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1. DADOS GERAIS DO CURSO 

 

1.1 Denominação do Curso  

Curso Superior de Tecnologia em Estética e Cosmética  

1.2 Periodicidade 

O curso funciona em período semestral. 

1.3 Carga Horária  

O curso tem a carga horária total 2.140 horas, atendendo as normativas legais: Resolução 

CNE/CP nº 3, de 18 de dezembro de 2002, que institui as Diretrizes Curriculares Nacionais Gerais 

e LEI Nº 13.643, de 3 de abril de 2018 que regulamenta as profissões de Esteticista, que 

compreende o Esteticista e Cosmetólogo e o de Técnico em Estética. 

1.4 Modalidade de ensino 

O curso é ofertado na modalidade presencial e respeita o limite de até 40% (quarenta por cento) 

da carga horária total do curso na modalidade a distância, conforme definido na Portaria nº 2.117, 

de 6 de dezembro de 2019. 

1.5 Vagas 

O Curso tem 100 vagas anuais autorizadas pelo Ministério da Educação.  

1.6 Tempo de integralização 

O período de Integralização Curricular do Curso é de no Mínimo 3 anos (06 semestres) e 

Máxima 6 anos (12 semestres)  

1.7 Ato de Criação do Curso 

Autorização Portaria MEC nº 566 de 27/09/2016. 
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2. HISTÓRICO DA INSTITUIÇÃO 
 

Mantenedora  

 

Em 22 de dezembro de 1998, foi constituída a sociedade denominada Instituto Tocantinense 

de Educação e Ciência que, em seguida, teve a denominação alterada para Instituto Tocantinense 

Presidente Antônio Carlos – ITPAC.  Em 22 de janeiro de 1999, o Contrato Social foi registrado no 

Cartório do Registro de Pessoas Jurídicas, Títulos, Documentos e Protestos, situado à Rua 1º de 

Janeiro, nº 1.221 – Centro – Araguaína – TO, sob o número 1.632, no livro “A” nº 6, situada a Av. 

Filadélfia, 568 – Setor Oeste – Araguaína – TO, CEP: 77816-540, Telefone: (63) 3411-8500, com 

registro no Cadastro Nacional de Pessoa Jurídica - CNPJ nº: 02.941.990/0001-98 e Inscrição 

Municipal: 220.391.142.335-1.  

 

Mantida  

  

UNITPAC – Centro Universitário Tocantinense Presidente Antônio Carlos, está situado a Av. 

Filadélfia, 568, Setor Oeste, no município de Araguaína, estado do Tocantins, região norte do 

Brasil. CEP: 77816-540. Telefone: (63) 3411-8500. E-mail: unitpac@unitpac.edu.br 

 

 
A vocação global do Centro Universitário Presidente Antônio Carlos é o desenvolvimento do 

ensino tendo por base uma filosofia educacional sob a égide da necessária identificação com os 

problemas que afligem o Estado e a Região na qual está inserida. 

A autorização para o funcionamento do Instituto Tocantinense Presidente Antônio Carlos 

(ITPAC) foi através do Decreto nº 724 de 02 de fevereiro de 1999 do Governador do Estado do 

Tocantins permitindo o ingresso no Sistema Estadual de ensino e o início das atividades com os 

cursos de Ciências Contábeis e Pedagogia. 

A Faculdade de Ciências Humanas, Econômicas e da Saúde de Araguaína– FAHESA, 

mantida pelo ITPAC, foi credenciada junto ao sistema federal de ensino (MEC) pela Portaria nº 

4.330, de 13 de dezembro de 2005, publicada no D.O.U. nº 239 de 14 de dezembro de 2005, e 

através da mesma portaria foi autorizado o funcionamento do curso de Ciências Contábeis. 

Em 18 de março de 2015 foi protocolado no e-MEC o pedido de mudança de organização 

acadêmica de Faculdade para Centro Universitário. O Credenciamento do Centro Universitário 

mailto:unitpac@unitpac.edu.br


 

 

7 

 

 

de Araguaína - UNIARA deu-se através da Portaria MEC nº 421, de 27 de março de 2017, sendo 

a denominação retificada para Centro Universitário Norte Brasil – UniBRAS (Dou nº 66 de 

05/04/2017) e, posteriormente, para Centro Universitário Tocantinense Presidente Antônio Carlos 

– UNITPAC através do Cadastro e-MEC em 02/08/2017, baseado na Portaria Normativa MEC nº 

10, de 18 de maio de 2017. 

O UNITPAC possui Conceito Institucional – CI 4, Conceito Institucional EaD – CI 5 e índice 

Geral de Curso – IGC 3. Oferece 17 cursos: Administração, Agronomia, Ciências Contábeis, CST 

em Estética e Cosmética, CST em Radiologia, Direito, Educação Física, Enfermagem, 

Engenharia Civil, Engenharia de Produção, Engenharia Elétrica, Farmácia, Medicina, 

Odontologia, Pedagogia, Psicologia e Sistema de Informação. 

O compromisso do Centro Universitário Tocantinense Presidente Antônio Carlos se cumpre 

por ofertar cursos absolutamente relacionados à conjuntura e a seus desdobramentos, 

trabalhando com o rompimento de formas ultrapassadas de organização, de produção e troca de 

conhecimentos. A Instituição compromete-se em oferecer a um mercado, aceleradamente 

competitivo e em permanente transformação, pessoas capazes para a administração, desta nova 

ordem e de seus novos paradigmas. 

Na perspectiva da implantação de um ensino de qualidade que gere desenvolvimento 

técnico-científico e cultural, a IES define sua missão, visão e valores. Tendo como missão:  

“Desenvolver e disseminar competências a partir   do   ensino, pesquisa e extensão que 

formem profissionais capazes de transformar o Brasil a partir de suas regiões”. 

Sua visão: “Estar entre as melhores Instituições de Ensino Superior do Brasil, gerando valor 

para os alunos, colaboradores, mantenedores e sociedade”. 

Seus valores: foco no aluno: atender os alunos com presteza, dedicação e eficiência 

superando suas expectativas; valorização dos nossos colaboradores:  reconhecer o valor de 

todos os colaboradores com respeito e dignidade promovendo o entusiasmo e satisfação; 

honestidade: praticar a  honestidade ética, moral e intelectual nos relacionamentos internos e 

externos; comprometimento: ter atitude e proatividade para  atuar em defesa  da Missão do 

grupo; foco em resultado:  agir  com simplicidade e contar com a inovação para buscar os 

resultados que nos levarão a nossa visão; responsabilidade social: promover o bem-estar social 

e desenvolver ações sustentáveis para o meio-ambiente. 

 

3. CONTEXTUALIZAÇÃO E JUSTIFICATIVA DO CURSO 
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O Curso Superior de Tecnologia em Estética e Cosmética do UNITPAC  iniciou suas 

atividades em 30 de Janeiro de 2017, autorizado por meio da Portaria MEC Nº 566 de 27/09/2016, 

destinando-se à formação de profissionais de nível superior, comprometidos em seu trabalho de 

assistência à saúde, abrangendo as dimensões psicológicas, sociais e humanísticas, qualificados 

para atender a demanda do mercado de trabalho em suas áreas de conhecimento, atuando em 

spas, hotéis, salões de beleza, hospitais, academias de ginástica, centros de repouso, cruzeiros, 

estâncias termais e centros de estética, tendo uma visão crítica a respeito da sua inserção na 

sociedade, respeitando e se adaptando à multiplicidade e ao dinamismo dos tempos atuais, 

através da valorização da educação continuada, ainda formar pessoas e profissionais altamente 

qualificados, com base adequada para o uso intensivo da ciência e da tecnologia nos seus futuros 

processos de trabalho, abrangendo também uma formação humanística, que o capacite para uma 

atuação crítica e reflexiva no enfrentamento dos problemas e demandas da sociedade, 

considerando seus aspectos políticos, econômicos, sociais, ambientais, culturais e éticos. 

Segundo os dados demográficos e socioeconômicos, o Tocantins e Araguaína necessitam 

da oferta de cursos na área de Tecnologia em Estética e Cosmética que privilegiem, 

principalmente, a atenção com projetos que contemplem as características da região norte, do 

Tocantins e de Araguaína.  

De acordo com os dados do MEC em 2020, o estado do Tocantins conta somente com três 

instituições que oferecem o Curso Superior de Tecnologia em Estética e Cosmética na 

modalidade presencial. Em Araguaína/TO, o curso vinculado ao UNITPAC, iniciou suas atividades 

em 2017/01 com autorização pela Portaria MEC nº 566 de 27/09/2016. A oferta do curso por essa 

instituição de ensino não atenderá somente o município de Araguaína, mas se estenderá por uma 

vasta região do centro sul do Estado e vencendo fronteiras estaduais, é um ponto de referência 

de interesses e, sobretudo, de respostas às populações desta área amazônica marcada pelos 

rios Tocantins e Araguaia. Atualmente o curso conta com acadêmicos de diversas cidades do 

estado do Tocantins e dos Estados do Pará e Maranhão. 

Sua rede de influência se estende a todo o Tocantins, inclusive como polo de Educação 

Superior, sendo Araguaína considerada uma “Capital Regional”, atingindo direta ou indiretamente, 

ainda segundo o referido estudo do IBGE, aos Municípios tocantinenses de Aguiarnópolis, 

Ananás, Angico, Aragominas, Araguanã, Araguatins, Arapoema, Augustinópolis, Axixá do 

Tocantins, Babaçulândia, Bandeirantes do Tocantins, Barra do Ouro, Bernardo Sayão, Brasilândia 

do Tocantins, Buriti do Tocantins, Cachoeirinha, Campos Lindos, Carrasco Bonito, Centenário, 
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Colinas do Tocantins, Colméia, Couto de Magalhães, Darcinópolis, Esperantina, Filadélfia, 

Goianorte, Goiatins, Itacajá, Itaguatins, Itapiratins, Itaporã do Tocantins, Juarina, Luzinópolis, 

Maurilândia do Tocantins, Muricilândia, Nazaré, Nova Olinda, Palmeira do Tocantins, 

Palmeirantes, Pau d’Arco, Pedro Afonso, Pequizeiro, Piraquê, Praia Norte, Presidente Kennedy, 

Recursolândia, Riachinho, Sampaio, Santa Fé do Araguaia, Santa Maria do Tocantins, Santa 

Terezinha do Tocantins, São Bento do Tocantins, São Miguel do Tocantins, São Sebastião do 

Tocantins, São Valério, Sítio Novo do Tocantins, Tocantinópolis, Tupiratins, Wanderlândia e 

Xambioá, dentre outros, cuja população total, somada também a de Araguaína, atingiriam hoje 

cerca de 618.000 habitantes (população estimada para início de 2018). 

O mesmo ocorre em porção dos Estados do MA e do PA, considerando-se sua posição 

geográfica e sua importância regional, sua relevância avulta para o primeiro, em relação aos 

Municípios de Campestre do Maranhão, Carolina, Davinópolis, Formosa da Serra Negra, 

Governador Edison Lobão, Grajaú, João Lisboa, Lajeado Novo, Montes Altos, Porto Franco, São 

João do Paraíso, Sítio Novo e Tasso Fragoso, dentre outros, os quais reunidos estima-se em 

2018 uma população aproximada de 259.000 (duzentos e cinquenta e nove) habitantes, e no 

Estado do PA, para Brejo Grande do Araguaia, Piçarra, São Félix do Xingu e São Geraldo do 

Araguaia, dentre outros, algo em torno de 170.000 (cento e setenta mil) habitantes (Figura 1). 1 

FIGURA 1 – Região de Influência das cidades. 

