, apresentar suas dúvidas. 

 

2.4.4. Monitoria 

A FASIPE oferece vagas de monitoria, viabilizando a articulação do processo ensino-

aprendizagem e como forma de estimular a participação dos alunos nos projetos desenvolvidos 

pela Instituição. Tem por objetivo incentivar os alunos que demonstrem aptidão pela carreira 

acadêmica, assegurando a cooperação do corpo discente com o corpo docente nas atividades 

do ensino. 

 

2.4.5. Participação em Centros Acadêmicos  

A FASIPE estimula a organização e participação estudantil em todos os órgãos 

colegiados da Instituição.  

O corpo discente tem como órgão de representação o Diretório Acadêmico, regido por 

Estatuto próprio, por ele elaborado e aprovado conforme a legislação vigente. 

A representação tem por objetivo promover a cooperação da comunidade acadêmica e o 

aprimoramento da FASIPE. 
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Compete ao Diretório Acadêmico indicar os representantes discentes, com direito a voz 

e voto, nos órgãos colegiados da FASIPE, vedada à acumulação. 

De acordo com o artigo 84, §2º do Regimento da FASIPE, aplicam-se aos 

representantes estudantis nos órgãos colegiados as seguintes disposições: 

I - São elegíveis os alunos regularmente matriculados; 

II - Os mandatos tem duração definida em estatuto próprio; e 

III - O exercício da representação não exime o estudante do cumprimento de suas 

obrigações escolares, inclusive com relação à frequência às aulas e atividades. 
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CORPO DOCENTE DO CURSO 

1. FORMAÇÃO ACADÊMICA E PROFISSIONAL 

1.1. Titulação Acadêmica 

O corpo docente do Curso de Graduação em Estética e Cosmética é integrado por 19 

professores, sendo 04 (21,05%) doutores, 08 (42,11%) mestres e 7 (36,84%) especialistas. 

CORPO DOCENTE DO CURSO DE GRADUAÇÃO EM ESTÉTICA E COSMÉTICA 

TITULAÇÃO QUANTIDADE PERCENTUAL 

Doutorado 05 21,7% 

Mestrado 07 30,5% 

Especialização 11 47,8% 

TOTAL 15 100,00% 

O percentual dos docentes do curso com titulação obtida em programas de pós-

graduação stricto sensu é igual a 63,16%. O percentual de doutores do Curso de Graduação em 

Estética é de 21,05%. 

A formação dos professores, na graduação ou na pós-graduação, e a experiência 

profissional são adequadas aos componentes curriculares que ministram. 

No quadro a seguir é apresentada a relação nominal dos professores, seguida do CPF, 

formação acadêmica e regime de trabalho. 

NOME CPF 
GRADUADO EM: TITULAÇÃO 

MAIOR  
NÍVEL 

REGIME  
DE 

TRABALHO 

1. Alessandra Felisak 004.191.791-00 Nutrição Especialização Parcial 

2. Alessandra Polydoro de 
Souza 

024.887.960-00 
Estética e Cosmética Especialização Horista 

3. Aline Cristina dos Santos 
Dresch 

025.560.461-04 
Biomedicina Especialização 

Parcial 

4. Anny Christiann Garcia 
Granzoto 

884.030.769-91 
Farmácia 

Mestrado Parcial 

5. Assaad Assaad Naim 095.053.368-88 Medicina Especialização Parcial 

6. Brennda Valeria Moresco 046.783.501-28 Biomedicina Especialização Horista 

7. Daiane Cristina Winter 029.608.761-05 Administração Mestrado Parcial 

8. Gilcele de Campos Martin 
Berber 

039.573.639-00 
Ciências Biológicas 

Mestrado Horista 

9. Isabella Carolina Ferreira 
Navarini 

029.044.061-07 
Estética e Cosmética Especialização Horista 

10. Leonardo Almeida 
Cavalcanti 

610.655.955-49 
Educação Física 

Mestrado Parcial 

11. Marcela Antunes Paschoal 
Popolin 

357.044.598-46 
Enfermagem 

Doutorado Parcial 

12. Márcia Cecília Ceribino 068.682.938-79 Psicologia Mestrado Horista 

13. Rafaela Tais Zanardo 377.740.618-00 Biomedicina Mestrado Parcial 

14. Raquel Kummer 056.541.089-05 Biomedicina Doutorado Parcial 
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15. Renato Cristiano Torres 172.494.058-96 
Ciência da 

Computação 
Mestrado Parcial 

16. Rosecler Salete Canossa 
Furlanetto 

024.859.799-01 
Ciências Biológica 

Mestrado Parcial 

17. Simone Tasca Cargnin 003.711.410-79 Farmácia Doutorado Parcial 

18. Thaisa Talita Carvalho 073.227.499-01 Estética e Cosmética Especialização Integral 

19. Tiago Alinor Hoissa Benfica 010.667.981-33 História Doutorado Horista 

 

1.2. Experiência Profissional e no Magistério Superior 

No que se refere à experiência a FASIPE, ao selecionar os professores para o Curso de 

Graduação em Estética e Cosmética, assumiu como compromisso priorizar a contratação de 

profissionais com experiência profissional e no magistério superior. 

No que se refere à experiência profissional (excluída as atividades no magistério 

superior) 68,42% dos professores do Curso de Graduação em Estética e Cosmética têm, pelo 

menos, dois (02) anos de experiência de trabalho profissional. 

No que se refere à experiência no magistério superior 63,16% dos professores do Curso 

de Graduação em Estética e Cosmética  têm, pelo menos, três (03) anos de experiência de 

magistério superior. 

A experiência no magistério superior possibilita ao professor uma atuação segura, 

focada na aprendizagem dos alunos e integrada a proposta pedagógica da FASIPE. A 

experiência profissional possibilita ao professor uma abordagem mais prática dos conteúdos 

curriculares ministrados em sala de aula. Segue abaixo detalhamento: 

NOME 

TEMPO DE EXPERIÊNCIA 
PROFISSIONAL FORA DO 
MAGISTÉRIO SUPERIOR 

(em anos) 

TEMPO DE 
EXPERIÊNCIA DE 

MAGISTÉRIO 
SUPERIOR 
(em anos) 

1. Alessandra Felisak 8 5 

2. Alessandra Polydoro de Souza 1 0 

3. Aline Cristina dos Santos Dresch 4 4 

4. Anny Christiann Garcia Granzoto 4 10 

5. Assaad Assaad Naim 22 2 

6. Brennda Valeria Moresco 0 0 

7. Daiane Cristina Winter 0 3 

8. Gilcele de Campos Martin Berber 4 9 

9. Isabella Carolina Ferreira Navarini 0 0 

10. Leonardo Almeida Cavalcanti 10 10 

11. Marcela Antunes Paschoal Popolin 0 0 

12. Márcia Cecília Ceribino 35 14 

13. Rafaela Tais Zanardo 0 2 
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14. Raquel Kummer 5 3 

15. Renato Cristiano Torres 10 4 

16. Rosecler Salete Canossa Furlanetto 13 11 

17. Simone Tasca Cargnin 5 1 

18. Thaisa Talita Carvalho 5 3 

19. Tiago Alinor Hoissa Benfica 9 4 

 

2. CONDIÇÕES DE TRABALHO 

2.1. Regime de Trabalho 

O corpo docente do Curso de Graduação em Estética e Cosmética é integrado por 19 

professores, sendo 01 (um) contratado em regime de tempo integral, 12 (doze) em regime de 

tempo parcial e 06 (seis) em regime horista. 

CORPO DOCENTE DO CURSO DE GRADUAÇÃO EM ESTÉTICA E COSMÉTICA 

REGIME DE TRABALHO QUANTIDADE PERCENTUAL 

Tempo Integral 1 5,26% 

Tempo Parcial 12 63,16% 

Horista 6 31,58% 

TOTAL 19 100,00% 

 

O percentual do corpo docente com regime de trabalho de tempo parcial ou integral é de 

68,42%. 

O corpo docente do Curso de Graduação em Estética e Cosmética possui carga horária 

semanal no ensino de graduação e em atividades complementares compatível a este nível de 

ensino, conforme pode ser observado no quadro a seguir.  

NOME 
GRADUADO EM: REGIME DE 

TRABALHO 
C. HORÁRIA 

SALA 

C.HORÁRIA 
DIDÁTICO/ 

PEDAGÓGICA 

C.HORÁRIA 
TOTAL  

Alessandra Felisak Nutrição Parcial 2 + 7 outros cursos 3 12 

Alessandra Polydoro de Souza 
Estética e 
Cosmética 

Horista 14 + estágio 0 14 

Aline Cristina dos Santos 
Dresch 

Biomedicina 
Parcial 

7 + 3 outros cursos 14 24 

Anny Christiann Garcia 
Granzoto 

Farmácia 
Parcial 

12 + 6 outros 
cursos 

6 24 

Assaad Assaad Naim Medicina Parcial 8 + 0 outros cursos 4 12 

Brennda Valeria Moresco Biomedicina Horista 
12 + 0 outros 

cursos 
0 12 

Daiane Cristina Winter Administração Parcial 8 + 0 outros cursos 4 12 

Gilcele de Campos Martin 
Berber 

Ciências 
Biológicas 

Horista 
3 + 16 outros 

cursos 
0 19 

Isabella Carolina Ferreira 
Navarini 

Estética e 
Cosmética 

Horista 21 + estágio 0 21 

Leonardo Almeida Cavalcanti 
Educação 

Física 
Parcial 

2 + 8 outros cursos 4 14 



 140 

Marcela Antunes Paschoal 
Popolin 

Enfermagem 
Parcial 

4 + 16 outros 
cursos 

7 27 

Márcia Cecília Ceribino Psicologia Horista 2 + 0 outros cursos 0 2 

Rafaela Tais Zanardo 
Biomedicina 

Parcial 
3 + 13 outros 

cursos 
4 20 

Raquel Kummer 
Biomedicina 

Parcial 
4 + 16 outros 

cursos 
7 27 

Renato Cristiano Torres 
Ciência da 

Computação 
Parcial 

2 + 9 outros cursos 9 20 

Rosecler Salete Canossa 
Furlanetto 

Ciências 
Biológica 

Parcial 
2 + 18 outros 

cursos 
7 27 

Simone Tasca Cargnin Farmácia Parcial 5 + 5 outros cursos 3 13 

Thaisa Talita Carvalho 
Estética e 
Cosmética 

Integral 
6 + 0 outros cursos 34 40 

Tiago Alinor Hoissa Benfica História Horista 3 + 9 outros cursos 0 12 

 

A distribuição do corpo docente indicado para o semestre letivo 2017/2 está  disposta da 

seguinte forma: 

 

 

MATRIZ 2014/1-2014/2-2015/1-2015/2 
NOME DA DISCIPLINA 

 
SEMESTRE NOME DO PROFESSOR 

Terapias Naturais e Spa Terapia  5º SEMESTRE BRENNDA VALERIA MORESCO 

Bioética e Legislação Profissional  5º SEMESTRE ISABELLA CAROLINA F.  NAVARINI 

Estética dos Anexos  5º SEMESTRE ISABELLA CAROLINA F.  NAVARINI 

Cosmetologia II  5º SEMESTRE SIMONE TASCA CARGNIN 

Estética Facial II  5º SEMESTRE ALINE CRISTINA DOS SANTOS DRESCH 

Recursos Tecnológicos Aplicados a Estética II 5º SEMESTRE BRENNDA VALERIA MORESCO 

Práticas em Estética I – Estágio Supervisionado  5º SEMESTRE 
ALESSANDRA POLYDORO DE SOUZA 
ISABELLA CAROLINA F.  NAVARINI 

 
 

  

Estética aplicada a Biogentorologia e a Gestante  6º SEMESTRE 
ALESSANDRA POLYDORO DE SOUZA 
BRENNDA VALERIA MORESCO 

Estética em Medicina Cirúrgica  6º SEMESTRE ASSAAD ASSAAD NAIM 

Administração e Gestão de Serviços em Estética  6º SEMESTRE DAIANE CRISTINA WINTER 

Optativa I  6º SEMESTRE ISABELLA CAROLINA F.  NAVARINI 

Trabalho de Conclusão de Curso I  6º SEMESTRE ANNY CHRISTIANN GARCIA GRANZOTO 

Urgências e Emergências em Clínica Estética  6º SEMESTRE MARCELA ANTUNES P POPOLIN 