         

 

 

 

 

 

 

 

 

                Fonte: IBGE2 

 

1 IBGE. Estimativas da população em 2018. Disponível em: <https://www.ibge.gov.br/estatisticas-

novoportal/sociais/populacao/9103-estimativas-de-populacao.html?edicao=22367&t=resultados>. Acesso em: 04 

mar. 2019. 

2 IBGE. Região de influência das cidades. Disponível em: 
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Face ao exposto, ressaltamos que a formação do Tecnólogo em Estética e Cosmética 

representa uma das ações estratégicas na melhoria da qualidade da assistência prestada à 

população, visto que boa parte dos profissionais atuantes no mercado de trabalho não contam 

com uma formação superior, trabalhando por muitas vezes sem certificação, devido a esses fatos 

considera-se a necessidade e a relevância social deste curso de graduação, visando propiciar 

formação ou aprimoramento de profissionais com potencial para acompanhar os avanços 

científicos e tecnológicos da região, do país e do mundo. 

A partir do descrito acima, não há como negar a relevância do curso tanto para atender ao 

mercado de trabalho, quanto para oferecer uma oportunidade para o profissional que atua ou 

gostaria de atuar na área para apresentar um bom desempenho no mercado. Assim, em 

consonância com a realidade atual, o UNITPAC vem reafirmar seu compromisso de manter a 

oferta do curso, sintonizado com as mais modernas propostas curriculares, e também com uma 

metodologia que permite o estabelecimento de mobilidade acadêmica, tanto de dentro da própria 

IES, quanto para outras Instituições conveniadas. 

Assim, o Projeto Pedagógico do Curso Superior de Tecnologia em Estética e Cosmética 

reflete as expectativas educacionais do UNITPAC, bem como as necessidades do estado do 

Tocantins e do município de Araguaína.  

Tendo em vista as características de Araguaína e suas possibilidades de crescimento 

econômico, o UNITPAC oferta o Curso Superior de Tecnologia em Estética e Cosmética, com 

vistas à colaboração na formação de profissionais qualificados e integrados à realidade deste 

município e do seu entorno e do país, oferecendo ensino que conduz à cidadania e ao 

comprometimento com os desafios da Estética e cosmética no mercado de trabalho 

contemporâneo. 

Além das justificativas acima, destacamos: 

1) O UNITPAC possui um conjunto de excelentes conceitos atribuídos pelo INEP/MEC, 

advindos das avaliações externas e do Enade, como CI 4 e IGC 4.  

2) O Plano Nacional de Educação 2014-2024 instituído pela LEI N° 13.005/2014 preconiza 

elevar a taxa bruta de matrícula na educação superior para 50% (cinquenta por cento) e a taxa 

líquida para 33% (trinta e três por cento) da população de 18 (dezoito) a 24 (vinte e quatro) anos; 

 
<http://www.mma.gov.br/estruturas/PZEE/_arquivos/regic_28.pdf>. Acesso em: 04 marc. 2019. 
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3) Ampliação da participação da área de conhecimento na vida acadêmica da região Norte, 

participando dos debates científicos e tecnológicos;   

4) PPC atende a todos os requisitos legais e apresenta proposta inovadora para formação 

acadêmica, privilegiando as características da região sem deixar de considerar os postulados 

desta área de saber; 

5) Número de vagas ofertadas está de acordo com a dimensão e qualificação dos docentes 

e técnicos administrativos, com a proposta pedagógica do referido curso e com as instalações da 

IES; 

6) Necessidade de formação de recursos humanos na área que leve em conta o contexto 

socioeconômico, cultural e político da Região Norte, do Tocantins e do país e, a situação da 

população, promovendo aprendizagem efetivamente significativa para a contribuição com a 

transformação das condições de vida da população de Araguaína e do Tocantins; 

7) Perspectiva de fixação do egresso à região, ampliando a concentração de profissionais 

e serviços e possibilitando o preenchimento dos postos interiorizados de trabalho na área da 

estética e cosmética; 

8) O Curso conta com o Núcleo Docente Estruturante (NDE), composto por docentes com 

dedicação preferencial ao curso, responsável pelo Projeto Pedagógico do Curso, que atende, 

plenamente, às Diretrizes Curriculares Nacionais, e está baseado na multidisciplinaridade, 

permitindo a integração e a complementação entre os diversos conteúdos; contempla a formação 

humanística, ética, técnica e científica dos estudantes.  Este PPC possibilita, também, a inserção 

do corpo discente em atividades de monitoria, extensão e de iniciação científica. Conta com 

núcleo para apoio psicopedagógico aos estudantes e desenvolve todo o processo de 

autoavaliação periódica, conforme preconizado pela Lei Nº 10.861/2004, que dispõe sobre o 

Sistema Nacional de Avaliação da Educação Superior - SINAES. 

9) O UNITPAC conta com as instalações necessárias e qualificadas para o Curso Superior 

de Tecnologia em Estética e Cosmética, incluindo laboratórios e biblioteca.  

10) PPC do curso assegura que o processo de ensino-aprendizagem ocorrerá 

principalmente em unidades de prática, comprovando que nas atividades práticas os estudantes 

serão sempre supervisionados por membros do corpo docente. 

11) O UNITPAC prevê a oferta de cursos de pós-graduação na área, visando contribuir e 

incentivar a formação continuada dos egressos do Curso Superior de Tecnologia em Estética e 

Cosmética.  
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Esta IES entende que o Curso Superior de Tecnologia em Estética e Cosmética está 

voltado à perspectiva do estudante que almeja um curso atualizado e completo para aprender a 

profissão, para as perspectivas do mercado de trabalho e dos cidadãos que precisam de um 

profissional competente, responsável, ético e preocupado com os problemas sociais. Assim, o 

UNITPAC avança no sentido da sua vocação institucional que é formar profissionais em várias 

áreas de conhecimento, garantindo a interdisciplinaridade, o trabalho em equipe, a visão 

humanista e os postulados éticos.  

Com base no exposto, o UNITPAC oferece o Curso Superior de Tecnologia em Estética e 

Cosmética, visando propiciar formação ou aprimoramento de profissionais com potencial para 

acompanhar os avanços científicos e tecnológicos, respeitando os princípios éticos e atendendo 

às competências profissionais. O cenário econômico atual, o avanço da tecnologia e as exigências 

do mercado consumidor estão impondo novos paradigmas profissionais que ainda não estão 

sendo englobados pelo ambiente acadêmico. O Curso Superior de Tecnologia em Estética e 

Cosmética vem suprir essa lacuna, atendendo um grande contingente de profissionais, ligados 

aos diversos segmentos do mercado de estética capilar, estética facial e corporal e cosmetologia, 

que ainda não possuem o devido preparo e aprofundamento científico. 

 
4. OBJETIVOS DO CURSO 

 
O Curso Superior de Tecnologia em Estética e Cosmética foi autorizado pela Portaria MEC 

Nº 566 de 27/09/2016 e dentro de sua concepção, reúne um conjunto de funções associadas ao 

progresso e à transmissão do saber: inovação, ensino e formação, conhecimento e educação 

permanente. Essas funções contribuem para o desenvolvimento indispensável, depositário, 

criador e pertinente do processo de ensinar. 

Na qualidade de um curso autônomo, este contribui com a sociedade promovendo a 

formação de profissionais, com condições de atuar de maneira individual ou em equipes 

multiprofissionais. No âmbito de seu papel social, o curso pode pôr a sua autonomia a serviço do 

debate das grandes questões éticas e científicas com as quais se confrontará. Pode, além disso, 

ser instrumento de reforma e de renovação de educação, concedendo mais espaço à formação 

científica e tecnológica para corresponder a procura de especialistas que estejam a par das 

tecnologias mais recentes. O curso foi construído a partir da necessidade detectada, com base 

na realidade socioeconômica locorregional de se formar profissionais voltados para o mercado de 
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trabalho, desenvolvendo uma visão multidisciplinar, mas sem perder de vista as peculiaridades 

das questões locais. 

A estrutura curricular dispõe de uma relação com várias áreas do conhecimento, conduzindo 

o aluno ao aprofundamento do saber, permitindo uma vivência prática, bem como o engajamento 

nas atividades, tendo como referencial os princípios da interdisciplinaridade e flexibilidade. Foi 

tomado o cuidado para que haja o sequenciamento lógico das disciplinas, objetivando preparar o 

acadêmico para atuar na área do curso. Ressalta-se que este sequenciamento possibilita a 

formação paulatina e continuada do profissional desejado pelo curso. Todas as etapas de 

formação visam fornecer ao profissional uma bagagem com todas as habilidades e 

conhecimentos que o tornarão aptos a atender os objetivos delineados quando da concepção do 

curso. 

Os objetivos traçados definem os resultados esperados no final do tempo previsto para a 

conclusão do curso. O objetivo geral esclarece e determina de modo amplo a contribuição do 

Curso para a formação do aluno. Os objetivos específicos caracterizam o desdobramento do 

objetivo geral, redigidos de modo mais concreto e alcançáveis em menor tempo.  

Com a finalidade de atender aos anseios atuais e potenciais do Estado, no que tange aos 

aspectos econômicos, sociais, políticos, culturais e mercadológicos, o UNITPAC de Araguaína 

estruturou um curso capaz de atender aos objetivos, a seguir caracterizados. 

 
 
Objetivo geral 
 

O curso de CST em Estética e Cosmética tem por objetivo geral proporcionar ao egresso 

amplo conhecimento, de modo a formar profissionais com sólida formação técnico-científica, com 

um perfil crítico e de aprendizagem contínua, com habilidades imprescindíveis para o exercício 

profissional preconizadas pelos órgãos governamentais, numa sociedade em constantes 

mudanças e, adicionalmente participar de forma ativa no desenvolvimento do país. 

 

 

Objetivos específicos: 

 

a) Formar cidadãos compromissados com a missão, visão, metas e valores institucionais de forma 

que esta possa cumprir seus objetivos para com a sociedade; 
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b) Preparar profissional para atuar na área de Estética e Cosmética, desenvolvendo competências 

científicas, tecnológicas e humanas, para o desempenho do exercício profissional ético e 

qualificado;  

c) Propiciar os conhecimentos teóricos e práticos necessários à formação integral e ao adequado 

desempenho do profissional Tecnólogo em Estética e Cosmética, assim como noções de 

legislação, de relações humanas e ética profissional;  

d) Atender as demandas dos mercados regional e nacional, formando profissionais qualificados e 

atualizados que acompanhem as inovações científicas e tecnológicas e, que detenham o saber-

fazer dessa área de conhecimento;  

e) Garantir a identidade do perfil profissional de conclusão de curso e da respectiva organização 

curricular;  

f) Incentivar o desenvolvimento da capacidade empreendedora e da compreensão do processo 

tecnológico, em suas causas e efeitos;  

g) Incentivar a produção e a inovação científico-tecnológica, e suas respectivas aplicações no 

mundo do trabalho;  

h) Propiciar a compreensão e a avaliação dos impactos sociais, econômicos e ambientais 

resultantes da produção, gestão e incorporação de tecnologias;  

i) Promover a capacidade de continuar aprendendo e de acompanhar as mudanças nas condições 

de trabalho, bem como propiciar o prosseguimento de estudos em cursos de pós-graduação;  

j) Utilizar ferramentas, métodos e técnicas da Estética e Cosmética, atendendo à ética, à 

segurança, à legislação, à sustentabilidade ambiental e à responsabilidade social; 

l) Manter atualizado seu projeto pedagógico, visando acompanhar as evoluções tecnológicas e 

pedagógicas; 

m) Oferecer um currículo que disponibilize ao estudante o tempo necessário para a consolidação 

dos conteúdos adquiridos, para o desenvolvimento de atividades acadêmicas complementares e 

para a realização de trabalhos extraclasses individuais e em grupo, visando o incremento de sua 

autonomia intelectual; entre outros; 

n) Formar profissionais proativos em sua atuação, possibilitando o acesso aos conteúdos que 

envolvam os acadêmicos nas mais modernas áreas e com visão proativa frente a demandas 

emergentes no mercado de trabalho. 

 

5. FORMA DE INGRESSO 
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Atualmente existem distintas formas de ingresso no UNITPAC no Curso Superior em Estética 

e Cosmética.  

1. Vestibular: processo seletivo que permite ao candidato, com o ensino médio completo, 

aprovado e classificado em concurso específico, o ingresso no curso em questão; 

2. Transferência externa ou interna: transferência externa poderá ser solicitada quando o 

aluno é oriundo de outra instituição de ensino superior autorizada ou reconhecida e deseja, 

transferir para o mesmo curso, ou pode ser solicitada transferência interna quando o aluno é 

oriundo de um curso de área afim, ou ainda de outra área, com o mínimo de duas disciplinas 

iguais ou equivalentes, obedecendo ao número de vagas fixadas em edital específico, feitas as 

necessárias adaptações curriculares, e em cada caso, de acordo com as normais institucionais e 

legais vigentes e o disposto no Regimento Interno da IES. As transferências ex-officio dar-se-ão 

na forma da lei. O requerimento da matrícula por transferência é instruído com a documentação 

constante no Regimento Interno do UNITPAC. 

3. Portador de diploma de nível superior: graduado em curso de área afim, ou ainda de outra 

área, com o mínimo de duas disciplinas iguais ou equivalentes, obedecendo edital específico para 

vagas remanescentes.   

4. ENEM - Exame Nacional do Ensino Médio: a classificação ocorrerá pela nota deste, a qual 

consta no boletim de desempenho do ENEM fornecido pelo INEP, assim o estudante não é 

submetido a provas, nesta modalidade.  

5. PROUNI: candidatos pré-selecionados pelo Governo Federal, submetidos a um processo 

seletivo próprio.  

6. FIES: candidatos pré-selecionados pelo Governo Federal, submetidos a um processo 

seletivo próprio. 

  

6. MATRÍCULA 

 
A matrícula nos cursos de graduação é feita em regime de créditos. 

O requerimento da matrícula deve ser dirigido ao Diretor Geral da IES, sendo a matrícula 

inicial instruída com os seguintes documentos: 

• prova de conclusão do ensino médio ou de estudos equivalentes; 

• prova de estar o requerente em dia com as suas obrigações eleitorais e com o Serviço 

Militar, se for do sexo masculino (apresentar); 

• carteira de identidade (apresentar); 
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• CPF; 

• certidão de nascimento ou casamento (apresentar); 

• prova de pagamento da primeira parcela da semestralidade; e 

• 2 (duas) fotografias, (3x4), recentes, de frente. 

 

Os critérios e os procedimentos de matrícula são estabelecidos pelo Regimento Interno da 

IES, obedecendo ao cronograma estabelecido no Calendário Acadêmico aprovado pelo Conselho 

Superior. 

A matrícula no curso é efetivada por disciplina, de acordo com a matriz curricular vigente, 

atendendo-se à compatibilidade de horários e o limite máximo de 40 horas semanais. 

O aluno deve matricular-se, no mínimo, em vinte créditos por período letivo regular, salvo 

casos especiais, a juízo do Coordenador de Curso, observadas as normas do ConEPE. 

Para efetivar a matrícula, o aluno deverá comprovar a regularidade da sua situação em todos 

os departamentos da IES. 

As turmas que não alcançarem o quórum mínimo, os alunos serão automaticamente 

dissolvidos com a consequente devolução de valores pagos, na hipótese de não ser possível a 

inserção em outras turmas. 

 
 

7. PERFIL PROFISSIONAL DO EGRESSO  
 

O UNITPAC privilegia a formação pautada em realidade científica e profissional, 

capacitando-o a desenvolver ações de ordem educativa, promocional, preventiva, assistencial e 

administrativa permitindo a atuação crítica, reflexiva e criativa na resolução de problemas, 

considerando os aspectos econômicos, sociais e ambientais, contemplando visão ética e 

humanista no atendimento às demandas da sociedade. 

Os conteúdos desenvolvidos ao longo do curso buscam capacitar o aluno para exercer o 

papel de cidadão, levando em conta sua responsabilidade social. Nesse sentido, a qualificação 

permanente é tônica do exercício e da consciente cidadania profissional que se procura 

desenvolver nos alunos. Assim, o perfil esperado dos que ingressarão no mercado de trabalho 

atual é de profissionais com visão global e local do meio social, político, cultural e econômico, 

capazes de exercer a profissão com ética e responsabilidade social, competentes para que em 
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seus respectivos campos do saber construam a sociedade da era onde o conhecimento não é 

estanque e que deve ser constantemente renovado.  

Desta forma, o curso assegurará a formação de profissionais com uma formação integrada 

e atendendo o perfil estabelecido no Catálogo Nacional de Cursos Superiores de Tecnologia do 

MEC, ou seja, o tecnólogo em Estética e Cosmética identifica, seleciona e executa procedimentos 

estéticos faciais, corporais e capilares, utilizando produtos cosméticos, técnicas e equipamentos 

específicos; aplica técnicas de visagismo e maquiagem; utiliza equipamentos específicos para 

cada procedimento estético; elabora e aplica programa de avaliação do cliente submetido a 

procedimentos estéticos; propõe e participa de estudos científicos para o desenvolvimento de 

novas tecnologias na área de tratamentos estéticos inovadores, bem como para a avaliação de 

novos produtos, procedimentos, protocolos e sua aplicabilidade; planeja, organiza e gerencia 

empresas da área de estética e cosmética; e avalia e elabora parecer técnico em sua área de 

formação.  

O egresso do Curso Superior de Tecnologia em Estética e Cosmética possuirá 

conhecimentos práticos e teóricos para atuar em agências de modelos, casas de repouso, clínicas 

e centros de estética, empresas de produtos cosméticos, estâncias hidrominerais, salões de 

beleza, Institutos e Centros de pesquisa e Instituições de Ensino, mediante formação requerida 

pela legislação vigente.  

O Projeto Pedagógico do Curso Superior de Tecnologia em Estética e Cosmética demonstra 

claramente como o conjunto das atividades previstas garantirá o desenvolvimento das 

competências e habilidades esperadas, tendo em vista o perfil desejado, e garantindo a 

coexistência de relações entre teoria e prática, como forma de fortalecer o conjunto dos elementos 

fundamentais para a aquisição de conhecimentos e habilidades necessários à concepção e à 

prática do egresso, com uma formação integrada que possa:  

 

 I - Executar procedimentos estéticos faciais, corporais e capilares, utilizando como recursos de 

trabalho produtos cosméticos, técnicas e equipamentos com registro na Agência Nacional de 

Vigilância Sanitária (Anvisa); 

II - Solicitar, quando julgar necessário, parecer de outro profissional que complemente a avaliação 

estética; 

III - Observar a prescrição médica ou fisioterápica apresentada pelo cliente, ou solicitar, após 

exame da situação, avaliação médica ou fisioterápica. 
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IV – Assumir a responsabilidade técnica pelos centros de estética que executam e aplicam 

recursos estéticos, observado o disposto nesta Lei; 

V – Assumir a direção, a coordenação, a supervisão e o ensino de disciplinas relativas a cursos 

que compreendam estudos com concentração em Estética ou Cosmetologia, desde que 

observadas as leis e as normas regulamentadoras da atividade docente; 

VI - Realizar auditoria, consultoria e assessoria sobre cosméticos e equipamentos específicos de 

estética com registro na Anvisa; 

VII – Elaborar informes, pareceres técnico-científicos, estudos, trabalhos e pesquisas 

mercadológicas ou experimentais relativos à Estética e à Cosmetologia, em sua área de atuação; 

 VIII - Elaborar programa de atendimento, com base no quadro do cliente, estabelecendo as 

técnicas a serem empregadas e a quantidade de aplicações necessárias; 

IX - Observar a prescrição médica apresentada pelo cliente, ou solicitar, após avaliação da 

situação, prévia prescrição médica ou fisioterápica.  

 

O Projeto Pedagógico do Curso Superior de Tecnologia em Estética e Cosmética 

demonstra claramente como o conjunto das atividades previstas garantirá o desenvolvimento das 

competências e habilidades esperadas, tendo em vista o perfil desejado, e garantindo a 

coexistência de relações entre teoria e prática, como forma de fortalecer o conjunto dos elementos 

fundamentais para a aquisição de conhecimentos e habilidades necessários à concepção e à 

prática do egresso. 

 

 

7.1 Competências e Habilidades 
 

Em consonância com a Resolução CNE/CP 3, de 18 de dezembro de 2002, que institui as 

Diretrizes Curriculares Nacionais Gerais para a organização e o funcionamento dos cursos 

superiores de tecnologia, objetiva-se garantir aos cidadãos o direito à aquisição de competências 

profissionais que os tornem aptos para a inserção em setores profissionais nos quais haja 

utilização de tecnologias. 

Entende-se por competência profissional a capacidade pessoal de mobilizar, articular e colocar 

em ação conhecimentos, habilidades, atitudes e valores necessários para o desempenho eficiente 

e eficaz de atividades requeridas pela natureza do trabalho e pelo desenvolvimento tecnológico. 
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Os cursos de educação profissional de nível tecnológico serão designados como cursos 

superiores de tecnologia e deverão: 

I - incentivar o desenvolvimento da capacidade empreendedora e da compreensão do processo 

tecnológico, em suas causas e efeitos; 

II - incentivar a produção e a inovação científico-tecnológica, e suas respectivas aplicações no 

mundo do trabalho; 

III - desenvolver competências profissionais tecnológicas, gerais e específicas, para a gestão 

de processos e a produção de bens e serviços; 

IV - propiciar a compreensão e a avaliação dos impactos sociais, econômicos e ambientais 

resultantes da produção, gestão e incorporação de novas tecnologias; 

V - promover a capacidade de continuar aprendendo e de acompanhar as mudanças nas 

condições de trabalho, bem como propiciar o prosseguimento de estudos em cursos de pós-

graduação; 

VI - adotar a flexibilidade, a interdisciplinaridade, a contextualização e a atualização 

permanente dos cursos e seus currículos; 

VII - garantir a identidade do perfil profissional de conclusão de curso e da respectiva 

organização curricular. 

 

8. ESTRUTURA CURRICULAR 
 

A estrutura curricular proposta para o curso de CST em Estética e Cosmética estabelece 

expressamente as condições para sua efetiva conclusão e integralização curricular. Seguindo o 

regime de matrícula por disciplina semestral, o curso está organizado para alcançar seus objetivos 

tendo em vista, além das legislações vigentes aplicadas ao ensino superior, o Regimento da IES, 

o Projeto Pedagógico Institucional (PPI) e o Plano de Desenvolvimento Institucional (PDI), como 

determinado no Projeto Pedagógico do Curso (PPC). 