Práticas em Estética II – Estágio Supervisionado  6º SEMESTRE 
ALESSANDRA POLYDORO DE SOUZA 
ISABELLA CAROLINA F.  NAVARINI 

 
 

  

Cultura Afro Brasileira e Estética  7º SEMESTRE LEONARDO ALMEIDA CAVALCANTI 

Marketing em Serviços de Estética  7º SEMESTRE DAIANE CRISTINA WINTER 

Informática Aplicada a estética  7º SEMESTRE RENATO CRISTIANO TORRES 

Optativa II  7º SEMESTRE ALESSANDRA POLYDORO DE SOUZA 

Empreendedorismo e Inovação  7º SEMESTRE DAIANE CRISTINA WINTER 

Trabalho de Conclusão de Curso II  7º SEMESTRE TIAGO ALINOR HOISSA BENFICA 

Práticas em Estética III – Estágio Supervisionado  7º SEMESTRE 
ALESSANDRA POLYDORO DE SOUZA 

THAISA TALITA CARVALHO 
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MATRIZ 2016/1 EM DIANTE  
NOME DA DISCIPLINA 

 
SEMESTRE NOME DO PROFESSOR 

Anatomia Humana  1º SEMESTRE NÃO OCORRE-  NESTE SEMESTRE 

Citologia e Histologia 1º SEMESTRE NÃO OCORRE-  NESTE SEMESTRE 

História e Fundamentos da Estética  1º SEMESTRE NÃO OCORRE-  NESTE SEMESTRE 

Língua Portuguesa 1º SEMESTRE NÃO OCORRE-  NESTE SEMESTRE 

Homem, Cultura e Sociedade  1º SEMESTRE NÃO OCORRE-  NESTE SEMESTRE 

Maquiagem e Visagismo 1º SEMESTRE NÃO OCORRE-  NESTE SEMESTRE 

  
 

 

Fisiologia Humana 2º SEMESTRE RAFAELA TAIS ZANARDO 

Metodologia Cientifica 2º SEMESTRE ROSECLER SALETE C FURLANETTO 

Recursos Manuais Aplicados a Estética I 2º SEMESTRE ALESSANDRA POLYDORO DE SOUZA 

Microbiologia, Imunologia e Biossegurança em 
Serviços de Estética 

2º SEMESTRE GILCELE CAMPOS MARTIN BERBER 

Nutrição Aplicado a Estética 2º SEMESTRE ALESSANDRA FELISAKI 

Química e Bioquímica Aplicada a Cosmetologia 2º SEMESTRE RAQUEL KUMMER 

Estética dos Anexos  ISABELLA CAROLINA F NAVARINI 

 
 

  

Patologia  Geral 3º SEMESTRE NÃO OCORRE-  NESTE SEMESTRE 

Políticas Públicas de Saúde, SUS e Direitos 
Humanos  

3º SEMESTRE 
NÃO OCORRE-  NESTE SEMESTRE 

Recursos Manuais Aplicados a Estética II 3º SEMESTRE NÃO OCORRE-  NESTE SEMESTRE 

Tricologia  3º SEMESTRE NÃO OCORRE-  NESTE SEMESTRE 

Cosmetologia  3º SEMESTRE NÃO OCORRE-  NESTE SEMESTRE 

Parasitologia  Humana  3º SEMESTRE NÃO OCORRE-  NESTE SEMESTRE 

Recursos Tecnológicos Aplicados a Estética I 3º SEMESTRE NÃO OCORRE-  NESTE SEMESTRE 

 
 

  

Estética Capilar  4º SEMESTRE ISABELLA CAROLINA F NAVARINI 

Estética Facial I 4º SEMESTRE 
ALINE CRISTINA DOS SANTOS DRESCH 
ALESSANDRA POLYDORO DE SOUZA 

Recursos Tecnológicos Aplicados a Estética II 4º SEMESTRE THAISA TALITA CARVALHO 

Farmacologia  4º SEMESTRE ANNY CHRISTIANN G GRANZOTO 

Psicologia Aplicada à Saúde 4º SEMESTRE MÁRCIA CECÍLIA CERIBINO 

Dermatologia Aplicada a Estética 4º SEMESTRE RAQUEL KUMMER 

Epidemiologia e Bioestatística 4º SEMESTRE SIMONE TASCA CARGNIN 

 
 

  

 

 

2.2. Produção Científica, Cultural, Artística ou Tecnológica 

Os professores do Curso de Graduação em Estética e Cosmética da FASIPE 

apresentaram nos últimos 03 (três) anos produção científica, cultural, artística ou tecnológica. 

A FASIPE oferece as condições necessárias ao desenvolvimento da investigação 

científica e à inovação tecnológica, inclusive com participação de alunos. As atividades são 
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desenvolvidas promovendo ações que proporcionam contribuições teóricas e práticas às 

atividades de ensino e extensão.  

As atividades de investigação científica estão voltadas para a resolução de problemas e 

de demandas da comunidade na qual está inserida e alinhada a um modelo de desenvolvimento 

que privilegia, além do crescimento da economia, a promoção da qualidade de vida. 

De acordo com o seu Regimento, a FASIPE incentiva a investigação científica por todos 

os meios ao seu alcance, principalmente através: 

I – do cultivo da atividade científica e do estímulo ao pensar crítico em qualquer 

atividade  didático-pedagógica; 

II – da manutenção de serviços de apoio indispensáveis, tais como, biblioteca, 

documentação e divulgação científica; 

III – da formação de pessoal em cursos de pós-graduação; 

IV – da concessão de bolsas de estudos ou de auxílios para a execução de 

determinados projetos; 

V – da realização de convênios com entidades patrocinadoras de pesquisa; 

VI – do intercâmbio com instituições científicas;  

VII – da programação de eventos científicos e participação em congressos, 

simpósios, seminários e encontros. 



 143 

 

INFRAESTRUTURA DO CURSO 

1. INSTALAÇÕES GERAIS 

A Faculdade FASIPE é mantida pela FASIPE Centro Educacional Ltda, com natureza 

jurídica, segundo o cadastro nacional, denominada de Sociedade Empresaria Limitada (Código 

206-2), sob número de inscrição CNPJ 07.939.776/0001-10. O imóvel está registrado no Lote 

69/A, conforme matricula 23909, junto ao cartório de Registro de Imóveis, 1º Ofício de Sinop, 

Livro n. 2. A utilização do espaço pela Mantenedora FASIPE estabeleceu-se através do 

instrumento de contrato de comodato lavrado em 01 de março de 2006  e renovado em 01 de 

março de 2016. A Faculdade FASIPE, localizada na Rua Carine, 11 - Residencial Florença. 

Sinop - MT. CEP:78550-000 foi credenciada pela Portaria MEC nº 1175 de 05/12/2007, DOU n. 

234 de 06 de dez. de 2007, seção 1, pag. 23. 

IDENTIFICAÇÃO QUANTIDADE 
AREA 
(M2) 

SAA – Serviço de Atendimento ao Acadêmico Área - Administrativa 

 Recepção Compartilhada 

 Secretaria Acadêmica 

 Centro de Idiomas 

 Comercial 

 Credifas/financiamentos 

 FIES/PROUNI 

 Departamento Jurídico 

 Departamento Financeiro /Tesouraria 

 Centro de Planejamento Pesquisa e Extensão – CPPE 

 Arquivo 

1 599 

Coordenação de Pós graduação  

 Recepção  

 Coordenação 

 Comercial 

 Departamento Jurídico 

 Departamento Financeiro /Tesouraria 

 Arquivo 

1 132 

Direção  

 Recepção  

 Sala direitoria – 04 salas 

1 120 

Centro de Conciliação e Resolução de Conflitos - TJ 1 134 

Sala de Aula 86 5.160 

Sala dos professores 1 108 

Sala dos coordenadores 

 Recepção  

 15 salas 
 

15 187 

Sala NAP 1 9,5 



 144 

IDENTIFICAÇÃO QUANTIDADE 
AREA 
(M2) 

Sala NDE 1 9,5 

Gabinetes de Trabalho 13 96 

Biblioteca 

 Recepção 

 Acervo 

 Estudos Individual 

 Estudos em grupo 

 Área coletiva 

1 554 

Biblioteca – Núcleo de Pesquisa Digital - A biblioteca possui uma área de 40,00 
m2 e equipado com 22 microcomputadores 

1 40 

Sala de Reprografia 2 60 

Sala de CTI 1 16 

Auditório - Capacidade de 125 pessoas 1 124 

Lanchonete/Cantina 3 120 

Praça de Alimentação 1 445 

Área de Convivência e Infra-Estrutura para o Desenvolvimento de Atividades 
Culturais  

1 1.500 

Sanitários Feminino Geral 6 420 

Sanitários Masculino Geral 6 420 

Sanitários docentes 2 9 

Área de Convivência e Infra-Estrutura para o Desenvolvimento de Atividades 
Esportivas e Recreativas - Quadra 

1 1.125 

Estacionamento Discente 1 3.500 

Estacionamento Docente 1 900 

CEAPP - Centro de Atendimento e Pesquisa em Psicologia da FASIPE 1 209 

CEN - Clínica Escola de Nutrição da FASIPE 1 120 

CEEC - Clínica Escola de Estética e Cosmética da FASIPE 1 240 

FASICILIN  
Laboratório Recursos Terapêuticos Manuais I e II 
Laboratório maquiagem e Visagismo 
Laboratório de Cinesioterapia 
Laboratório de Fisiologia 
Laboratório Técnica Dietética I e II 
Laboratório de Avaliação Nutricional 
Laboratório Cozinha Pedagógica  
Laboratório de Anatomia Humana I, II e III 
Laboratório de Biologia Celular/Genética/Embriologia 
Laboratório de Bromatologia/ Bioquímica 
Laboratório de Farmacologia 
Laboratório de Histologia/Patologia 
Laboratório de Microbiologia 
Laboratório de Microbiologia  de Alimentos/Higiene de Alimentos 
Laboratório de Parasitologia 
Laboratório de Procedimentos de Semiologia e Semiotécnica 

1 1320 
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IDENTIFICAÇÃO QUANTIDADE 
AREA 
(M2) 

Laboratório de Simulação Avançada e Aperfeiçoamento 
Sala de Vacina 
Laboratório Escola Odontologia 
Laboratório de Anatomia Dental e Escultural I e II 

Laboratório de Informática 

 Laboratório 1 - área de 60,00 m2 e equipado com 24 
microcomputadores, impressora e demais periféricos; 

 Laboratório 2 - área de 60,00 m2 e equipado com 35 
microcomputadores, impressora e demais periféricos; 

 Laboratório 3 - área de 60,00 m2 e equipado com 24 
microcomputadores, impressora e demais periféricos; 

 Laboratório 4 - área de 60,00 m2 e equipado com 24 
microcomputadores, impressora e demais periféricos; 

3 180 

Núcleo de Prática Juridica – NPJ - Centro 1 230 

Núcleo de Prática Juridica – NPJ - Florença 1 335 

TOTAL  18.283 

Fonte: Diretoria Administrativa 2016 

1.1. Espaço Físico 

As instalações físicas compreendem salas de aulas; instalações administrativas; salas 

para docentes e Coordenadores de Curso; auditório; área de convivência e infraestrutura para o 

desenvolvimento de atividades esportivas, de recreação e culturais; infraestrutura de 

alimentação e serviços; biblioteca; laboratórios de informática e laboratórios específicos. 

As instalações físicas foram dimensionadas visando aproveitar bem o espaço, de forma 

a atender plenamente a todas as exigências legais e educacionais. 

As instalações prediais apresentam-se em bom estado de conservação. Além disso, o 

espaço físico é adequado ao número de usuários e para cada tipo de atividade.  

 

a) Salas de Aula 

As salas de aula são bem dimensionadas, dotadas de isolamento acústico, iluminação, 

climatização, mobiliário e aparelhagem específica, atendendo a todas as condições de 

salubridade necessárias para o desenvolvimento das atividades programadas.  