O currículo do curso foi concebido na perspectiva da educação continuada, como uma 

realidade dinâmica, flexível, propiciando a integração da teoria e da prática, o diálogo entre as 

diferentes ciências e saberes, e as atividades facilitadoras da construção de competências. A 

organização curricular seguiu os princípios de: a) flexibilização, b) interdisciplinaridade e c) 

contextualização. 

A flexibilização traz a possibilidade de suavizar a estrutura curricular do curso, favorecendo 

ao acadêmico a realização de percursos formativos diferenciados, possibilitando a escolha dentre 
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as múltiplas atividades acadêmicas que serão oferecidas pelo UNITPAC. No curso, o universo de 

atividades complementares se estrutura dentro e fora da IES e são organizadas, articuladas não 

só às atividades específicas desenvolvidas pelas disciplinas (seminários direcionados ao 

conteúdo programático, visita de profissionais à sala de aula para debates sobre técnicas e 

tecnologias específicas, atividades externas para a produção e captação de material, etc.), como 

também às atividades do próprio curso, com vias a promover o feedback entre mercado e 

academia. 

A interdisciplinaridade propicia o diálogo entre os vários campos do conhecimento e a 

integração do saber. Supera uma organização curricular tradicional, que coloca as disciplinas 

como realidades estanques, fragmentadas, isoladas e dificulta a apropriação do conhecimento 

pelo aluno. O ensino baseado na interdisciplinaridade tem poder estruturador, pois, as definições, 

os contextos e os procedimentos estudados pelos alunos serão organizados em torno de 

unidades mais globais, que agregam estruturas de conceitos e metodologias compartilhadas por 

várias disciplinas, capacitando os alunos para enfrentarem problemas que transcendem os limites 

de uma disciplina concreta. Além disso, a interdisciplinaridade favorece a realização de 

transferências das aprendizagens já adquiridas em outros contextos e amplia a motivação para 

aprender. Adicionalmente, as disciplinas do curso estão inter-relacionadas e se integram em 

função dos objetivos do curso e do perfil do egresso. 

A contextualização busca a adequação do currículo às características dos acadêmicos e 

do ambiente socioeconômico e cultural, permitindo relacionar as atividades curriculares com o 

cotidiano dos alunos e com o contexto social. Para atender a esse princípio, busca-se adequar o 

processo ensino-aprendizagem à realidade local e regional, articulando as diferentes ações 

curriculares às características, demandas e necessidades de cada contexto. Desenvolvem-se 

estratégias para articular o processo de ensino à realidade dos alunos, propiciando uma 

aprendizagem referida aos diferentes âmbitos e dimensões da vida pessoal, social e cultural dos 

discentes. 

O currículo foi idealizado, objetivando preparar os acadêmicos para atuar em diferentes 

áreas de conhecimento do curso. A carga horária de cada disciplina foi baseada nos conteúdos 

programáticos necessários para a formação do profissional, assim como na sua complexidade e 

importância para atingir o perfil profissional desejado. Verifica-se que nos semestres letivos existe 

uma distribuição ponderada de horas para as disciplinas, permitindo aos alunos do curso o 

desenvolvimento pleno, tanto de suas atividades de ensino, quanto das atividades de extensão e 

iniciação científica. Todas as etapas de formação visam fornecer ao profissional uma bagagem 
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com todas as habilidades e conhecimentos que o tornarão apto a atender os objetivos delineados 

quando da concepção do curso. 

No que concerne à carga horária total do curso, a mesma é condizente com toda a 

bagagem de conhecimentos que o profissional precisa desenvolver com vistas à sua inserção no 

mercado de trabalho. O currículo proposto para o curso possui carga horária total e integralização 

que atendem a legislação pertinente. 

Objetivamente, as atividades serão desenvolvidas no curso, valorizando metodologias 

inovadoras e ativas que não se restrinjam a aulas expositivas, e que, efetivamente, permitam o 

desenvolvimento das competências e habilidades delineadas para a formação, bem como 

atendem a acessibilidade pedagógica e promovam a interdisciplinaridade, a articulação teórico-

prática e a flexibilidade curricular.  

Estas serão as principais prioridades da Coordenação do Curso, objetivando a formação 

do profissional capaz de colocar em ação os conhecimentos e valores adquiridos para 

desempenhar com eficácia e eficiência as competências profissionais adequando às 

necessidades do mercado de trabalho.  

Segundo a legislação e os atos normativos relacionados à educação superior e o Catálogo 

Nacional de Cursos Superiores de Tecnologia da SETEC/MEC divulgado em 2016, os conteúdos 

essenciais para este curso estão relacionados com o perfil do egresso, as competências e os 

objetivos do curso que abordam o planejamento, organização e gerenciamento dos processos de 

trabalho em saúde, envolvendo a área de gestão de pessoas, materiais e equipamentos.  

O Curso Superior de Tecnologia em Estética e Cosmética encontra-se organizado em 

módulos / semestres, que darão direito a certificações que correspondem ao desenvolvimento 

das competências necessárias ao desempenho das atividades específicas: 

• Módulo I, II e III (1º, 2º e 3º semestres): Certificação de Auxiliar de Esteticista;  

• Módulos I, II, III e IV (1º, 2º, 3º e 4º semestres): Certificação em Assistente de   

     Esteticista e Cosmetólogo; 

• Módulos I, II, III, IV, V e VI (1º, 2º, 3º, 4º, 5º e 6º semestres): Certificação Final:   

        Tecnólogo em Estética e Cosmética.  

 

           As certificações intermediárias possibilitarão ainda o desenvolvimento e o aproveitamento 

de competências básicas, tecnológicas e profissionais da área, conduzindo a formação de um 



 

 

22 

 

 

tecnólogo apto a desenvolver, de forma plena e inovadora, suas atividades, reforçando o 

compromisso da IES com a sociedade e com o mundo do trabalho em conformidade com 

legislação vigente. 

 Além da matriz dividida em módulos, que permite ao acadêmico o recebimento das 

certificações intermediária, a matriz foi pensada, planejada e projetada de forma que possibilite 

aos acadêmicos o conhecimento e prática referente a sua área de formação desde o primeiro 

período, com a disciplina de Embelezamento I, que aborda Maquiagem e Visagismo, permitindo 

assim, que desde o final do primeiro período o aluno tenha condições de se inserir no mercado 

de trabalho de forma autônoma ou mesmo por contratação de alguma empresa de beleza.  

8.1 Matriz curricular 
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8.2 Quadro Resumo da Matriz  

 

REPRESENTAÇÃO GRÁFICA DO PERFIL DE FORMAÇÃO DO CURSO  
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Obs.: Língua Brasileira de Sinais - LIBRAS (Decreto nº 5.626/05), incluída como disciplina optativa, podendo ser cursada como parte de 
Atividades Complementares. 

ENADE - Exame Nacional de Desempenho de Estudantes, componente curricular obrigatório para a conclusão do curso, instituído pela Lei nº 
10.861 de 14-04-2004. 

Carga Horária Mínima do Curso 2.040h + 100h de Atividades Complementares = Carga Horária Total do Curso 2.140h 

 

 

O CST Estética e Cosmética tem duração de 3 anos, divididos em 6 semestres. Cada 

semestre conta com um regime de créditos, com 20 semanas letivas, visando preparar 

profissionais aptos a exercerem as funções requeridas, com visão integral dos aspectos a eles 

relacionados, tais como: tendências do mercado mundial, regional e local; novas tecnologias; 

novas técnicas.  Sempre considerando as inovações tecnológicas introduzidas nos segmentos 

em estudo, as mudanças nos processos e as crescentes exigências por parte da sociedade e 

governo.  

A matriz curricular do curso foi concebida de modo a construir uma formação acadêmica que 

possibilite o egresso a atuar em diversos ramos da estética no século XXI, assim o PPC está em 

consonância com as Diretrizes Curriculares Nacionais Gerais que orientam a organização e o 

funcionamento dos cursos superiores de tecnologia e que foram instituídas pela Resolução 

CNE/CP nº 3, de 18 de dezembro de 2002.  

Além disso, O CST em Estética e Cosmética do UNITPAC está em conformidade com as 

informações presentes no Catálogo Nacional de Cursos Superiores de Tecnologia, o qual orienta 

quanto à denominação do curso, eixo tecnológico, perfil profissional de conclusão, infraestrutura 

mínima requerida, carga horária mínima, campo de atuação, ocupações constantes na 

Classificação Brasileira de Ocupações, e possibilidades de prosseguimento de estudos na Pós-

Graduação. O curso é autorizado pela Portaria MEC Nº 566 de 27/09/2016. 

O CST em Estética e Cosmética do UNITPAC contempla os núcleos de conteúdos 

curriculares conforme abaixo. 

 

I - Núcleo de Conteúdos Básicos – incluem os conteúdos teóricos e práticos de 

disciplinas fundamentais com 38,23% da carga horária total, sendo todas disciplinas obrigatórias 

e algumas tendo parte da carga horária em atividades práticas e de laboratório, como Anatomia, 

Citologia e Histologia e Microbiologia e Biossegurança.  

A tabela 1 apresenta as disciplinas que compõe esse núcleo e suas respectivas cargas 

horárias, O projeto pedagógico do curso foi construído em total observância às Diretrizes 

Curriculares Nacionais Gerais para a organização e o funcionamento dos cursos superiores de 

tecnologia na Resolução CNE/CP nº 3, de 18/12/2002. 
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Tabela 1. Disciplinas do Núcleo de Conteúdos Básicos por Área do Conhecimento. 

 

Núcleo de Conteúdos Básicos  

Área de 

Conhecimento 

Disciplina 

Carga Horária (h) 

Física  Biofísica 30 

Metodologia 

Científica  

Metodologia da Pesquisa Científica 

 60 

Humanidades, 

Ciências Sociais e 

Cidadania  

Sociologia e Antropologia  30 

Direitos Humanos e Diversidade 30 

Psicologia em Saúde  30 

Saúde Saúde Pública  30 

Ciências da Saúde 

Anatomia Humana  60 

Primeiros Socorros  30 

Fisiologia Humana  60 

Comunicação e 

Expressão  Língua Portuguesa  30 

Ciências Biológicas  

Citologia e Histologia 60 

Imunologia e Parasitologia   30 

Microbiologia e Biossegurança  60 

Ciências do 

Ambiente Educação Ambiental e Sustentabilidade  30 

Química  Fundamentos de Química e Bioquímica  60 

Informática  Tecnologia e Gestão do Conhecimento  30 

Empreendedorismo 
Marketing Pessoal e Profissional  60 

Gestão e Empreendedorismo 30 

Eletivas Eletivas I 60 

 

Carga Horária Total  810h 

Carga horária percentual  39,70% 

 

II - Núcleo de Conteúdos Profissionalizantes Específicos –  neste tópico de estudo, 

incluem-se conhecimentos científicos e tecnológicos necessários para a definição das áreas de 

atuação do esteticista, incluem ainda conceitos fundamentais que preparam o acadêmico para o 

mercado de trabalho, integrando e desenvolvendo seus conhecimentos, habilidades e atitudes, 
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abrangendo 60,30% da carga horária total. A tabela 2 apresenta as disciplinas que compõe esse 

núcleo e suas respectivas cargas horárias, atendendo à Resolução CNE/CP nº 3, de 18/12/2002. 