 

b) Instalações Administrativas 

As instalações administrativas são bem dimensionadas, dotadas de isolamento acústico, 

iluminação, ventilação, mobiliário e aparelhagem específica, atendendo a todas as condições de 

salubridade necessárias para o exercício das atividades planejadas. A FASIPE possui 

instalações compatíveis com sua estrutura organizacional e necessidade administrativa.  
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c) Instalações para Docentes 

As instalações para docentes (salas de professores e de reuniões) estão equipadas 

segundo a finalidade e atendem, plenamente, aos requisitos de dimensão, limpeza, iluminação, 

acústica, ventilação, conservação e comodidade necessária à atividade proposta. Todas as 

instalações para docentes estão equipadas com microcomputadores conectados à Internet. 

São disponibilizados gabinetes de trabalho para o Coordenador de Curso e para os 

integrantes do NDE, professores de tempo integral e professores de tempo parcial, todos 

equipados com microcomputadores conectados à Internet. 

 

d) Instalações para os Coordenadores de Curso 

As salas para os Coordenadores de Curso são bem dimensionadas, dotadas de 

isolamento acústico, iluminação, ventilação, mobiliário e aparelhagem específica, atendendo a 

todas as condições de salubridade.  

 

e) Auditório  

A FASIPE dispõe auditório que oferece condições adequadas em termos de dimensão, 

acústica, iluminação, climatização, limpeza e mobiliário. Dispõe de recursos audiovisuais para 

realização de seminários, palestras e outros eventos.  

 

f) Áreas de Convivência e Infraestrutura para o Desenvolvimento de Atividades 

Esportivas, de Recreação e Culturais 

Há área de convivência e infraestrutura para o desenvolvimento de atividades 

esportivas, de recreação e culturais.  

 

g) Infraestrutura de Alimentação e de Outros Serviços 

Há infraestrutura de alimentação e de outros serviços 

 

h) Instalações Sanitárias 

As instalações sanitárias são de fácil acesso e compatíveis com o número dos usuários 

projetado. Estão adaptadas aos portadores de necessidades especiais. O sistema de limpeza é 

realizado permanentemente por prestadores de serviço contratados pela Instituição. 

 

i) Biblioteca 

A biblioteca conta com instalações que incorporam concepções arquitetônicas, 
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tecnológicas e de acessibilidade específicas para suas atividades, atendendo plenamente aos 

requisitos de dimensão, limpeza, iluminação, acústica, ventilação, segurança, conservação e 

comodidade necessária à atividade proposta.  

 

j) Laboratórios de Informática 

A FASIPE possui laboratórios de informática instalado, equipados com 

microcomputadores e impressoras. 

 

k) Laboratórios Específicos 

Estão disponíveis nas instalações na FASIPE os laboratórios específicos dos cursos em 

funcionamento. 

 

1.2 Condições de Acesso para Portadores de Necessidades Especiais 

A Faculdade FASIPE considerando a necessidade de assegurar aos portadores de 

deficiência física e sensorial condições básicas de acesso ao ensino superior, de mobilidade e 

de utilização de equipamentos e instalações, adota como referência a Norma Brasil 9050, da 

Associação Brasileira de Normas Técnicas, que trata da Acessibilidade de Pessoas Portadoras 

de Deficiências e Edificações, Espaço, Mobiliário e Equipamentos Urbanos e os Decretos 

5.296/04 e 5.773/06. 

Nesse sentido, para os alunos portadores de deficiência física, a Faculdade FASIPE 

apresenta as seguintes condições de acessibilidade: livre circulação dos estudantes nos espaços 

de uso coletivo (eliminação de barreiras arquitetônicas); vagas reservadas no estacionamento; 

rampas com corrimãos, facilitando a circulação de cadeira de rodas;·portas e banheiros 

adaptados com espaço suficiente para permitir o acesso de cadeira de rodas;·barras de apoio 

nas paredes dos banheiros;·lavabos, bebedouros em altura acessível aos usuários de cadeira de 

rodas. 

Em relação aos alunos portadores de deficiência visual, a Faculdade FASIPE está 

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

sala de apoio contendo: máquina de datilografia braille, impressora braille acoplada a 

computador, sistema de síntese de voz;·gravador e fotocopiadora que amplie textos; acervo 

bibliográfico em fitas de áudio; software de ampliação de tela; equipamento para ampliação de 

textos para atendimento a aluno com visão subnormal; lupas, réguas de leitura; scanner 

acoplado a computador; acervo bibliográfico dos conteúdos básicos em braille. 

Em relação aos alunos portadores de deficiência auditiva, a Faculdade FASIPE está 
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igualmente comprometida, caso seja solicitada, desde o acesso até a conclusão do curso, a 

proporcionar intérpretes de língua de sinais, especialmente quando da realização de provas ou 

sua revisão, complementando a avaliação expressa em texto escrito ou quando este não tenha 

expressado o real conhecimento do aluno; flexibilidade na correção das provas escritas, 

valorizando o conteúdo semântico; aprendizado da língua portuguesa, principalmente, na 

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

estudante estiver matriculado); materiais de informações aos professores para que se esclareça 

a especificidade linguística dos surdos. 

A Faculdade FASIPE colocará à disposição das pessoas portadoras de deficiência ou 

com mobilidade reduzida ajudas técnicas que permitam o acesso às atividades escolares e 

administrativas em igualdade de condições com as demais pessoas.  

A Instituição promoverá parcerias com as corporações profissionais e com as entidades 

de classe (sindicatos, associações, federações, confederações etc.) com o objetivo de ações 

integradas Instituição/Empresa/Comunidade para o reconhecimento dos direitos dos portadores 

de necessidades especiais. 

Ainda, como metas estabelecidas no PDI propõe a consolidação do Núcleo de 

acessibilidade.  

Bem como estão inseridos conforme a Lei nº 12.764, que institui a Política Nacional de 

Proteção dos Direitos da Pessoa com Transtorno do Espectro Autista, sancionada em dezembro 

de 2012, faz com que os autistas passem a ser considerados oficialmente pessoas com 

deficiência, tendo direito a todas as políticas de inclusão do país, entre elas, as de educação.  

Em atendimento ao Decreto nº 5.626/2005, a Língua Brasileira de Sinais – LIBRAS será 

inserida como componente curricular obrigatório nos cursos de formação de professores para o 

exercício do magistério e no curso de Fonoaudiologia, caso a FASIPE venha a oferecê-lo. Nos 

demais cursos de educação superior e na educação profissional, a LIBRAS é oferecida como 

componente curricular optativo.  

A FASIPE, em conformidade com o Decreto nº 5.626/2005, garante às pessoas surdas 

acesso à comunicação, à informação e à educação nos processos seletivos, nas atividades e 

nos conteúdos curriculares desenvolvidos. 

A FASIPE coloca à disposição de professores, alunos, funcionários portadores de 

deficiência ou com mobilidade reduzida ajudas técnicas que permitam o acesso às atividades 

acadêmicas e administrativas em igualdade de condições com as demais pessoas.  
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1.3. Equipamentos 

a) Acesso a Equipamentos de Informática 

 Aos professores é oferecido acesso aos equipamentos de informática para o 

desenvolvimento de investigação científica e a preparação de materiais necessários ao 

desempenho de suas atividades acadêmicas. Na sala dos professores há microcomputadores e 

impressoras instaladas. Além disso, o corpo docente pode fazer uso dos equipamentos de 

informática disponibilizados na biblioteca e nos laboratórios de informática. 

 Os alunos podem acessar os equipamentos de informática na biblioteca e nos 

laboratórios de informática. Na biblioteca, há microcomputadores interligados em rede de 

comunicação científica (Internet). Os laboratórios de informática estão equipados com 

microcomputadores, impressora e no–break. Todos os equipamentos encontram–se interligados 

em rede e com acesso à Internet, sendo número de equipamentos: 

 Máquinas 
Computadores 

Sistema operacional Notebook Impressora TV 
 

Quadro Branco 

Laboratório 1 20 Windows 0 1 1 1 

Laboratório 2 35 Windows 1 1 1 1 

Laboratório 3 20 Windows 0 1 1 1 

Laboratório 4 35 Windows 1 1 1 1 

Biblioteca Digital 30 Windows 0 0 0 0 

Total 140      

Fonte: CTI  

 A comunidade acadêmica tem acesso livre aos laboratórios de informática no horário de 

funcionamento, exceto quando estiver reservado para a realização de aulas práticas por algum 

professor da Instituição. O espaço físico é adequado ao número de usuários, às atividades 

programadas e ao público ao qual se destina. Todos os espaços físicos da infra–estrutura da IES 

estão adaptados aos portadores de necessidades especiais. 

 A Faculdade FASIPE investe na expansão e na atualização dos recursos de informática, 

na aquisição de recursos multimídia e na utilização de ferramentas de tecnologia da informação. 

Para tanto, é destinado percentual de sua receita anual para a aquisição de equipamentos, 

microcomputadores e softwares utilizados em atividades práticas e laboratórios dos cursos 

oferecidos. 

 

b) Existência da Rede de Comunicação Científica (Internet) 

A FASIPE possui seus equipamentos interligados em rede de comunicação científica 

(Internet), e o acesso aos equipamentos de informática está disponível em quantidade suficiente 

para o desenvolvimento das atividades.  
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c) Recursos Audiovisuais e Multimídia 

A FASIPE disponibiliza recursos tecnológicos e de áudio visual que podem ser utilizados 

por professores e alunos, mediante agendamento prévio com funcionário responsável pelos 

equipamentos, que está encarregado de instalar os equipamentos no horário e sala agenda, 

assim como, desinstalá-los após o uso.  

 

1.4. Serviços 

a) Manutenção e Conservação das Instalações Físicas 

A manutenção e a conservação das instalações físicas, dependendo de sua amplitude, 

são executadas por funcionários da Instituição ou por empresas especializadas previamente 

contratadas.  

As políticas de manutenção e conservação definidas consistem em:  

a) manter instalações limpas, higienizadas e adequadas ao uso da comunidade 

acadêmica;  

b) proceder a reparos imediatos, sempre que necessários, mantendo as condições 

dos espaços e instalações próprias para o uso;  

c) executar procedimentos de revisão periódica nas áreas elétrica, hidráulica e de 

construção da Instituição. 

 

b) Manutenção e Conservação dos Equipamentos 

A manutenção e a conservação dos equipamentos, dependendo de sua amplitude, são 

executadas por funcionários da Instituição ou por empresas especializadas previamente 

contratadas.  

As políticas de manutenção e conservação consistem em:  

a) manter equipamentos em funcionamento e adequados ao uso da comunidade 

acadêmica;  

b) proceder a reparos imediatos, sempre que necessários, mantendo as condições 

dos equipamentos para o uso;  

c) executar procedimentos de revisão periódica nos equipamentos da Instituição. 

 

2. BIBLIOTECA 

2.1. Espaço Físico 

As instalações da biblioteca são dotadas de isolamento acústico, iluminação, ventilação, 

mobiliário e aparelhagem específica, atendendo a todas as condições de salubridade.  



 151 

 

a) Instalações para o Acervo 

O acervo encontra-se organizado em estantes próprias de ferro, com livre acesso do 

usuário. Está instalado em local com iluminação natural e artificial adequada e as condições para 

armazenagem, preservação e a disponibilização atendem aos padrões exigidos. Há extintor de 

incêndio e sinalização bem distribuída e ar condicionado. 

 

b) Instalações para Estudos Individuais 

As instalações para estudos individuais são adequadas no que se refere ao espaço 

físico, acústica, iluminação, ventilação e mobiliário.  

 

c) Instalações para Estudos em Grupos 

As instalações para estudos em grupo são adequadas no que se refere ao espaço físico, 

acústica, iluminação, ventilação e mobiliário. Os cursos oferecidos pela FASIPE contam com 

salas suficientes para atender às necessidades dos alunos. 

 

2.2. Acervo 

a) Livros 

 Para compor o acervo dos cursos no período de vigência do Plano de Desenvolvimento 

Institucional, a Faculdade FASIPE  possui títulos indicados na bibliografia básica e complementar 

das disciplinas que integram a matriz curricular.  

 Os componentes curriculares do Curso de Graduação em Estética e Cosmética 

possuem títulos indicados para a bibliografia básica, com no mínimo três títulos por unidade 

curricular, disponibilizados na biblioteca em proporção adequada de exemplares por vagas 

anuais pretendidas/autorizadas de todos os cursos que efetivamente utilizam o acervo, 

devidamente tombados junto ao patrimônio da Faculdade FASIPE  . 

 Foram adquiridos títulos e exemplares em número suficiente para atender à proposta 

pedagógica do Curso de Graduação em Estética e Cosmética. 

 Quanto a bibliografia complementar dos componentes curriculares foram adquiridos o 

número de títulos e exemplares necessários para atender suficientemente a proposta 

pedagógica do Curso de Graduação em Estética e Cosmética. A bibliografia complementar está 

devidamente tombada junto ao patrimônio da Faculdade FASIPE . A bibliografia complementar 

atua como um acervo complementar na formação dos alunos. 
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 A atualização da bibliografia conta com a participação dos docentes responsáveis pelos 

componentes curriculares, Núcleo Docente Estruturante do Curso, bem como com a 

Coordenação do Curso de Graduação em Estética e Cosmética. 

 

b) Periódicos 

Para o Curso de Graduação em Estética e Cosmética foram adquiridas/realizadas 

assinaturas/acesso de periódicos especializados, indexados e correntes, sob a forma impressa 

ou informatizada, de títulos distribuídos entre as principais áreas do curso. A maioria deles com 

acervo disponível em relação aos últimos 03 (três) anos.  

Além das assinaturas de periódicos, a Faculdade FASIPE viabiliza aos alunos o acesso 

aos periódicos disponíveis livremente no site da CAPES. No quadro a seguir é apresentada a 

relação de periódicos do curso. 

 

PERIÓDICOS DO CURSO DE GRADUAÇÃO EM ESTÉTICA E COSMÉTICA 

PERIÓDICOS DO CURSO DE GRADUAÇÃO EM ESTÉTICA E COSMÉTICA 

ISSN TÍTULOS 

0090-0036 
American journal of public health (1971) / American Public Health Association 

http://ajph.aphapublications.org/ 

0102-311X 
Cadernos de saúde pública / Fundação Oswaldo Cruz 

http://www.scielo.br/scielo.php?script=sci_serial&pid=0102-311X&lng=en&nrm=iso 

1414-462X 
Cadernos saúde coletiva (Rio de Janeiro) / Núcleo de Estudos de Saúde Coletiva 

http://www.iesc.ufrj.br/cadernos/ 

1678-4561 
Ciência & saúde coletiva 

http://www.scielo.br/scielo.php?script=sci_serial&pid=1413-8123&lng=en&nrm=iso 

1517-7130 
Espaço para a saúde (Online) / Núcleo de Estudos em Saúde Coletiva 

http://www.uel.br/revistas/uel/index.php/espacoparasaude 

0210-5-55187 

Medicina Cutánea Ibero-Latino-Americana 
http://new.medigraphic.com/cgi-
bin/publicaciones.cgi?IDREVISTA=48&NOMBRE=Medicina%20Cut%E1nea%20Ibero-Latino-
Americana 

1806-4841 
revista Anais Brasileiros de Dermatologia 

http://www.anaisdedermatologia.org.br/ 

1980-5519 
Revista brasileira de estudos de população 

http://www.scielo.br/scielo.php?script=sci_issues&pid=0102-3098&lng=pt&nrm=iso 

1678-9865 
Revista de Nutrição / Brazilian Journal of Nutrition (PUC-Campinas) 
http://www.scielo.br/scielo.php?script=sci_serial&pid=1415-5273&lng=en&nrm=iso 

1518-8787 
Revista de saúde pública / Faculdade de Saúde Pública, Universidade de São Paulo 

http://www.scielo.br/scielo.php?script=sci_serial&pid=0034-8910&lng=en&nrm=iso 

1982-4785 
Revista Eletrônica Gestão & Saúde 

http://periodicos.unb.br/index.php/rgs/index/ 

2316-7874 

  
Revista Nutrire 
https://nutrirejournal.biomedcentral.com/ 

1808-1657 
Arquivos do Instituto Biológico 
http://www.scielo.br/scielo.php?script=sci_issues&pid=1808-1657&lng=pt&nrm=iso 

e-ISSN 2317-
6326 

ABCD. Arquivos Brasileiros de Cirurgia Digestiva 

http://www.scielo.br/scielo.php?script=sci_serial&pid=0102-6720&lng=pt&nrm=iso 

http://ajph.aphapublications.org/
http://www.scielo.br/scielo.php?script=sci_serial&pid=0102-311X&lng=en&nrm=iso
http://www.iesc.ufrj.br/cadernos/
http://www.scielo.br/scielo.php?script=sci_serial&pid=1413-8123&lng=en&nrm=iso
http://www.uel.br/revistas/uel/index.php/espacoparasaude
http://new.medigraphic.com/cgi-bin/publicaciones.cgi?IDREVISTA=48&NOMBRE=Medicina%20Cut%E1nea%20Ibero-Latino-Americana
http://new.medigraphic.com/cgi-bin/publicaciones.cgi?IDREVISTA=48&NOMBRE=Medicina%20Cut%E1nea%20Ibero-Latino-Americana
http://new.medigraphic.com/cgi-bin/publicaciones.cgi?IDREVISTA=48&NOMBRE=Medicina%20Cut%E1nea%20Ibero-Latino-Americana
http://www.anaisdedermatologia.org.br/
http://www.scielo.br/scielo.php?script=sci_issues&pid=0102-3098&lng=pt&nrm=iso
http://www.scielo.br/scielo.php?script=sci_serial&pid=1415-5273&lng=en&nrm=iso
http://www.scielo.br/scielo.php?script=sci_serial&pid=0034-8910&lng=en&nrm=iso
http://periodicos.unb.br/index.php/rgs/index/
https://nutrirejournal.biomedcentral.com/
http://www.scielo.br/scielo.php?script=sci_issues&pid=1808-1657&lng=pt&nrm=iso
http://www.scielo.br/scielo.php?script=sci_serial&pid=0102-6720&lng=pt&nrm=iso
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e-ISSN 1981-
6723 

Brazilian Journal of Food Technology = Revista Brasileira de Tecnologia de Alimentos. 
 http://www.ital.sp.gov.br/bj/ 

e-ISSN 1678-
4464 

Cadernos de Saúde Pública   
http://www.scielo.br/scielo.php?script=sci_serial&pid=0102-311X&lng=pt&nrm=iso 

e-ISSN: 2238-
913X 

DEMETRA: Alimentação, Nutrição & Saúde  
 http://www.e-publicacoes.uerj.br/index.php/demetra 

e-ISSN 1807-
5762 

Interface - Comunicação, Saúde, Educação   
http://www.scielosp.org/scielo.php?script=sci_serial&pid=1414-3283&nrm=iso&rep=&lng=pt 

e-ISSN 1981-
9927 

RBNE - Revista Brasileira de Nutrição Esportiva  
http://www.rbne.com.br/index.php/rbne 

e-ISSN 1806-
9304 

Revista Brasileira de Saúde Materno Infantil = Brazilian Journal of Mother and Child Health 

http://www.scielo.br/scielo.php?script=sci_serial&pid=1519-3829&lng=en&nrm=iso 

ISSN: 2357-
7894 

Revista da Associação Brasileira de Nutrição – RASBRAN  
https://www.rasbran.com.br/rasbran/index 

e-ISSN 2237-
9622 

Revista Epidemiologia e Serviços de Saúde  
http://www.scielo.br/scielo.php?script=sci_serial&pid=2237-9622&lng=pt&nrm=iso 

– ISSN 1980-
9875 

Revista Ret-SUS  - FIOCRUZ 

http://www.retsus.fiocruz.br/revistas 

0364-216X 
Aesthetic Plastic Surgery 
https://link.springer.com/journal/266 

1179-1888 
American Journal of Clinical Dermatology 
https://link.springer.com/journal/40257 

e-ISSN 2176-
9206 

Saúde e Pesquisa  
http://periodicos.unicesumar.edu.br/index.php/saudpesq 

Periódicos Impressos 

Acta Scientiarum 

Agitação 

Nutrição em Pauta 

Psicologia: Ciência e Profissão 

Revista Bioética 

Revista Cosmetics &Toiletries Brasil 

Revista Edição Temática 

Revista Estética Com Ciência 

Revista Negócio Estética 

Revista Infarma – Ciências Farmacêuticas  

Revista Higiene Alimentar 

Além das assinaturas de periódicos, a FASIPE viabiliza acesso aos periódicos 

disponíveis livremente no site da CAPES. 

 

c) Informatização 

A biblioteca está totalmente informatizada no que se refere à consulta ao acervo, aos 

recursos de pesquisa informatizada e ao empréstimo domiciliar. Todo o acervo está 

representado no sistema informatizado utilizado pela FASIPE, inclusive com possibilidade de 

acesso remoto.  

 

http://www.ital.sp.gov.br/bj/
http://www.scielo.br/scielo.php?script=sci_serial&pid=0102-311X&lng=pt&nrm=iso
http://www.e-publicacoes.uerj.br/index.php/demetra
http://www.scielosp.org/scielo.php?script=sci_serial&pid=1414-3283&nrm=iso&rep=&lng=pt
http://www.rbne.com.br/index.php/rbne
http://www.scielo.br/scielo.php?script=sci_serial&pid=1519-3829&lng=en&nrm=iso
https://www.rasbran.com.br/rasbran/index
http://www.scielo.br/scielo.php?script=sci_serial&pid=2237-9622&lng=pt&nrm=iso
http://www.retsus.fiocruz.br/revistas
https://link.springer.com/journal/266
https://link.springer.com/journal/40257
http://periodicos.unicesumar.edu.br/index.php/saudpesq
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d) Base de Dados 

A biblioteca disponibiliza sua base de dados do acervo para consulta local e possui 

microcomputadores com acesso à Internet para consulta a diversas bases de dados.  

 

e) Multimídia 

A biblioteca dispõe de acervo multimídia, incluindo CD-ROMs, DVDs e VHS. A biblioteca 

disponibiliza aos usuários equipamentos necessários para a utilização deste acervo. 

 

f) Jornais e Revistas 

A biblioteca conta com a assinatura corrente de jornais e revistas semanais. 

 

g) Política de Aquisição, Expansão e Atualização 

A Faculdade FASIPE  mantem uma política permanente de aquisição, expansão e 

atualização do acervo que estará baseada nas necessidades dos cursos oferecidos.  

A política de aquisição, expansão e atualização do acervo está baseada nas 

necessidades dos A política de aquisição, expansão e atualização do acervo está baseada nas 

necessidades dos cursos, seguindo as material bibliográfico ocorre de forma contínua, com base 

nas solicitações de aquisição dos cursos e/ou identificação de indicações de aquisição de 

bibliografia do corpo docente, discente, Coordenadorias de Curso, direção e funcionários, com 

base na bibliografia básica e complementar das disciplinas que integram a matriz curricular dos 

cursos.  

A aquisição do necessidades por parte da equipe da biblioteca, e de acordo com o 

provimento de recursos financeiros da Instituição. 

 

2.3. Serviços 

a) Horário de Funcionamento 

A biblioteca funciona de segunda a sexta-feira no horário das 07h30m às 11h30m – 

13h30m às 22h30m, e no sábado no horário das 07h30m às 11h30m – 13h30m às 17h30m. O 

pessoal técnico-administrativo é composto por 01 bibliotecário e 04 auxiliares de nível médio.  

 

b) Serviço e Condições de Acesso ao Acervo 

A biblioteca tem a responsabilidade de fazer o processo técnico de toda obra nova, 

fazendo com que a informação chegue aos usuários de forma rápida e concisa, através dos 

meios de consulta que disponibiliza.  
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Oferece também os serviços de empréstimo domiciliar, renovações, devoluções, 

reservas, recebimento de multas, auxílio nas pesquisas, treinamento de usuários e funcionários, 

confecções de carteirinhas entre outros. Todo o acervo é classificado pela CDU o que visa obter 

melhores resultados nas buscas pelo assunto. 

A consulta ao acervo é livre aos usuários internos e externos, que podem dirigir-se às 

estantes onde estão dispostas as obras, ou então, aos microcomputadores disponíveis na 

biblioteca, que permitem a busca on-line por autor, título, assunto e palavra-chave, utilizando os 

conectores lógicos.As consultas locais são atendidas no recinto da biblioteca, em sala própria ou 

no próprio salão de leitura, onde o usuário pode utilizar quantos volumes necessitar. 