 

Tabela 2. Disciplinas do Núcleo de Conteúdos Profissionalizantes Específicos por Área do Conhecimento  

Núcleo de Conteúdos Profissionalizantes Específicos 

Área de Conhecimento Disciplina CH (h) 

 

 

 

 

Disciplinas Específicas do 

Curso 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

Fundamentos de Estética e Cosmética  30 

Embelezamento I  60 

Farmacologia e Princípios ativos em Estética 30 

Disfunções Dermatológicas aplicada a estética  60 

Embelezamento II 60 

Massoterapia 60 

Eletroterapia aplicada a estética 60 

Drenagem Linfática aplicada a Estética 60 

Métodos e Técnicas de Avaliação Estética  60 

Conceitos Básicos e Recursos Estéticos Capilar 60 

Nutrição, Dietética e Reeducação Alimentar 30 

Imagem Pessoal e Etiqueta Social  30 

Recursos Estéticos e Cosméticos Faciais  60 

Recursos Estéticos e Cosméticos Corporais  60 

Podologia e Recursos Ungueares  60 

Terapias Alternativas e Técnicas de Spa  60 

Fitocosmetologia  30 

Cosmetologia e Formulações Cosméticas  60 

Tópicos Integradores I 30 

Estética Aplicada no Pré e Pós Operatório  60 

Tópicos Integradores II 30 

Projeto Integrador Projeto Integrador I  60 

 Projeto Integrador II 60 

 Projeto Integrador III 60 

Atividades Complementares  Atividades Complementares  100 

 Carga horária total  1230 

 Carga horária percentual  60,30% 
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As disciplinas eletivas contemplam, também, disciplinas associadas com a promoção do 

saber, em áreas correlatas como Teorias das Personalidades, Comportamento Organizacional, 

Administração de Serviços, Gestão de Qualidade, Teorias da Organização, Atenção Primária a 

saúde, permitindo ao (a) discente moldar sua formação de acordo com sua vocação (Tabela 3), 

dentro do princípio pedagógico de flexibilização apresentado no item 5.6 desse PPC. 

 

            Tabela 3 – Disciplinas Eletivas 

Disciplinas Eletivas CH (h)  

Teorias das Personalidades 60 

Comportamento Organizacional 60 

Administração de Serviços 60 

Gestão de Qualidade 60 

Teorias da Organização 60 

Atenção Primária a Saúde 60 

 

A Disciplina de Libras está inserida na estrutura curricular como disciplina optativa, com carga 

horária de 60 horas, conforme preconiza o Decreto 5.626/2005. 

 

             Tabela 4 – Disciplina Optativa 

Disciplinas Optativa CH (h)  

Língua Brasileira de Sinais - LIBRAS 60 

 

Ressalta-se que a carga horária total do curso em tela 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.  
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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 Superior de Tecnologia em Estética e Cosmética, estão plenamente 

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

 Todas as atividades acadêmicas realizadas constam nos Planos de Ensino, bem como são 

descritas pelos professores no sistema de registro acadêmico do UNITPAC.  

Os conteúdos curriculares promovem o desenvolvimento dos conhecimentos necessários 

para que egresso se constitua mão de obra qualificada para atuar no mercado de trabalho 

altamente exigente, em setores públicos ou privados, resultando em desdobramentos relevantes 

em favor do desenvolvimento cultural, científico e profissional regional.  

 

8.3 Percurso Formativo 

 

As disposições das disciplinas na estrutura curricular possibilitam um percurso formativo 

que contribui com a transversalidade e a interdisciplinaridade, dessa forma, há uma busca 

permanente de aproximação da teoria à prática, à medida que se proporcionam paulatinamente 

no transcorrer do curso, oportunidades de vivenciar situações de aprendizagem diferenciadas.  

Para a construção do percurso formativo diferenciado a que se propõe o curso, os 

conteúdos curriculares foram construídos de modo a cumprir com a carga horária (em horas-

relógio), as bibliografias são periodicamente atualizadas pelos docentes e validadas pelo NDE do 

curso, foram consideradas a acessibilidade metodológica, a abordagem de conteúdos pertinentes 

às políticas de educação ambiental na disciplina “Meio ambiente e Sustentabilidade”, de educação 

em direitos humanos na disciplina de “Direitos Humanos e Diversidade”, de educação das 

relações étnico-raciais e o ensino de história e cultura afro-brasileira, africana e indígena na 

disciplina de Sociologia e Antropologia e de Direitos Humanos e Diversidade, assim essas 

políticas são oferecidas em componentes curriculares obrigatórios e nas atividades 

complementares, e de modo interdisciplinar e transdisciplinar ao longo do percurso formativo, 

diferenciando o curso dentro da área profissional e induzindo o contato com conhecimento recente 

e inovador em consonância com as Resoluções CNE/CP N° 01, de 17 junho de 2004 e CNE/CP 

Nº 1, de 30 de maio de 2012. 
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9. CONTEÚDOS CURRICULARES 

 
 

 O curso tem como regime o de Créditos com 20 semanas letivas, visando preparar 

profissionais aptos a exercerem as funções requeridas, com visão integral dos aspectos a eles 

relacionados, tais como: tendências do mercado global; novas tecnologias; impactos ambientais; 

tendo em vista as inovações tecnológicas introduzidas, as mudanças nos processos e as 

crescentes exigências por parte das sociedades e governo. A matriz curricular do curso foi 
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concebida de modo a construir formação acadêmica que possibilite o egresso a atuar em diversos 

ramos das tecnologias em Estética e Cosmética no século XXI.  

 O projeto pedagógico do curso foi construído em total observância às Diretrizes 

Curriculares Nacionais Gerais para a organização e o funcionamento dos cursos superiores de 

tecnologia na Resolução CNE/CP nº 3, de 18/12/2002. 

 As Diretrizes Curriculares Nacionais para Educação das Relações Étnico Raciais e para o 

Ensino de História e Cultura Afro-brasileira e Africana estão inclusas na disciplina de Direitos 

Humanos e Relações Étnico-Raciais e nas atividades complementares em consonância com a 

Resolução CNE/CP N° 01, de 17/6/2004.  

 A Disciplina Libras está inserida na estrutura curricular como disciplina optativa, com carga 

horária de 30 horas, conforme preconiza o Decreto 5.626/2005. 

 O Curso Superior de Tecnologia em Estética e Cosmética contempla, ainda, as Políticas 

de Educação Ambiental, conforme a determinação da Lei nº 9.795, de 27 de abril de 1999 e do 

Decreto Nº 4.281 de 25 de junho de 2002 na disciplina Educação Ambiental e Sustentabilidade. 

 Nesta oportunidade, vale registrar que a carga horária total do curso em tela 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 Superior de Tecnologia em Estética e Cosmética 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 e preleções: hora aula mensurada em 50 (cinquenta) minutos de 

exposição e 10 (dez) minutos de atividade supervisionada. 
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- Aulas práticas supervisionadas na IES: hora aula mensurada em 50 (cinquenta) minutos 

de atividades práticas e 10 (dez) minutos de atividade supervisionada. 

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

minutos. 

- Estágios supervisionados: hora aula mensurada em 60 (sessenta) minutos. 

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

 Todas as atividades acadêmicas realizadas deverão constar dos Planos de Ensino, bem 

como serem descritas pelos professores no sistema de registro acadêmico do UNITPAC.  

 

10. METODOLOGIA 

 

A metodologia definida para desenvolver as atividades do curso expressa coerência com os 

objetivos do curso, com os princípios institucionais e com sua estrutura curricular, está 

comprometida com a interdisciplinaridade, com o desenvolvimento do espírito científico, com a 

formação dos sujeitos autônomos e cidadãos e com aspectos referentes à acessibilidade 

pedagógica e atitudinal. 

A Instituição assume assim seu papel de mediador e busca articular tais trocas, pois 

reconhece o educando como um o agente principal de sua própria aprendizagem, sendo capaz 

de construir satisfatoriamente seu aprendizado quando participa ativamente do processo. Assim, 

o curso de graduação visa à qualificação e competência do egresso, adotando para tal, métodos 

de ensino e aprendizagem diversificados e criativos.  

O uso de Metodologias ativas é uma concepção defendida e adotada pela IES, por entender 

que estas práticas contextualiza o ensino e a aprendizagem numa relação dinâmica, ativa onde o 

discente é o sujeito de sua própria aprendizagem. Sai do eixo central o ensino doutrinador e ganha 

força a argumentação, a criticidade, a dúvida alicerçada na fundamentação cognitiva, a 

construção do pensamento a partir do “fazer juntos”. A heterogeneidade em sala de aula tão 

questionada por professores em um ensino tradicional, passam a ser grandes aliados no contexto 

das metodologias ativas, pois a grupalidade é instigada e o compartilhar, a troca entre saberes, 

geram competências necessárias à formação profissional do nosso aluno. O uso de PBL 

(Problem-Based-Learning), Sala de aula invertida, dentre outros, são práticas adotadas pelos 

docentes do curso e da IES em geral. 

A proposta curricular do Curso Superior de Tecnologia em Estética e Cosmética é orientada 

para o desenvolvimento das competências profissionais a serem adquiridas pelos estudantes e 
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centrada na aplicação do conhecimento em contraposição à sua simples aquisição. Sendo assim, 

assume-se que não pode ser desenvolvida utilizando-se apenas metodologias tradicionais.  

A aquisição do conhecimento não acontece por meio de pura transmissão de informação, 

mas por meio da interação com o ambiente, possibilitada pela autonomia que é oferecida ao 

estudante. Apostar nesse modelo é acreditar que a aprendizagem significativa é fundamental e 

que é um processo ativo, construído, cumulativo, auto orientado e orientado para metas. Acredita-

se que esse tipo de aprendizagem promove segurança e autoconfiança entre os estudantes, 

aspectos emocionais importantes para o futuro profissional.  

A IES tem investido em cursos e capacitações para a equipe docente, buscando aprimorar 

as práticas metodológicas em sala de aula, que permitirão um ensino mais qualitativo, inovador e 

significativo. Atrelado ao viés das metodologias ativas, temos fomentado a inovação e o 

empreendedorismo como cenário indispensável a uma formação profissional nesta atualidade. 

Para isso, contamos com o Parque tecnológico de Empreendedorismo e Inovação – Pequitec que 

atua em articulação aos cursos de graduação e de pós-graduação fortalecendo o tripé ensino, 

pesquisa e extensão. 

A IES dispõe de uma equipe multidisciplinar formada por profissionais de diferentes áreas 

de conhecimento, diferentes áreas da educação e técnica, que atuam em consonância com este 

PPC. Compete à Equipe Multidisciplinar a concepção, produção e disseminação de tecnologias, 

metodologias e recursos educacionais, bem como garantir a acessibilidade comunicacional aos 

discentes. 

Os estudantes contam com apoio do Núcleo de Apoio Discente (NAD), que visa apoiar o 

processo de aprendizagem dos alunos dos cursos presenciais e a distância da instituição, zelando 

pelas condições de ensino e de vivência institucional. Os alunos com necessidades especiais 

recebem atenção e acompanhamento do NAD. Para tal são disponibilizados profissionais 

capacitados, adequados espaços físicos e equipamentos. O NAD dispõe de psicólogos, pedagogo 

e intérpretes de libras, em suas atividades de atendimento ao educando, além de professores 

vinculados ao acompanhamento de áreas básicas do ensino como português, matemática e 

química.  