O empréstimo domiciliar somente é permitido aos usuários internos (alunos, professores 

e funcionários), podendo, ainda, ser retirados para empréstimos domiciliares quaisquer obras 

pertencentes ao acervo com exceção das obras de referências, periódicos e exemplares 

reservados para consulta local. 

As reservas são feitas no balcão de empréstimo e podem ser efetivadas, também, nos 

terminais de consulta, via rede. Toda obra emprestada pode ser reservada e, quando devolvida, 

fica à disposição do usuário que reservou por 24 horas. Após o prazo, passa para outro usuário 

ou volta à estante. 

O levantamento bibliográfico é realizado em base de dados, nacionais e estrangeiras. 

Pode ser solicitado por qualquer usuário da biblioteca através de preenchimento de formulário 

próprio.  

 

c) Pessoal Técnico-Administrativo 

O pessoal técnico-administrativo é composto por 01 bibliotecário e 04 auxiliares de nível 

médio.  

 

3. LABORATÓRIOS DE INFORMÁTICA 

A Faculdade FASIPE possui laboratórios de informática, equipados com 

microcomputadores e impressoras.  

Todos os equipamentos estão conectados à rede da Faculdade FASIPE e, 

consequentemente, com acesso a recursos compartilhados, tais como área de armazenamento, 

impressoras e conexão à Internet. 

O acesso à Internet é livre para pesquisa acadêmica, não sendo permitido o acesso a 

sites de caráter pornográfico, bélico ou de alguma forma inadequado ao caráter acadêmico da 

Faculdade FASIPE.  
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Os laboratórios de informática funcionam de segunda a sexta-feira no horário das 

07h30m às 11h30m – 13h30m às 22h30m, sempre com a presença de um responsável 

qualificado, auxiliando os usuários em suas dúvidas com as bases de dados e ferramentas de 

pesquisas disponíveis. 

NOME DO LABORATÓRIO Laboratório de Informática 1-2-3- 4 e Biblioteca Digital 

TIPO 
Aulas práticas de Informática; e quaisquer outros 
componentes curriculares que utilizem os recursos 
disponíveis. 

FINALIDADE 

Desenvolver as atividades das aulas práticas de 
Informática, e quaisquer outros componentes curriculares 
que utilizem os recursos disponíveis no Laboratório de 
Informática.. 

QUANTIDADE 04 

ÁREA TOTAL (EM M2) 240 

PRINCIPAIS RECURSOS (140) máquinas, cadeiras e bancadas  

ACESSO À INTERNET Sim 
Fonte: CTI  

 

4. LABORATÓRIOS ESPECÍFICOS 

Os laboratórios específicos apresentam equipamentos em quantidade que atendem às 

exigências da formação, assegurando a participação ativa dos alunos nas atividades práticas. 

Estes equipamentos estão em condições de uso. A FASIPE adota mecanismos de manutenção, 

conservação e calibração que asseguram o funcionamento permanente e otimizado dos recursos 

disponibilizados. 

Os materiais permanentes e de consumo estão disponíveis para atender ao 

planejamento das atividades práticas requeridas pela formação profissional. 

A FASIPE solicita do Coordenador de Curso e dos professores o planejamento e 

controle no uso dos ambientes/laboratórios que se destinam ao atendimento das atividades 

práticas requeridas pela formação dos alunos. Busca conciliar os serviços prestados pelas 

diferentes áreas de ensino com as atividades didático-pedagógicas práticas. 

Os laboratórios são planejados com equipamentos de proteção contra acidentes 

(ventiladores, exaustores, capelas, extintores, elementos de proteção da rede elétrica); 

equipamentos de proteção coletiva - EPC, compatíveis com a finalidade de utilização dos 

ambientes/laboratórios, e de proteção individual - EPI (máscaras, luvas, óculos, vestuário de 

proteção) adequados ao número de usuários. 

As normas e procedimentos de segurança e proteção ambiental pertinentes estão 

divulgadas em locais estratégicos que permitem sua visibilidade, assegurando seu conhecimento 

e aplicação pela comunidade acadêmica, e as instalações e os equipamentos atendem às 
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normas de segurança. Ademais, os professores do curso são estimulados a abordar aspectos de 

segurança e proteção ambiental no desenvolvimento dos componentes curriculares. Neste 

sentido pode se destacar que:  

 Laboratórios didáticos especializados: quantidade  - Encontram–se 

disponibilizados os laboratórios específicos para o Curso de Graduação em Estética 

e Cosmética visando atender as necessidades das atividades práticas de formação 

do aluno, em consonância com a proposta do Curso de Graduação em Estética e 

Cosmética e com o número de alunos matriculados. As normas de funcionamento, 

utilização e segurança laboratorial estabelecem as principais medidas que se fazem 

necessárias para melhor utilização dos laboratórios. Todos os usuários dos 

laboratórios devem seguir cuidadosamente as regras e as normas de segurança 

implementadas. 

 Laboratórios didáticos especializados: qualidade - Encontram–se 

disponibilizados os laboratórios específicos para o Curso de Graduação em Estética 

e Cosmética com os equipamentos e os materiais necessários ao seu 

funcionamento. Os laboratórios foram montados com equipamentos modernos e 

infraestrutura adequada para possibilitar a realização de ensino prático de 

qualidade. As normas e procedimentos de segurança e a proteção ambiental 

pertinentes estão divulgados em locais estratégicos da Instituição, que permitem 

sua visualização e facilitando seu conhecimento e aplicação pela comunidade 

acadêmica. 

 Laboratórios didáticos especializados: serviços - O planejamento dos 

laboratórios obedece às exigências do projeto pedagógico do curso quanto ao apoio 

técnico, equipamentos, mobiliário e materiais de consumo. Os serviços destinados 

aos laboratórios atendem todas as atividades necessárias as aulas práticas que são 

desenvolvidas no Curso de Graduação em Estética e Cosmética, de acordo com a 

matriz curricular. 

 

Segue relação dos laboratórios utilizados pelo curso de Estética e Cosmética da 

Faculdade FASIPE: 
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4.1 Laboratório de Anatomia  

NOME DO LABORATÓRIO Laboratório de Anatomia 

TIPO 
Aulas práticas de “Bases Anatômicas de Órgãos e Sistemas”e 
quaisquer outros componentes curriculares que utilizem os recursos 
disponíveis. 

FINALIDADE 
Desenvolver as atividades das aulas práticas de “Bases Anatômicas 
de Órgãos e Sistemas” e quaisquer outros componentes curriculares 
que utilizem os recursos disponíveis. 

QUANTIDADE 01 

ÁREA TOTAL (EM M2) 60,00 

PRINCIPAIS RECURSOS 
 COLEÇÃO DE PEÇAS HUMANAS; ESQUELETO PADRÃO COM 
BASE MÓVEL; MODELO ANATÔMICO HUMANO EM PLÁSTICO; 

ACESSO À INTERNET Sim 

 

4.2. Laboratório de Fisiologia 

NOME DO LABORATÓRIO Laboratório de Fisiologia 

TIPO 
Aulas práticas de“Fisiologia Humana”e quaisquer outros componentes 
curriculares que utilizem os recursos disponíveis. 

FINALIDADE 
Desenvolver as atividades das aulas práticas de“Fisiologia Humana”e 
quaisquer outros componentes curriculares que utilizem os recursos 
disponíveis. 

QUANTIDADE 01 

ÁREA TOTAL (EM M2) 60,00 

PRINCIPAIS RECURSOS 

01 ARMÁRIO DE UTILIDADES, 01 ARMÁRIO DE VIDRO, 01 
ESCANINHO, 02 HAMPERS, 01 MACA DE TRANSPORTE, 01 
BALANÇA ANTROPOMÊTRICA; 02 MANEQUINS ADULTOS 
BISSEXUAIS (MASCULINO E FEMININO) COMPLETOS; 01 
MANEQUIM INFANTIL BISSEXUAL (MASCULINO E FEMININO) 
COMPLETO; 01 MANEQUIM INFANTIL MASCULINO COMPLETO; 01 
MANEQUIM INFANTIL FEMININO COMPLETO; 01 MANEQUIM 
ADOLESCENTE BISSEXUAL; 01 FLUXOMETRO PARA OXIGÊNIO; 
01 APARADEIRA INOX; 25 CADEIRAS ACOLCHOADAS; 01 CÁLICE 
GRADUADO; 05 BANDEJA MÉDIA; 05 TERMÔMETRO. 

ACESSO À INTERNET Sim 

 

4.3. Laboratório de Histologia 

NOME DO LABORATÓRIO Laboratório de Histologia 

TIPO 
Aulas práticas de“Bases Celulares dos Tecidos”e quaisquer outros 
componentes curriculares que utilizem os recursos disponíveis. 

FINALIDADE 
Desenvolver as atividades das aulas práticas de“Bases Celulares dos 
Tecidos”e quaisquer outros componentes curriculares que utilizem os 
recursos disponíveis. 

QUANTIDADE 01 

ÁREA TOTAL (EM M2) 60,00 

PRINCIPAIS RECURSOS 

MICROCOMPUTADOR; MICROSCÓPIO; MONITOR OLYMPUS; 
PROJETOR DE SLIDES E LÂMINAS; TELA PARA PROJEÇÃO; TV 
20"; ESTUFA P/ SECAGEM E ESTERILIZAÇÃO DE 01 PORTA; 
ESTUFA P/ SECAGEM E ESTERILIZAÇÃO DE 02 PORTAS; BANHO 
MARIA EM AÇO INOX; MICRÓTOMO; MARCADOR DE TEMPO 
(TIMER); NEGATOSCÓPIO DE MESA; PLACA AQUECEDORA. 

ACESSO À INTERNET Sim 
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4.4. Laboratório de Microbiologia 

NOME DO LABORATÓRIO Laboratório de Microbiologia 

TIPO 
Aulas práticas de “Microbiologia e Imunologia” e quaisquer outros 
componentes curriculares que utilizem os recursos disponíveis. 

FINALIDADE 
Desenvolver as atividades das aulas práticas de “Microbiologia e 
Imunologia” e quaisquer outros componentes curriculares que utilizem 
os recursos disponíveis. 

QUANTIDADE 01 

ÁREA TOTAL (EM M2) 60,00 

PRINCIPAIS RECURSOS 

AUTOCLAVES HORIZONTAIS CAPACIDADE DE 18L; ESTUFA DE 
SECAGEM OU (FORNO DE PASTEUR); ESTUFA 
BACTERIOLÓGICA; CENTRÍFUGA PARA 12 TUBOS; DESTILADOR 
DE ÁGUA; DEIONIZADOR DE ÁGUA; BALANÇA ANALÍTICA; 
CAPELA DE EXAUSTÃO; CAPELA DE FLUXO LAMINAR; 
ESTERILIZADOR AUTOMÁTICO; CONTADOR DE COLÔNIAS; 
BANHO MARIA GRANDE; BANHO MARIA PEQUENO; LUPA DE 
MESA COM LÂMPADA FLUORESCENTE; 

ACESSO À INTERNET Sim 

 

4.5. Laboratório de Parasitologia 

NOME DO LABORATÓRIO Laboratório de Parasitologia 

TIPO 
Aulas práticas de “Parasitologia” e quaisquer outros componentes 
curriculares que utilizem os recursos disponíveis. 

FINALIDADE 
Desenvolver as atividades das aulas práticas de “Parasitologia” e 
quaisquer outros componentes curriculares que utilizem os recursos 
disponíveis. 

QUANTIDADE 01 

ÁREA TOTAL (EM M2) 60,00 

PRINCIPAIS RECURSOS 

MICROSCÓPIO; REFRIGERADOR DUPLEX; ALTO CLAVE 
VERTICAL; BANHO MARIA EM AÇO INOX; ESTUFA; DEONIZADOR; 
DESTILADOR (INOX); AGITADOR DE TUBOS; PLACA 
AQUECEDORA; CONTADOR DE COLÔNIA; MICRO PIPETADORES; 
BALANÇA. 

ACESSO À INTERNET Sim 

 

4.6. Laboratório de Bromatologia/ Bioquímica 

NOME DO LABORATÓRIO Laboratório de Bromatologia 

TIPO 
Aulas práticas de “Bromatologia” e quaisquer outros componentes 
curriculares que utilizem os recursos disponíveis. 