Os docentes contam com o Núcleo de Apoio Pedagógico e Experiência Docente - NAPED 

que oferece a formação continuada e orientações para os referenciais pedagógicos adotados e 

elaboração dos planos de ensinos. São disponibilizados acompanhamentos pedagógicos 

individuais e coletivos, para os discentes e docentes, com vistas a aprimorar o uso das 
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metodologias ativas de ensino-aprendizagem, dos sistemas de avaliação dos estudantes e do 

próprio currículo. 

As estratégias de ensino aprendizagem utilizadas no curso têm a finalidade de desenvolver 

um conjunto de competências e habilidades nos estudantes, capazes de transformá-los ao longo 

do tempo em profissionais capacitados para enfrentar os desafios do mercado de trabalho. Estas 

estratégias pressupõem o emprego de Metodologias Ativas de Ensino Aprendizagem que exigem 

a participação do estudante na busca do conhecimento e do desenvolvimento das competências 

que se pretende para este profissional. Assim, busca-se desenvolver no estudante, autonomia, 

curiosidade, espírito científico, autogerenciamento de seu aprendizado, responsabilidade, 

estímulo à construção de sua própria história, respeito a sua bagagem cultural anterior, iniciativa, 

intuição e capacidade de questionamento. 

O professor assume um papel de mediador nesse processo, estruturando cenários de 

aprendizagem que permitam aos estudantes vivenciar, dar significados e problematizar a prática 

profissional. Em cada componente curricular, os conteúdos são abordados preferencialmente por 

meio de metodologias ativas. Problemas que possam ser objetos de investigação científica, 

relacionados, principalmente com áreas de eletrotécnica, geração, transmissão e distribuição de 

energia, projetos elétricos, automação, controle de processos, sistemas eletrônicos e 

telecomunicações, relacionando-as com as temáticas de sustentabilidade e meio ambiente 

deverão ser propostos pelos professores ou pelos estudantes para delineamento de pesquisas. 

O processo de ensino e aprendizagem emerge da realidade, passando da transmissão pura 

e simples do saber para o questionamento e a consequente reelaboração deste saber por meio 

da interdisciplinaridade e do desenvolvimento de atividades de responsabilidade social. Neste 

contexto, a metodologia de ensino utilizada no desenvolvimento das atividades do Curso Superior 

de Tecnologia em Estética e Cosmética do UNITPAC permite a formação de indivíduos ativos no 

processo de ensino e aprendizagem, utilizando ferramentas como a interdisciplinaridade, inserção 

precoce em projetos de responsabilidade social e atividades culturais, possibilitando a formação 

de sujeitos autônomos e cidadãos. 

Nesse sentido, os estudantes são corresponsáveis pelo aprendizado e estimulados a terem 

posturas ativas e interativas. Portanto, a prática profissional deve ser apreendida como 

estruturante do processo de formação do estudante e, desta forma, constituir-se num referencial 

orientador diferenciado para as decisões pedagógicas durante todo o curso, inclusive já no 

primeiro período curricular.  
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As práticas educacionais privilegiam a discussão, o julgamento e a validade das 

informações, apoiando-se em dados da metodologia científica. Com efeito, não se trata de 

abandonar a transmissão das informações, mas de construir uma nova perspectiva de construção 

do conhecimento. Nessa nova perspectiva leva-se em conta o contexto da informação, a 

proximidade com a realidade de práticas profissionais do engenheiro eletricista, a valorização do 

conhecimento prévio do estudante, as conexões entre os diversos conteúdos e as interações 

entre os atores do processo de ensino-aprendizagem (estudantes, professores e pesquisadores). 

O corpo docente estimula a participação dos estudantes nos projetos de extensão e de pesquisa, 

visando contribuir para um ensino crítico, reflexivo e criativo. O processo de “aprender a aprender 

aprendendo” incide nos momentos curriculares por meio da articulação entre ensino, pesquisa e 

extensão. A pesquisa fornece elementos educacionais para a atividade de ensino e, ao mesmo 

tempo, questiona a realidade do mundo.  

A matriz curricular possui também flexibilidade, o que possibilita ao aluno interessado no 

aprofundamento de um tema/conteúdo, receber orientação para desenvolver estudos 

independentes. 

O corpo docente recebe capacitação permanente, sendo estimulado para a utilização de 

metodologias ativas de ensino em sala de aula, orientando o aluno para ser um sujeito ativo no 

processo de ensino e aprendizagem, com a utilização de recursos como estudo de caso, 

problematização, seminários, estudo dirigido e atividades práticas.  Nas metodologias de ensino 

em sala de aula, utilizam-se técnicas e recursos variados, tais como exposições dialogadas com 

ênfase na participação dos discentes, aulas em vídeo, grupos de estudo orientados pelo docente 

(leitura e discussão em grupo), seminários, uso de plataformas educacionais, aprendizagem 

baseada em equipes (TBL) e estudos de casos. No Programa de Formação e Desenvolvimento 

Docente do UNITPAC várias oficinas já foram ofertadas, e ainda estão previstas outras. 

E isso resulta em curso que utiliza metodologias diversas e dentre estas estão empregadas 

as detalhadas a seguir: 

-Seminários: Metodologia utilizada como uma forma de avaliação, preparando o aluno para a 

prática expositiva, sistematização de ideias, clareza ao discorrer sobre o assunto em pauta. Auxilia 

na Comunicação e Expressão Oral; 

-Palestras: Metodologia utilizada após o professor aprofundar determinado assunto, tendo o 

palestrante a finalidade de contribuir para a integração dos aspectos teóricos com o mundo do 

trabalho, abrangendo também temáticas relacionadas ao espectro da acessibilidade pedagógica 

e atitudinal, visando eliminar as barreiras na comunicação, escrita, visual e física; 
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-Ciclo de Palestras: Metodologia utilizada na busca de integração de turmas e avanço do 

conhecimento, trazendo assuntos novos e enriquecedores, já que estes ciclos são elaborados 

pelos próprios alunos, sob a orientação do professor da disciplina competente; 

-Dinâmicas de Grupo: Metodologia que visa ao preparo dos alunos para a vivência profissional, 

com estimulação do desenvolvimento da contextualização crítica, tomada de decisões e liderança. 

Ativa a criatividade, iniciativa, o trabalho em equipe e a habilidade em negociação; trabalhos em 

grupo para uma melhor integração e entendimento do aluno com dificuldades locomotoras e 

pedagógicas para haver um rompimento das barreiras do preconceito e da discriminação, em 

relação às pessoas em geral. 

-Práticas em Laboratórios: O curso utiliza laboratórios básicos e laboratórios aplicados ao 

desenvolvimento das competências e habilidades práticas de suas disciplinas. Esses laboratórios 

são montados de forma a possibilitar um ensino de alto nível e atualizado, colocando o aluno em 

contato com equipamentos regularmente utilizados na realidade profissional. Dessa forma, o 

aluno, ao se formar, pode aplicar, em sua vida profissional, os conhecimentos úteis e importantes 

adquiridos nas aulas práticas; 

-Visitas Técnicas: Realização de visitas a empresas, órgãos e instituições visando a integrar teoria 

e prática, além de contribuir para o estreitamento das relações entre instituição de ensino e as 

esferas sociais relacionadas a área do curso, estabelecendo, dessa forma, uma visão sistêmica, 

estratégica e suas aplicações na área do curso; 

-Estudo de Casos: Atividade de aplicação dos conteúdos teóricos, a partir de situações práticas, 

visando ao desenvolvimento da habilidade técnica, humana e conceitual, além da possibilidade 

de avaliar resultados obtidos; 

-Projetos Culturais: Projetos desenvolvidos pelos alunos, em prol da sociedade regional 

desenvolvidos pelo coordenador, em conjunto com as demais turmas da escola e instituições 

correlatas, são enfatizados projetos em programas de inclusão social, na perspectiva da 

responsabilidade social, favorecendo o cumprimento de princípios que promovam o acesso, a 

permanência e a participação dos discentes. 

-Aulas Expositivas: Exposição de conteúdos, porém com a utilização de recursos tecnológicos 

que auxilia no processo de ensino e aprendizagem, tais como: audiovisuais, tais como, TV, 

Internet e vídeo de modo que a acessibilidade pedagógica e atitudinal seja plenamente atendida. 

Estas práticas apoiam-se numa metodologia que busca uma interação entre aluno – 

professor – conteúdo. Preza-se que o educando conheça os primeiros passos do caminho para 

aprender a aprender. Os estudantes são encorajados a definir seus próprios objetivos de 
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aprendizagem e tomar a responsabilidade por avaliar seus progressos pessoais. No entanto, o 

aluno é acompanhado e avaliado, e essa avaliação inclui a habilidade de reconhecer 

necessidades educacionais pessoais, desenvolver um método próprio de estudo, utilizar 

adequadamente uma diversidade de recursos educacionais e avaliar criticamente os progressos 

obtidos. 

O Curso Superior de Tecnologia em Estética e Cosmética desenvolve atividades utilizando-

se Tecnologias de Informação e Comunicação - TICs no processo de ensino e aprendizagem, em 

especial as redes sociais (facebook e whatsapp), bem como outras plataformas interativas, 

inovando e motivando os alunos a participarem de todas as atividades e facilitando o processo de 

ensino-aprendizagem na transmissão de conhecimento através do contato instantâneo entre os 

acadêmicos no grupo, com diferentes níveis sociais, culturais, políticos, econômicos e 

educacionais; servindo como apoio para dirimir dúvidas de alunos a qualquer hora, de qualquer 

lugar, promover atividades em equipe para aumentar a interação entre os alunos e compartilhar 

conhecimentos e experiências.  

Estas práticas apoiam-se numa metodologia que busca uma interação entre aluno – 

professor – conteúdo. Preza-se que o educando conheça os primeiros passos do caminho para 

aprender a aprender. Os estudantes são encorajados a definir seus próprios objetivos de 

aprendizagem e tomar a responsabilidade por avaliar seus progressos pessoais. No entanto, o 

aluno é acompanhado e avaliado, e essa avaliação inclui a habilidade de reconhecer 

necessidades educacionais pessoais, desenvolver um método próprio de estudo, utilizar 

adequadamente uma diversidade de recursos educacionais e avaliar criticamente os progressos 

obtidos. 

Atrelado ao viés das metodologias ativas, tem-se fomentado a inovação e o 

empreendedorismo como cenário indispensável a uma formação profissional nesta atualidade. 

Para isso, há na IES o Parque de Empreendedorismo, Qualificação e Inovação (Pequitec) que 

atua em articulação com os cursos de graduação e de pós-graduação, fortalecendo o tripé ensino, 

pesquisa e extensão. 
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11. ESTÁGIO CURRICULAR SUPERVISIONADO 
 

Conforme as Diretrizes Curriculares Nacionais Gerais para a organização e o funcionamento 

dos cursos superiores de tecnologia, fica declarado como facultativo o Estágio Supervisionado, 

sendo assim, se optou por não oferecer o Estágio Supervisionado ao final do curso, transferindo 

suas atribuições aos Projetos Integradores ao longo do curso.  