FINALIDADE 
Desenvolver as atividades das aulas práticas de “Bromatologia” e 
quaisquer outros componentes curriculares que utilizem os recursos 
disponíveis. 

QUANTIDADE 01 

ÁREA TOTAL (EM M2) 60,00 

PRINCIPAIS RECURSOS 

CAPELA DE EXAUSTÃO; ESTUFAS; BATERIA DE EXTRAÇÃO; 
MICRO DESTILADOR DE ÁLCOOL; BALANÇAS; MICRO 
DISGESTOR; BANHO MARIA EM AÇO INOX; CHAPA 
AQUECEDORA; CENTRÍFUGAS; ESPECTROFOTÔMETROS; 
DEIONIZADOR; LAVADOR DE PIPETAS; BOMBA DE VÁCUO; 
DESTILADOR DE ÁGUA; FORNO MULFA; AGITADOR MAGNÉTICO; 
ESTABILIZADOR DE VOLTAGEM; GELADEIRA; DENSITÔMETRO; 
AGITADOR DE TUBO; MEDIDOR DE PH; COMPRESSOR; 
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ACESSO À INTERNET Sim 

 

4.7. Laboratório de Laboratório Recursos Terapêuticos Manuais I e II 

NOME DO LABORATÓRIO Laboratório de Recursos Terapêuticos Manuais I e II 

TIPO 
Aulas práticas de “Estética Corporal” e quaisquer outros componentes 
curriculares que utilizem os recursos disponíveis. 

FINALIDADE 
Desenvolver as atividades das aulas práticas de “Estética Corporal” e 
quaisquer outros componentes curriculares que utilizem os recursos 
disponíveis. 

QUANTIDADE 01 

ÁREA TOTAL (EM M2) 60,00 

PRINCIPAIS RECURSOS 
(2)Stimulus R,(2)Endstria Eletrolifting Regenerador de Estrias, (2)Sonic 
Compact Ultrassom 3MHZ, (2)Eletrolipoforese-Tonederm, , (2)manta 
térmica, (9)cama fixa,  (9)escada,(5)carrinho auxiliar , balcão,(2)ducha, 

ACESSO À INTERNET Sim 

 

4.8. Laboratório de “Estética Capilar” 

NOME DO LABORATÓRIO Laboratório de Maquiagem/ Visagismo e Estética Capilar 

TIPO 
Aulas práticas de “Estética Capilar” e quaisquer outros componentes 
curriculares que utilizem os recursos disponíveis. 

FINALIDADE 
Desenvolver as atividades das aulas práticas de “Estética Capilar” e 
quaisquer outros componentes curriculares que utilizem os recursos 
disponíveis. 

QUANTIDADE 01 

ÁREA TOTAL (EM M2) 60,00 

PRINCIPAIS RECURSOS 

(8)CADEIRAS, (4)CARRINHO AUXILIAR MULTI,(4)BALCÃO E 
GABINETE,(8)ESPELHO, SECADOR DE CABELO TAIFF,CHAPA 
PARA CABELO TAIFF,PIRANHAS DIVERSAS,TOUCA DE BANHO 
,TIGELAS DIVERSAS DE 300-500ML, ESCOVAS DE CABELO 
DIVERSAS,TESOURAS DIVERSAS,PENTES DIVERSOS,PINCÉIS 
DIVERSOS,MAQUIAGEM DIVERSA,TOALHA DE ROSTO 

ACESSO À INTERNET Sim 

 

4.9.Clínica Escola de Estética e Cosmética 

NOME DO LABORATÓRIO Clínica Escola de Estética e Cosmética 

TIPO 
Aulas práticas de das diversas disciplinas que compõem a matriz 
curricular do curso, bem como espaço para a prática supervisionada. 

FINALIDADE 
Desenvolver as atividades das aulas práticas do Estágio 
supervisionado e quaisquer outros componentes curriculares que 
utilizem os recursos disponíveis. 

QUANTIDADE 01 

ÁREA TOTAL (EM M2) 240,00 

PRINCIPAIS RECURSOS 

1) RECEPÇÃO SECRETARIA DA CLÍNICA  
Espaço destinado ao agendamento e informações aos clientes 
que aguardam pelo atendimento na clínica, serviço 
administrativo da clínica, como controle e arquivo de prontuários, 
organização dos agendamentos de utilização do espaço para 
aulas práticas, controle e escalas de acadêmicos-estagiários, 
controle dos materiais e equipamentos utilizados tanto para 
terapia como para aulas. Contendo um balcão de para 
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arquivamento, mesa e duas cadeiras. 
2) SALA DE DIAGNÓSTICO 
Sala destinada para realização de entrevista e avaliação 
(anamnese) individual Capilar, Corporal e Facial contendo 01 
mesa, 03 cadeiras, 01 televisão 32 polegadas, 01 tricoscópio, 01 
Balança Profissional mecânica com estadiômetro, Balcão, 
equipamento para bioimpedância e dermoscan. 
3) SALAS DE ATENDIMENTO  
Serão dispostas três (03) salas de atendimento individual 
compondo em cada sala 01 maca, 01 mocho, 01 escada, 01 
carrinho auxiliar e 01 pia com balcão, nessas salas serão 
destinadas a realização de atendimentos faciais em geral, 
podendo o acadêmico-estagiário nos tratamentos solicitar 
mediante ao docente-supervisor de estagio os aparelhos 
elétricos utilizados como meio de tratamento, mediante a 
liberação do docente-supervisor o acadêmico-estagiário será 
responsável pelo cuidado e manipulação do mesmo, como 
também o cuidado e higiene do ambiente. 
Para tratamentos corporais serão destinados duas (02) salas de 
atendimento individual compondo em cada sala 01 maca, 01 
mocho, 01 escada, 01 carrinhos auxiliar e 01 pia com balcão e 
um box com chuveiro elétrico, nessas salas serão destinadas a 
realização de atendimentos corporais podendo o acadêmico-
estagiário nos tratamentos solicitar mediante ao docente-
supervisor de estagio os aparelhos elétricos utilizados como 
meio de tratamento, mediante a liberação do docente-supervisor 
o acadêmico-estagiário será responsável pelo cuidado e 
manipulação do mesmo, como também o cuidado e higiene do 
ambiente. 
4) SALA DE MAQUIAGEM 
Para desenvolvimento de atendimento em maquiagem, a sala é 
composta de um balcão com espelho, 04 cadeiras hidráulicas e 
reclináveis 04 carrinhos auxiliares especiais para maquiagem, o 
acadêmico-estagiário será responsável pelo cuidado e 
manipulação do mesmo, como também o cuidado e higiene do 
ambiente. 
5) SALA VESTIÁRIO  
A Sala para vestiário é composta por 01 armário com 25 
espaços com chave, chave essa que deverá ser retirada na 
recepção da clínica e será de total responsabilidade do 
acadêmico-estagiário, devendo ser entregue na recepção da 
clínica ao final de cada dia do estágio, os acadêmicos-
estagiários deverão dividir o espaço em cada armário.  
6) SALA DE ATENDIMENTO CAPILAR E ANEXOS 
A sala de atendimento capilar e anexos terá 14 cadeiras 
hidráulicas, com espelho e balcão, 01 balcão contendo 02 pias, 
03 lavatórios, 04 cadeiras para tratamento dos anexo e 4 
carrinhos auxiliar, podendo o acadêmico-estagiário nos 
tratamentos solicitar mediante ao docente-supervisor de estagio 
os aparelhos elétricos utilizados como meio de tratamento, 
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mediante a liberação do docente-supervisor o acadêmico-
estagiário será responsável pelo cuidado e manipulação do 
mesmo, como também o cuidado e higiene do ambiente. 
7) SALA DE MATERIAIS E EQUIPAMENTOS 
A sala de equipamentos e materiais está composta por 02 
armários, 01 mesa, 02 cadeiras, 01 balcão, sendo guardados 
todos os equipamentos de recursos elétricos para os 
tratamentos bem como os produtos cosméticos utilizados nos 
tratamentos, essa sala será de responsabilidade do docente-
supervisor de estágio, que irá liberar materiais e equipamentos 
para utilização do acadêmico-estagiário, não podendo ter acesso 
a sala sem estar acompanhado do docente-supervisor. 
7.1 A conservação dos equipamentos, bem como seu manuseio 
é de responsabilidade do acadêmico-estagiário e constam como 
parte integrante da avaliação de desempenho. O custo de 
manutenção por mau uso ficará a cargo do acadêmico-
estagiário. A avaliação de uso é de responsabilidade do 
supervisor.  
Os materiais da clínica escola somente serão emprestados para 
acadêmicos-estagiários para realização do trabalho de 
conclusão, ficando responsável pelo equipamento juntamente 
com o seu orientador.  
8) SALA DE HIGIENE DE MATERIAIS  
A sala de higiene de materiais contém 01 balcão com duas pias, 
01 autoclave para esterilização de materiais e 01 mesa com 08 
cadeiras para os acadêmicos-estagiários utilizarem como auxilio 
no desenvolvimento e relatórios. 

ACESSO À INTERNET Sim 

 

A seguir é apresentada o Regulamento da Clínica Escola de Estética e Cosmética, 

devidamente institucionalizado, implementado: 

 

4.9.1. Regulamento de Funcionamento da Clínica-Escola do curso de Estética e Cosmética 

 

REGULAMENTO DE FUNCIONAMENTO DA CLÍNICA-ESCOLA DO CURSO DE ESTÉTICA E 

COSMÉTICA DA FACULDADE FASIPE – SINOP/MT 

 

INTRODUÇÃO 

A Clínica Escola de Estética e Cosmética da Faculdade Fasipe está vinculada ao curso de 
Bacharelado em Estética e Cosmética com o objetivo de promover práticas de estágios 
curriculares, com atendimentos nessas áreas e suas especialidades. Estas práticas demandam a 
realização de avaliações, diagnósticos, intervenções, elaborações de condutas e reflexões em 
processos estéticos e cosméticos, visando o avanço do conhecimento científico, a formação dos 
alunos e o atendimento às necessidades da comunidade promovendo qualidade de vida e bem-
estar, visando proporcionar uma estrutura adequada onde seus discentes podem realizar seus 
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estágios clínicos em disciplinas de estágios curriculares. As práticas clínicas podem ser 
atendimentos individuais e em grupo, objetivando o diagnóstico, a prevenção e o tratamento do 
sujeito. 
 

CAPÍTULO I 
DAS FINALIDADES 

 
Art. 1º. Este regulamento tem como finalidade estabelecer padrão único de funcionamento e 
linhas de ação aos docentes, supervisores e acadêmicos-estagiários para o funcionamento da 
Clínica-Escola de Estética e Cosmética da Faculdade FASIPE. 
 

CAPÍTULO II 
DOS OBJETIVOS 

 
Art. 2º. A Clínica-Escola de Estética e Cosmética da Faculdade FASIPE tem como objetivo 
promover práticas de estágios curriculares, com atendimentos em Estética e Cosmética nas 
diversas áreas e especialidades, visando com  isso  a aquisição  do  conhecimento técnico-
científico, complementando a teoria, integrando  as disciplinas afins, promovendo a formação 
profissionalizante do aluno e o avanço do conhecimento científico em geral, além de propiciar 
atividades práticas e observacionais nas disciplinas curriculares do Curso de Estética e 
Cosmética. 
§ 1º - ACADÊMICOS: Possibilitar aos alunos atividades teórico-práticas que venham 
contribuir para a formação generalista. 
§ 2º - EXTENSÃO: Promover o avanço do conhecimento científico em Estética e Cosmética. 
§ 3º - SOCIAL/ COMUNITÁRIO: Oferecer aos membros da comunidade local e da região os 
atendimentos estéticos, respeitando a ética profissional. 
 

CAPÍTULO III 
DO USO DA CLÍNICA-ESCOLA 

 
Art. 3º. A Clínica-Escola de Estética e Cosmética poderá ser utilizada para as disciplinas do 
Curso de Estética e Cosmética programadas no semestre letivo, atividades de extensão ou 
complementares. 
Art. 4º. A Clínica Escola de Estética e Cosmética tem o horário de funcionamento de 2ª a 5ª-
feiras das 07:30h às 11h30h e 13:30h às 17h30, 6ª-feiras das 13:30h às 17:30h e das 18:30h às 
22:30h e aos sábados das 7:30h às 11:30h. 
Art. 5º. O plano de atividades das disciplinas do Curso de Estética e Cosmética com cronograma 
de utilização da Clínica Escola deverá ser entregue à Coordenação de Curso, assinado pelo 
professor responsável, até 10 dias úteis antes do início da sua utilização.  
Art. 6º. Em casos ou situações excepcionais, as solicitações para uso da Clínica deverão ser 
feitas por escrito à Coordenação de Curso de Estética e Cosmética assinadas pelos 
interessados e pelo docente responsável, contendo os motivos da excepcionalidade. 
Parágrafo único. Havendo necessidades administrativas e legais adicionais, será elaborado 
termo de convênio onde será cobrado taxa de funcionamento para as atividades que tenham 
execução nas dependências da Clínica. 
Art. 7º. Compete à recepção da Clínica-Escola prestar atendimento atencioso e humanizado, 
bem como organizar prontuários, além de manter sigilo dos prontuários dos pacientes. 
Art. 8º. Compete ao paciente apresentar uma postura colaboradora com o atendimento clínico e 
respeitosa com os docentes, estagiários e funcionários, podendo o mesmo, em caso contrário, 
ser dispensado do atendimento. 
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CAPÍTULO IV 

DAS ÁREAS/ESPECIALIDADES DE ATENDIMENTO 
 

Art. 9º. Poderão ser atendidas na Clínica-Escola de Estética e Cosmética as seguintes 
especialidades: 
1. Estética Corporal 

1.1 Terapias Alternativas aplicadas a estética 
1.2 Pré e pós-operatório aplicados a estética 

2 Estética Facial 
3 Estética dos Anexos 
4 Maquiagem e Visagismo 
5 Avaliação Física e Funcional 
 

CAPÍTULO V 
NORMAS DE FUNCIONAMENTO 

 
Art. 10º. A Clínica-Escola é composta pelos seguintes departamentos: 
1) RECEPÇÃO SECRETARIA DA CLÍNICA  
Espaço destinado ao agendamento e informações aos clientes que aguardam pelo atendimento 
na clínica, serviço administrativo da clínica, como controle e arquivo de prontuários, organização 
dos agendamentos de utilização do espaço para aulas práticas, controle e escalas de 
acadêmicos-estagiários, controle dos materiais e equipamentos utilizados tanto para terapia 
como para aulas. Contendo um balcão de para arquivamento, mesa e duas cadeiras. 
 
2) SALA DE DIAGNÓSTICO 
Sala destinada para realização de entrevista e avaliação (anamnese) individual Capilar, Corporal 
e Facial contendo 01 mesa, 03 cadeiras, 01 televisão 32 polegadas, 01 tricoscópio, 01 Balança 
Profissional mecânica com estadiômetro, Balcão, equipamento para bioimpedância e 
dermoscan. 
 
3) SALAS DE ATENDIMENTO  
Serão dispostas três (03) salas de atendimento individual compondo em cada sala 01 maca, 01 
mocho, 01 escada, 01 carrinho auxiliar e 01 pia com balcão, nessas salas serão destinadas a 
realização de atendimentos faciais em geral, podendo o acadêmico-estagiário nos tratamentos 
solicitar mediante ao docente-supervisor de estagio os aparelhos elétricos utilizados como meio 
de tratamento, mediante a liberação do docente-supervisor o acadêmico-estagiário será 
responsável pelo cuidado e manipulação do mesmo, como também o cuidado e higiene do 
ambiente. 
Para tratamentos corporais serão destinados duas (02) salas de atendimento individual 
compondo em cada sala 01 maca, 01 mocho, 01 escada, 01 carrinhos auxiliar e 01 pia com 
balcão e um box com chuveiro elétrico, nessas salas serão destinadas a realização de 
atendimentos corporais podendo o acadêmico-estagiário nos tratamentos solicitar mediante ao 
docente-supervisor de estagio os aparelhos elétricos utilizados como meio de tratamento, 
mediante a liberação do docente-supervisor o acadêmico-estagiário será responsável pelo 
cuidado e manipulação do mesmo, como também o cuidado e higiene do ambiente. 
 
4) SALA DE MAQUIAGEM 
Para desenvolvimento de atendimento em maquiagem, a sala é composta de um balcão com 
espelho, 04 cadeiras hidráulicas e reclináveis 04 carrinhos auxiliares especiais para maquiagem, 
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o acadêmico-estagiário será responsável pelo cuidado e manipulação do mesmo, como também 
o cuidado e higiene do ambiente. 
 
5) SALA VESTIÁRIO  
A Sala para vestiário é composta por 01 armário com 25 espaços com chave, chave essa que 
deverá ser retirada na recepção da clínica e será de total responsabilidade do acadêmico-
estagiário, devendo ser entregue na recepção da clínica ao final de cada dia do estágio, os 
acadêmicos-estagiários deverão dividir o espaço em cada armário.  
 
6) SALA DE ATENDIMENTO CAPILAR E ANEXOS 
A sala de atendimento capilar e anexos terá 14 cadeiras hidráulicas, com espelho e balcão, 01 
balcão contendo 02 pias, 03 lavatórios, 04 cadeiras para tratamento dos anexo e 4 carrinhos 
auxiliar, podendo o acadêmico-estagiário nos tratamentos solicitar mediante ao docente-
supervisor de estagio os aparelhos elétricos utilizados como meio de tratamento, mediante a 
liberação do docente-supervisor o acadêmico-estagiário será responsável pelo cuidado e 
manipulação do mesmo, como também o cuidado e higiene do ambiente. 
 
7) SALA DE MATERIAIS E EQUIPAMENTOS 
A sala de equipamentos e materiais está composta por 02 armários, 01 mesa, 02 cadeiras, 01 
balcão, sendo guardados todos os equipamentos de recursos elétricos para os tratamentos bem 
como os produtos cosméticos utilizados nos tratamentos, essa sala será de responsabilidade do 
docente-supervisor de estágio, que irá liberar materiais e equipamentos para utilização do 
acadêmico-estagiário, não podendo ter acesso a sala sem estar acompanhado do docente-
supervisor. 
7.1 A conservação dos equipamentos, bem como seu manuseio é de responsabilidade do 
acadêmico-estagiário e constam como parte integrante da avaliação de desempenho. O custo de 
manutenção por mau uso ficará a cargo do acadêmico-estagiário. A avaliação de uso é de 
responsabilidade do supervisor.  
Os materiais da clínica escola somente serão emprestados para acadêmicos-estagiários para 
realização do trabalho de conclusão, ficando responsável pelo equipamento juntamente com o 
seu orientador.  
 
8) SALA DE HIGIENE DE MATERIAIS  
A sala de higiene de materiais contém 01 balcão com duas pias, 01 autoclave para esterilização 
de materiais e 01 mesa com 08 cadeiras para os acadêmicos-estagiários utilizarem como auxilio 
no desenvolvimento e relatórios. 
8.1 Para a limpeza e a desinfecção de Materiais e Equipamentos da Clínica Estética e 
Cosmética foram adotados a classificação descrita por Spaulding, a qual pode auxiliar na 
escolha do processo de limpeza e desinfecção. 
É citado na tabela abaixo a classificação de Spauding: 
 
Classificação de 

Spauding 
Descrição Processo Definição 

Artigo crítico Artigos que são 
introduzidos diretamente 
no corpo humano e que, 
normalmente entram em 
contato com a corrente 
sanguínea e áreas do 
corpo. 

Esterilização Processo que tem como 
objetivo a destruição de todas 
as formas de vida de 
microrganismos, inclusive os 
esporos. Pode ser realizado por 
processos físicos ou químicos. 

Artigo Artigos que entram em Desinfecção Alto Destruição de todas as formas 
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Semicrítico contato com membrana 
Mucosa e pele integra. 

Nível de microorganismos, com 
exceção de um grande número 
de microrganismo esporulados. 

Artigo não 
Crítico 

Artigos que normalmente 
entram em contato 
apenas com a pele 
integra 

Desinfecção Médio 
nível 

Destruição de mycobacterium 
tuberculosis, bactérias 
vegetativas e a maioria dos 
fungos. Não destrói esporos. 

Desinfecção baixo 
Nível 

Destruição da maioria das 
bactérias vegetativas, alguns 
vírus e fungos. Não destrói a 
mycobacterium tuberculosis e 
nem Esporos. 

8.2 Procedimentos de Higienização e Desinfecção: 
a) artigos não críticos: deverão ser lavados com sabão e água de torneira e, após mais 

um enxágue com álcool etílico a 70%. 
b) médio nível dos artigos não críticos: deverão ser lavados e imersos totalmente em 

detergente enzimático por 20 minutos e depois, enxaguado com água corrente. Deverá 
ser realizada secagem e após deverão ser guardadas em saco plástico, com lacre, 
devidamente identificados com o nome completo do paciente e data de início de uso. 

c) alto nível dos artigos semicríticos: o processo de limpeza adequado engloba a 
lavagem com detergente enzimático, o enxágue e a secagem (autoclave). 

Todos os itens com múltiplas peças devem ser desmontados antes da lavagem para favorecer a 
completa remoção de sujeiras. 
Lembra-se que a ação de germicidas químicos pode diminuir na presença de matéria orgânica, 
logo, o uso de detergente enzimático proporciona a retirada do sangue e outros resíduos 
orgânicos, facilitando o processo de limpeza. 
O enxágue realiza a remoção dos resíduos de sujeira e do detergente, das superfícies dos 
artigos e, a secagem previne a diluição da solução desinfetante. 
Para a desinfecção de alto nível utiliza-se a imersão completa no hipoclorito de sódio durante 20 
minutos, no mínimo. Após o período de imersão os artigos devem ser enxaguad 
os com água, seguindo de secagem forçada por ar ou com material estéril. 
Realizar enxágue com água corrente de torneira e, após, mais um enxágue com álcool a 70%. 

d) Procedimento para Esterilização: Devem ser completamente limpos antes da 
esterilização. O processo de limpeza adequado engloba a lavagem com detergente 
enzimático, o enxágue e a secagem, conforme descrito no item anterior (desinfecção de 
alto nível).  

 
Parágrafo único: A organização do espaço de trabalho é de responsabilidade do acadêmico-
estagiário, estando sujeito à avaliação e possível advertência exclusivamente por parte do 
supervisor. Cabe aos funcionários de limpeza e secretaria informar ao supervisor possíveis 
ocorrências que não foram de conhecimento do mesmo. 
 

CAPÍTULO VI 
DO AGENDAMENTO E ATENDIMENTO DE PACIENTES 

 
Art. 11. O atendimento de todo CLIENTE deverá seguir as normas de agendamento disponíveis 
no setor, informadas por meio de cartazes afixados na clínica, através da recepcionista e do link 
institucional. 
Art. 12. Para pleitear uma vaga, o cliente ou representante poderá comparecer ou ligar na 
recepção da clínica, devendo o funcionário da recepção anotar os dados pessoais e o contato do 
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paciente no cadastro da clínica ou através de agendamento realizado pelo acadêmico também 
junto a recepção da clínica. 
Art. 13. Serão chamados para AVALIAÇÃO inicial apenas os clientes cadastrados pela recepção 
da clínica. Caso não haja o comparecimento do cliente agendado a recepção da clínica terá 
autonomia para realização de preenchimento da vaga de horário.  
§ 1º Os clientes com prioridade de atendimento serão aqueles que possuam quadros 
disfuncionais em fase aguda, além de apresentar condições clínicas que tenham enquadramento 
no interesse didático para a formação do estagiário responsável nas áreas de estágio a que se 
destinará o atendimento em questão. 
§ 2º A seleção dos clientes com prioridade de atendimento e que deverão passar pelos 
procedimentos necessários será de responsabilidade do docente-supervisor do estágio após a 
análise de AVALIAÇÃO realizada pelo acadêmico. 
§ 3º A quantidade total de número de sessões de atendimentos bem como a alta clínica do 
cliente, será de responsabilidade do docente-supervisor da área juntamente com o estagiário 
responsável pelo atendimento. 
§ 4º Os atendimentos terão duração de 40 a 50 minutos, com intervalo de 5 a 10 minutos entre 
atendimentos e serão marcados na hora cheia ou a cada 50 minutos, ficando a critério do 
supervisor que definirá no início do período letivo e comunicará previamente os responsáveis 
pelo agendamento, na secretaria da Clínica – Escola de Estética e Cosmética. 
§ 5º Qualquer solicitação de troca de horários de atendimento, solicitado pelos acadêmico-
estagiário, deverá ter o visto do respectivo supervisor, sempre que o tratamento já estiver em 
curso ou se o paciente já tiver sido convocado. 
§ 6º Os estagiários não devem ter contato com os pacientes fora do ambiente terapêutico da 
clínica.  
§7º O controle de comparecimento dos estagiários será através da ficha de frequência assinada 
pelo supervisor de estágio, e dos pacientes será realizado pela recepção da clínica e 
comunicado imediatamente ao supervisor para as devidas providências, em caso 
correspondente ao § 1º sendo que: a recepção possuirá lista de espera para encaixe em caso de 
falta. 
§ 8º Os atendimentos realizados ao cliente não serão obrigatoriamente feitos pelo mesmo 
acadêmico, será de responsabilidade do docente-supervisor a distribuição desses atendimentos, 
de acordo com a necessidade pedagógica do acadêmico em estágio. 
Art. 14. Para cada atendimento desenvolvido será cobrado uma taxa discriminada, que será 
destinada à compra de material e produtos para a realização do mesmo. 
 