 
Projeto Integrador (PI) 

  

As atividades práticas desenvolvidas na disciplina Projeto Integrador na estrutura curricular 

do Curso Superior de Tecnologia em Estética e Cosmética são desenvolvidas procurando integrar 

o discente com outras áreas do saber interdisciplinar, a fim de estimular a produção do 

conhecimento e a integração entre a teoria e prática. O Projeto Integrador tem como objetivo 

promover o intercâmbio entre ensino-serviço-comunidade, que contribuem para as ações de 

prevenção, promoção, proteção e reabilitação, melhoria da qualidade de vida das pessoas, 

funcionamento dos serviços de saúde locais e compromisso social. E assim, propicia valores 

éticos, de igualdade e, notadamente resgata-se a cidadania e a visão humanística aliadas à 

correlação valores da formação na área da saúde. A prática é considerada um processo educativo 

supervisionado e se destina a propiciar o exercício orientado da profissão e da cidadania. É a 

etapa de consolidação dos conhecimentos teóricos no exercício prático da profissão, elo essencial 

na qualificação profissional do aluno. 

O Projeto Integrador permeia toda a matriz curricular do curso, possibilitando assim ao acadêmico 

uma prática constante de aprimoramento do aprendizado teórico/prático, estando distribuídos em 

Projeto Integrador I (2º Período), Projeto Integrador II (4º Período) e Projeto Integrador III (6º 

Período).  

Nos Projetos Integradores as práticas são dividas conforme os itens abaixo: 

• Projeto Integrador I visa aprimorar as práticas de: Maquiagem, Design de Sobrancelhas e 

Depilação (Embelezamento); 

• Projeto Integrador II visa aprimorar as práticas de Estética Capilar e Facial;  

• Projeto Integrador III visa aprimorar as práticas de Estética Corporal.  
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12. ATIVIDADES COMPLEMENTARES 

 
A partir da elaboração e divulgação das Diretrizes Curriculares Nacionais Gerais, Resolução 

CNE/CP nº 3, de 18 de dezembro de 2002 para a organização e o funcionamento dos cursos 

superiores de tecnologia, e o Parecer CNE/CES nº 239/2008 que define a carga horária das 

atividades complementares nos cursos superiores de tecnologia, as Atividades Complementares 

passaram a figurar como importante componente dos cursos de graduação brasileiros, tanto na 

organização de seus programas de formação, quanto na flexibilização curricular. Portanto, as 

Atividades Complementares deverão aprofundar o nível de conhecimento do acadêmico para 

além dos limites naturais do curso que, independentemente de sua própria estrutura pedagógica, 

não tem como esgotar todos os conhecimentos relacionados com a formação e o exercício 

profissional.  

Assumindo-se o princípio de que o acadêmico é o agente da aprendizagem, as Atividades 

Complementares estimulam o “aprender a aprender” e ter responsabilidade e compromisso com 

sua educação, sendo um dos mecanismos que proporcionarão a participação do aluno na 

construção do saber com experiências inovadoras.  

O Curso Superior de Tecnologia em Estética e Cosmética atribui uma parcela de sua carga 

horária total para a realização de tais atividades, totalizando 100 horas. A possibilidade de 

frequentar cursos, seminários, palestras, oficinas, workshops e outros eventos viabiliza ao 

acadêmico perceber a comunicação entre as diversas áreas do conhecimento. A proposta 

também permite ao discente a participação na formação do seu currículo, atendendo à 

necessidade de diversificação do conhecimento, no tempo disponível para a conclusão do curso. 

O curso realiza, periodicamente, palestras, oficinas, cursos, minicursos e eventos, permitindo ao 

aluno complementar o aprendizado.  

A carga horária das atividades complementares deverá ser distribuída em atividades 

direcionadas para o ensino, pesquisa e extensão, garantindo os princípios norteadores da 

educação superior, obedecendo ao projeto pedagógico do curso e cumprindo os requisitos de 

comprovação por meio de certificados e/ou declarações que são apresentados pelo acadêmico, 

mediante deferimento da Coordenação de Curso, órgão competente para condução, organização 

e controle de tais atividades. 

O Regulamento contendo as atividades válidas, as formas de aproveitamento e as demais 

normas referentes a este autêntico elemento de enriquecimento e flexibilização curricular . 
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13. TRABALHO DE CONCLUSÃO DE CURSO 

 
 

Conforme as Diretrizes Curriculares Nacionais Gerais, Resolução CNE/CP nº 3, de 

18 de dezembro de 2002 para a organização e o funcionamento dos cursos superiores de 

tecnologia, e o Parecer CNE/CES nº 239/2008 que define a carga horária das atividades 

complementares nos cursos superiores de tecnologia para a organização e o funcionamento dos 

cursos superiores de tecnologia, fica declarado como facultativo o Trabalho de Cobclusão de 

Curso (TCC), sendo assim, se optou por não oferecer o TCC ao longo do curso, porém os alunos 

tem a possibilidade de participar de editais de pesquisas disponíveis na IES. 

 
 

14. PESQUISA E EXTENSÃO NO CURSO 

 
O ensino, a pesquisa e a extensão não podem ser analisadas separadas do mundo do 

trabalho. Todos interagem em função das necessidades sociais e econômicas e ao perfil do 

egresso, em permanente atualização para com as demandas profissionais e tecnológicas. 

Para a cabal consecução de sua finalidade, a IES assegura plena liberdade de estudo, 

pesquisa, ensino e extensão, permanecendo aberta ao diálogo com todas as correntes de 

pensamento, sem participar de grupos político-partidários. 

As Políticas Institucionais e ações acadêmico-administrativas para o Ensino, a Pesquisa 

ou Iniciação Científica, a Extensão, a Inovação Tecnológica e o desenvolvimento artístico e 

cultural estão amparadas na legislação nacional e buscam 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 articulação das áreas do saber. 

Tais políticas desenvolvidas, no âmbito do curso, estão claramente voltadas para a promoção de 

oportunidades de aprendizagem alinhadas ao perfil do egresso e as métricas implantadas, 

demonstram que tais práticas são grandemente exitosas e buscam uma inovação constante.  

As políticas institucionais de ensino estão implantadas no âmbito do Curso  Superior de 

Tecnologia em Estética e Cosmética nas seguintes dimensões: 

• Flexibilização curricular: com o objetivo de propiciar aos alunos o pleno domínio de 

habilidades e competências relativas à sua área de formação e expandir seu conhecimento 

por meio da interdisciplinaridade por meio da realização de atividades complementares; 

disciplinas, tanto optativas quanto eletivas; disciplinas on-line; eliminação dos pré-requisitos; 
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ênfases em linhas de formação; iniciação científica, pesquisa e extensão de forma a 

enriquecer a formação acadêmica. 

• Aperfeiçoamento das práticas docentes: com o objetivo de promover atividades de formação 

pedagógica para o corpo docente, atualização docente, ampliação e promoção de diálogos, 

trocas de experiências e envolver os discentes em acompanhamento sistemático sobre o 

processo de ensino e aprendizagem por metodologias ativas e uso de plataformas 

educacionais, ocorre no início e ao longo de cada semestre a Semana de Formação 

Continuada, evento que envolve a equipe do Núcleo de Apoio Pedagógico e Experiência ao 

Docente (NAPED), coordenadores e docentes. Nas semanas de capacitação ocorrem 

palestras, as oficinas sobre processos de ensino e aprendizagem e Fórum de Aprendizagem 

Ativa. Além disso, a equipe do NAPED monitora junto com o Coordenador do curso e Pró-

reitora de Graduação, possíveis deficiências na construção e desenvolvimento dos planos de 

ensino e nas atividades inerentes à docência, de modo a colaborar com sugestões de 

melhorias que são discutidas pelo Núcleo Docente Estruturante (NDE). 

• Gestão acadêmica e orçamentária do curso: com o objetivo de oferecer suporte; acompanhar; 

avaliar e promover condições adequadas para a efetivação dos projetos dos cursos, o 

Coordenador do Curso Superior de Tecnologia em Estética e Cosmética e demais 

coordenadores foram qualificados por equipe técnica e são acompanhados pela Pró-reitora 

de Graduação por meio do Projeto Coordenador Gestor, o qual dispõe de ferramentas para o 

planejamento, garantia, monitoramento e correção da gestão acadêmica e orçamentária, a 

fim de acompanhar o desempenho dos discentes e as práticas docentes, garantindo assim a 

qualidade do processo de ensino-aprendizagem e recursos para subsidiar esse processo.  

 

As políticas institucionais de extensão são inseridas no âmbito do Curso Superior de 

Tecnologia em Estética e Cosmética nas seguintes dimensões:  

• Disseminação de conhecimentos construídos pela comunidade acadêmica: com o objetivo de 

aproximar alunos e comunidade externa de modo que os alunos possam aprender e promover 

mudanças na autoestima, saúde e beleza, através de ações para comunidades de baixa renda, 

através do BELEZURA – Programa de Extensão, onde ocorre o envolvimento de acadêmicos 

com a comunidade externa para demonstrar como as práticas da estética favorecem a 

comunidade e aprimora os conhecimentos teóricos/práticos dos acadêmicos.  
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• Integração do ensino e da pesquisa com as demandas institucionais e sociais: com o objetivo 

de promover palestras, minicursos, apresentação de trabalhos científicos e atendimentos 

desenvolvidos pelos discentes e docentes em projetos de extensão que visam levar 

atendimento para a sociedade, atendimentos esses que oferecem melhoria do bem-estar 

físico e mental, assim como melhora da autoestima. Leva também conhecimento sobre áreas 

do curso como prevenção sobre o câncer de pele e envelhecimento cutâneo. Os projetos 

integram a oportunidade de levar conhecimento à população, assim como propicia ao aluno 

a oportunidade de aprendizado.  

• Reconhecimento e priorização das ações extensionistas como atividades complementares 

nos projetos pedagógicos dos cursos de ensino superior com o objetivo de promover 

atividades complementares que envolvam os alunos em abordagens de questões éticas, 

morais e de responsabilidade social a serem trabalhadas através do Programa de Extensão 

Belezura, que visa levar a população carente a oportunidade de tratamentos faciais e 

corporais, contribuindo dessa forma para a melhora do bem estar físico e mental, assim como 

a melhora da autoestima. O projeto ainda tem como objetivo proporcionar aos acadêmicos do 

curso uma experiência da vivencia profissional.  

 

As políticas institucionais de Pesquisa (Iniciação Científica) são inseridas no âmbito do 

Curso Superior de Tecnologia em Estética e Cosmética nas seguintes dimensões:  

• Construção do conhecimento através do desenvolvimento de pesquisa e iniciação científica e 

inovação tecnológica: com objetivo de qualificar o corpo docente, possuir 

infraestrutura/equipamentos necessários à realização de atividades pesquisa, iniciação 

cientifica e inovação tecnológica e captar recursos junto ao CnPq e os principais órgãos de 

fomento regionais e nacionais, por meio de investimento em infraestrutura (Pequitec – Parque 

de Empreendedorismo, Qualificação e Inovação), na composição de quadro de 

pesquisadores (incentivo à pós-graduação em nível de stricto sensu). 

• Promoção de atividades de pesquisa, iniciação científica e inovação tecnológica com o 

objetivo qualificar a comunidade acadêmica, divulgar e subsidiar essas atividades por meio 

de bolsas de pesquisa, iniciação científica e inovação tecnológica e com apoio financeiro aos 

seus pesquisadores e alunos para apresentar estudos e trabalhos científicos em eventos. 