 
 
 
 

CAPÍTULO VII 
DA RESPONSABILIDADE DA COORDENAÇÃO DA CLÍNICA-ESCOLA 

 
Art. 15. A coordenação da Clínica-Escola será realizada pela Coordenação de Curso de Estética 
e Cosmética e/ou um docente-supervisor do mesmo curso.  
Art. 16. São deveres do Coordenador da clínica: 
§ 1º Cumprir e fazer cumprir o regulamento da clínica-escola;  
§ 2º Resolver ou encaminhar à coordenação de curso assuntos referentes ao esgotamento de 
materiais de consumo, danos em equipamentos, entre outros. 
§ 3º Dividir os acadêmicos em grupos de estágio, orientar os acadêmicos-estagiários e 
docentes-supervisores em relação à distribuição do estágio e estagiários por setor, além de 
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disponibilizar os manuais de funcionamento de estágio com datas de rodízios, avaliações e 
término das atividades semestralmente organizadas;  
§ 4º Resolver assuntos referentes à dispensa de acadêmicos-estagiários para realização de 
atividades extracurriculares juntamente com o docente-supervisor do estágio. 
 

CAPÍTULO VIII 
DA RESPONSABILIDADE DO DOCENTE-SUPERVISOR DE ESTÁGIO DA CLÍNICA-ESCOLA 

 
Art. 17. A supervisão dos acadêmicos-estagiários nas atividades de estágio da Clínica-Escola 
será exercida por docentes-supervisores do Curso de Estética e Cosmética.  
Art. 18. São deveres do docente-supervisor de estágio: 
§ 1º Cumprir e fazer cumprir o Regulamento de Estágio Supervisionado do Curso;  
§ 2º Planejar programas de Práticas sob sua responsabilidade;  
§ 3º Cumprir e fazer cumprir o horário de aula estabelecido, bem como programar os 
atendimentos do período respeitando o horário de marcação dos pacientes e proporcionando 
aos acadêmicos-estagiários tempo para atendimento e organização dos materiais utilizados; 
§ 4º Supervisionar os acadêmicos-estagiários, incentivando-os na sua formação profissional, 
mediante atividades assistenciais, didáticas e científicas, contribuindo para a sua formação 
integral;  
§ 5º Promover a integração multiprofissional e interdisciplinar;  
§ 6º Controlar a frequência dos acadêmicos-estagiários;  
§ 7º Elaborar os critérios de avaliação de seus acadêmicos-estagiários conforme normas do 
Regulamento de Estágio e avaliá-los;  
§ 8º Exercer ação disciplinar na sua área de competência, sendo autoridade no local;  
§ 9º Zelar pela preservação, conservação e asseio dos locais de estágio, nomeadamente no que 
diz respeito às instalações, material didático, equipamentos e mobiliário, fazendo uso adequado 
dos mesmos;  
§10º Intervir no atendimento, quando necessário, com o objetivo de facilitar o processo de 
ensino-aprendizagem e preservar a saúde do paciente, corrigindo as falhas detectadas no 
trabalho do acadêmico-estagiário;  
§11º Realizar a vistoria nos equipamentos utilizados pelos acadêmicos-estagiários e registrar em 
ficha de avaliação individual;  
§12º Verificar o correto preenchimento dos prontuários dos pacientes atendidos, assim como 
anotações dos encaminhamentos e retornos necessários; 
§13º Assinar e carimbar semanalmente o prontuário de cada paciente atendido e toda a 
documentação necessária, após conferência do procedimento executado pelo acadêmico; 
§14º Elaborar e entregar à recepção da clínica, ao final do semestre letivo, relatório contendo os 
nomes e registros dos pacientes atendidos, divididos nas devidas categorias; 
§15º Encaminhar os resultados finais da avaliação à Coordenação de curso no prazo 
estabelecido pelo calendário acadêmico; 
§16º Prestar socorro ao paciente em situações de emergência; 
§17º Permanecer na clínica até que não haja mais paciente em atendimento com o acadêmico.  
 

CAPÍTULO IX 
DA RESPONSABILIDADE DOS ACADÊMICOS/ESTAGIÁRIOS DA CLÍNICA-ESCOLA 

 
Art. 19. Os acadêmicos-estagiários que realizarão atividades acadêmicas curriculares dentro do 
ambiente da Clínica Escola deverão estar regularmente matriculados nas disciplinas que 
oferecerem essa atividade, respeitando a organização da estrutura curricular. 
Art. 20. São deveres do acadêmico estagiário: 
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§ 1º Cumprir o Regulamento de Estágio Supervisionado do Curso de Estética e Cosmética;  
§ 2º Permanecer na clínica enquanto o paciente estiver sob sua responsabilidade, ausentando-
se somente com autorização do docente-supervisor;  
§ 3º Responsabilizar-se pela elaboração dos registros de avaliação, evolução de seus pacientes; 
§ 4º Tratar com respeito qualquer elemento da comunidade educativa; 
§ 5º Seguir as orientações dos docentes relativas ao seu processo de ensino-aprendizagem;  
§ 6º Ser assíduo, pontual e responsável no cumprimento dos horários e atividades que lhe forem 
atribuídas;  
§ 7º Controlar a entrada de acompanhantes do paciente durante o atendimento; 
§ 8º Zelar pela preservação, conservação e asseio dos locais de estágio, nomeadamente no que 
diz respeito às instalações, material didático, equipamentos e mobiliário, fazendo uso adequado 
dos mesmos;  
§ 9º Prestar socorro ao paciente em situações de emergência, contatar os familiares e 
encaminhar o paciente ao hospital mais próximo;  
§ 10º Não fazer qualquer tipo de alimentação na área da clínica; 
§ 11º Não fumar na área da clínica;  
§ 12º Informar os docentes-supervisores sobre falhas de equipamentos ou de limpeza; 
§ 13º Responsabilizar-se por seus objetos pessoais e materiais; 
§ 14º Permitir a entrada, somente, de pessoas autorizadas nos setores ou salas de atendimento;  
§ 15º Apresentar-se adequadamente trajado, usando o jaleco de mangas longas, podendo para 
área capilar utilizar manga curta, crachá de identificação; sempre que estiver dentro da clínica, 
mesmo que não esteja em atendimento; 
§ 16º Utilizar os equipamentos de proteção individual (luvas, touca, gorro, máscara, óculos, etc), 
de acordo com a orientação do docente-supervisor e/ou auxiliar técnico, bem como estar com 
cabelos presos. 
§ 17º É proibido o acesso de usuários portando bolsa, pasta, fichário, lanche, bebida, cigarro, 
máquina fotográfica e/ou filmadora, aparelhos sonoros, ou materiais estranhos, que não fazem 
parte da atividade que está sendo desenvolvida; 
§ 18º Todos os usuários da clínica são responsáveis pela manutenção do acervo, sobre as 
dúvidas relacionadas a algum equipamento, consulte a secretária ou a coordenação; 
§ 19º Não utilizar aparelhos celulares, que deverão ser deixados pelos discentes com a 
secretária caso haja possibilidade de receber alguma ligação urgente. Não havendo urgência, o 
aparelho celular deverá ficar devidamente guardado no interior do armário trancado. 
§ 20º Não será permitido o acesso à clínica trajando shorts, minissaias, camiseta tipo regata, 
chinelos e bonés;  
§ 21º Para utilização de qualquer equipamento, é necessário auxilio e autorização dos docentes-
supervisores; 
§ 22º Em caso de acidentes, avisar imediatamente o docente-supervisor;  
§ 23º Cada equipe é responsável por seu material, portanto, ao término de uma sessão de 
atendimento, tudo o que for utilizado deverá ser limpo esterilizado e guardado em seus devidos 
lugares; 
§ 24º Quando houver quebra ou dano de materiais ou aparelhos, comunicar imediatamente aos 
docentes-supervisores ou ao funcionário responsável; 
§ 25º Realizar o atendimento em tom de voz baixo, para não atrapalhar os colegas e 
proporcionar ao cliente ambiente agradável; 
§ 26º Será permitida aos acadêmicos-estagiários, a entrada com lápis ou caneta, um caderno e 
um livro, devendo providenciar cadeado do armário, para guardar seus pertences, ficando 
comprometido a retirar os pertences ao término da atividade e liberar o armário para uso;  
§ 27º Não é permitido a retirada de qualquer material ou equipamento das dependências da 
clínica. Se for necessário, deverá ser com autorização da coordenação. 
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§ 28º Não retirar qualquer material de um setor para outro, sem a solicitação e permissão do 
docente-supervisor responsável pela área do estágio; 
Art. 21 O não cumprimento destas normas poderá acarretar punição ao acadêmico ou a ̀ equipe.  
Art. 22 Os estagiários, nas várias atividades desenvolvidas na clínica deverão usar crachá de 
identificação, não sendo permitida a entrada na clínica sem a devida identificação. 
Art. 23 Os estagiários deverão respeitar o regime interno da instituição de ensino e o 
descumprimento de qualquer normativa contida naquele poderá acarretar sanções disciplinares, 
conforme previsão nos artigos 94 a 104. 
 

CAPÍTULO X 
DAS DISPOSIÇÕES FINAIS 

 
Art. 24. Os casos omissos neste regulamento serão deliberados pela Coordenação do Curso de 
Estética e Cosmética da Faculdade Fasipe. 

 

 

 

5. COMITÊ DE ÉTICA EM PESQUISA 

A FASIPE não possui comitê de ética implantado, no entanto toda pesquisa envolvendo 

seres humanos na FASIPE deverá ser submetida à apreciação do Comitê de Ética em Pesquisa 

indicado pelo SISNEP - Sistema Nacional de Informação sobre Ética em Pesquisa envolvendo 

Seres Humanos. 

Convém destacar que o CEP terá por finalidades defender os interesses dos sujeitos da 

pesquisa em sua integridade e dignidade, contribuindo  para o desenvolvimento da pesquisa 

dentro dos padrões éticos; fazer cumprir as determinações da Resolução n° 196 de 10 de 

outubro de 1996, do Conselho Nacional de Saúde, no que concerne aos aspectos éticos das 

pesquisas envolvendo animais seres humanos na Faculdade FASIPE, seguindo as Propostas de 

Diretrizes Éticas Internacionais para Pesquisas Biomédicas Envolvendo Seres Humanos 

(Conselho das Organizações Internacionais das Ciências Médicas – CIOMS/OMS, Genebra, 

1982 e 1983) e Envolvendo Animais (CIOMS/OMS, 1985), assim como quaisquer outras que 

venham a ser normatizadas. 

Desta forma o CEP contribuirá para a qualidade dos trabalhos científicos e para a 

discussão do papel da produção de conhecimento no desenvolvimento institucional e no 

desenvolvimento social da comunidade. Contribuindo ainda, para a valorização do pesquisador 

que recebe o reconhecimento de que sua proposta é eticamente adequada. 