Essas ações são subsidiadas pelos seguintes programas: 1) PROGRAMA DE APOIO À 

PRODUÇÃO CIENTÍFICA – financia o desenvolvimento de projeto de iniciação científica e 
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inovação tecnológica de docentes, objetivando a produção científica e a formação do 

“docente-pesquisador”; 2) PROGRAMA DE FORMAÇÃO CIENTÍFICA DO DISCENTE – 

proporciona bolsas de iniciação científica e inovação tecnológica, objetivando a formação 

científica do aluno; 3) PROGRAMA DE DIVULGAÇÃO DA PRODUÇÃO DO 

CONHECIMENTO – financia a divulgação do conhecimento produzido pelo UNITPAC, tanto 

para publicação de trabalhos a nível institucional, regional, nacional e internacional. 

 Através do Programa de Bolsas de Iniciação Científica (PROBIC), o UNITPAC incentiva o 

envolvimento dos acadêmicos em projetos de pesquisa. Alunos do Curso Superior de Tecnologia 

em Estética e Cosmética já foram contemplados com essa bolsa, participaram de pesquisas 

relevantes, apresentaram seus trabalhos através de publicações. A participação do curso nesse 

programa vem crescendo a cada semestre à medida que os alunos avançam na grade curricular 

e se identificam com áreas de pesquisa dos docentes do curso. 

 Assim, as políticas institucionais de ensino, pesquisa e extensão, constantes no PDI, estão 

implantadas no âmbito do curso. 

 

 

15. APOIO AO DISCENTE 

 

O UNITPAC tem como compromisso promover a atenção integral ao aluno, visando oferecer 

e garantir condições favoráveis à sua permanência na IES, independentemente de sua condição 

física ou socioeconômica, e oportunizando a interface entre o conhecimento teórico e a 

experiência prática. 

O processo de ensino-aprendizagem é centrado no aluno. Compreender a centralidade do 

aluno dentro da IES, levou a equipe a aprimorar suas ações e projetos, bem como a interligar 

setores e programas que lidam diretamente com o aluno, assegurando a estes um espaço 

acadêmico em que as ações se interliguem, proporcionando ao discente um leque de 

possibilidades para complementar sua formação com práticas que vão além do previsto no 

currículo de cada curso.  

O PPC do Curso Superior de Tecnologia em Estética e Cosmética alinha-se com a política 

institucional de atendimento ao discente tendo como premissa, proporcionar um ambiente 

inclusivo, nas mais diversas formas de pensar, ser e agir.  
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Todas as etapas previstas na política de atendimento ao Discente são integralmente 

cumpridas pela coordenação do curso e corpo docente, bem como pelos colaboradores que 

atuam no suporte aos cursos. 

A IES dispõe da Coordenação de Apoio e Suporte Acadêmico (CASA), que tem por função 

acolher o acadêmico, proporcionando a este bem-estar e qualidade na aprendizagem, além de 

vivencias profissionais e preparação e planejamento para o mercado de trabalho. Tais estratégias 

permitirão direcioná-los para resolução/suporte no aspecto que interfere na sua aprendizagem, 

possibilitando o aprimoramento e o desempenho acadêmico, bem como de seus desdobramentos 

no futuro projeto de vida e de trabalho. 

O apoio psicossocial e acadêmico, disponibilizado pela Instituição por meio da– CASA, visa 

intervir nos processos cognitivos, emocionais, sociais, culturais, pedagógicos e profissionais do 

estudante, oferecendo suporte e atuando sobre os fatores que possam interferir no seu sucesso 

acadêmico, profissional. Esse suporte tem também o objetivo de garantir a persistência dos 

estudantes.  

Dentre os serviços constantes na política de atendimento ao discente e integrados à CASA, 

o Núcleo de Apoio ao Discente – NAD tem fundamental importância, pois acolhe todos os 

discentes com um trabalho de escuta e orientação aos estudos. Dessa forma os alunos com baixo 

desempenho acadêmicos são encaminhados pelos docentes, esse encaminhamento é orientado 

continuamente em cursos de formação e reuniões de colegiados. Ao identificar a dificuldade do 

discente este é acolhido pelo NAD que realiza uma anamnese psicológica, orientação aos 

professores e familiares, encaminhamentos aos profissionais especializados e acompanhamento 

especializado por um professor de nivelamento durante todo o curso. São ainda oferecidos 

atendimentos psicológicos individuais e grupais e intérprete de libras (contratado pela IES) para 

suporte presencial em todas as aulas e atividades relacionadas ao currículo obrigatório; dentre 

outras 

O Nivelamento é uma atividade de apoio aos discente, com Regulamento próprio e oferece 

aulas extras ao cronograma normal de aulas, como suporte, reforço nas áreas de conhecimento 

em que o aluno ingressante demonstra fragilidades ou lacunas de conteúdos e de competências 

referentes a educação básica. Há professor com carga horaria destinada a este atendimento. São 

realizadas aulas, oficinas, cursos intensivos, principalmente na área de Linguagens e Códigos 

como também na área do Raciocínio Logico matemático. 

A monitoria também é um apoio dado aos acadêmicos, tanto para os alunos que necessitam 

de atividades paralelas e complementares em disciplinas do currículo, bem como uma ajuda aos 
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alunos (monitores) que após processo seletivo, recebem bolsa auxílio pelo serviço prestado. Há 

um regulamento próprio que disciplina todas as etapas e processos de monitoria. 

A IES oferece aos acadêmicos e egressos, o apoio profissional por meio do setor de 

Empregabilidade, onde são oferecidas oficinas, treinamentos e workshops para prepará-los ao 

mercado de trabalho. É ainda oferecido acompanhamento de Coaching que atende alunos 

(individualmente) e turmas para orientações pertinentes ao aprender, ao fazer, a gestão da 

carreira profissional e suas relações internas e externas dentro do contexto de sua futura área de 

atuação, além dos projetos de planejamento e gestão de carreira. 

Por ser componente curricular obrigatório, o Estagio Curricular e Extra tem coordenação 

especifica que atua em articulação com as coordenações de cursos, este setor está integrado ao 

CASA e apoia o aluno na organização de campos de estagio, formalização de convênios e termos 

de cooperação, seguro de vida dos acadêmicos em estágio e intermedia os canais de 

comunicação para estágios extracurriculares. 

O Projeto Eu, faz parte dos atendimentos oferecidos aos discentes da IES e tem por objetivo 

prestar atendimentos individuais e coletivos, de forma gratuita, sendo esses atendimentos: yoga, 

ventosaterapia, liberação emocional magnética e biomagnetismo, acupuntura, mindfulness, 

auriculoterapia, visando proporcionar aos acadêmicos a melhora da saúde, bem-estar qualidade 

de vida, prevenção, assim como orientação sobre o auto cuidado. 

As atividades extraclasse, são contempladas através do Projeto de Atendimento Extraclasse 

da IES que objetiva criar oportunidades de esclarecimento das dúvidas oriundas dos estudos 

individuais e das discussões em grupo; proporcionar ao acadêmico, as oportunidades de 

esclarecimento ou complementação acerca dos conteúdos, competências e habilidades dentro 

das disciplinas que ainda não chegaram ao nível necessário de compreensão e, 

consequentemente de aprendizado, dentre outros. 

Dentro da Coordenação de Pesquisa, Extensão e Pós-graduação, disponibilizamos como 

apoio aos discentes programas de Bolsas de Iniciação Cientifica, Bolsas de Pesquisa e a mais 

recente conquista foi o cadastro no CNPQ junto ao Programa de Bolsas voltadas para a Inovação. 

São janelas de oportunidades para nossos docentes e discentes consolidarem a sua formação e 

a construção de um perfil profissional que agregue o cognitivo à experimentação, o teórico ao 

prático. 

A conclusão da graduação não é vista pela IES como um ponto final no contato e 

acompanhamento do egresso. Por essa visão, tem-se nos cursos de graduação o Projeto de 

Retenção (Institucional) que centraliza-se em dois focos: estimulo à captação e 
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consequentemente ações incisivas com vistas à retenção, tais como: visitas dos coordenadores 

de cursos em salas de aulas para conversas com os alunos, atividades envolvendo egressos da 

IES que tragam suas experiências acerca da formação e profissionalização, acompanhamento 

dos alunos quanto ao desempenho acadêmico, pensando junto com o colegiado do curso ações 

interventivas para melhorias continuas; 

Setores e departamentos do Centro Universitário estão disponíveis aos alunos, a fim de 

proporcionar ao discente ambiente adequado ao êxito da aprendizagem. Os laboratórios podem 

ser utilizados pelos alunos, fora do horário de aulas, com a participação de monitores e dos 

técnicos dos laboratórios, para o reforço da aprendizagem prática.  

A biblioteca tem horário de funcionamento durante os três turnos, incluindo os sábados, para 

que os alunos possam realizar suas pesquisas bibliográficas, leituras ou trabalhos em grupo sem 

prejuízo da presença em sala de aula.  

Ademais, o setor em conjunto com o Núcleo de Acessibilidade da IES, promove ações de 

acolhimento e permanência, acessibilidade metodológica e instrumental, ações de acessibilidade 

arquitetônica, verifica e garante o atendimento prioritário, imediato e diferenciado para a utilização, 

com segurança e autonomia, total ou assistida, dos espaços e equipamentos acadêmicos, dos 

sistemas e meios de comunicação e informação da IES. 

O atendimento odontológico realizado intramuro.   O atendimento é   gratuito, permanente, de   

fluxo   contínuo, transferindo-se   à   comunidade   o   conhecimento   gerado   e   instalado   na   

IES, considerando a sua intangibilidade e inseparabilidade. Passa-se por triagem e atendimento 

pelos alunos do curso de Odontologia, sempre acompanhados de professores e/ou profissionais 

capacitados a orientar, com a realização procedimentos que incluem dentística, cirurgia, 

periodontia, endodontia, prótese, além de odontopediatria e ortodontia, sendo todas as 

especialidades amparadas pelo laboratório de radiologia.  

O serviço assistencial do Ambulatório Municipal, instalado no campus da IES atende à 

demanda da rede municipal nos serviços ambulatoriais – SUS que é estendido ao aluno enquanto 

parte da população. 

A IES também conta com o Projeto Belezura, que tem por objetivo oferecer aos acadêmicos 

atendimentos estéticos com valores acessíveis, sendo os tratamentos ofertados: limpeza de pele, 

massagem relaxante, massagem modeladora e design de sobrancelhas, visando assim a melhora 

da saúde, bem-estar e autoestima.  
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15.1 Programa de Bolsas 

 

O Centro Universitário Tocantinense Presidente Antônio Carlos - UNITPAC oferece 

programa de bolsas voltado especificamente para a capacitação de recursos humanos e para o 

fomento à pesquisa e aplica-se a todos os cursos presenciais e a distância. O programa irá operar 

com base em um eficaz instrumento de estímulo aos agentes dos processos de ensino, pesquisa 

e extensão. As concessões de bolsas, serão concedidas seguindo critérios do mérito e de 

adequação ao Plano de Desenvolvimento Institucional. O UNITPAC através de seu escritório de 

Projetos de captação de recursos (Pequitec – Agencia de Inovação Tecnológica do Tocantins 

(AGITTO), empreenderá captação junto a fontes de fomento diretamente ou por  meio de 

entidades de apoio. 

O objetivo principal do programa de bolsas é: 

I - apoiar a capacitação do corpo docente e discente, para a busca da excelência nos cursos de 

graduação e atendimento às disposições legais pertinentes; 

II - estimular a participação discente necessária à implantação e/ou desenvolvimento de linhas de 

pesquisa e extensão; 

III - viabilizar a implantação de programas de pós-graduação stricto sensu; 

IV - contribuir para a elevação e manutenção dos padrões institucionais de qualidade almejados 

pelos processos de auto-avaliação e de avaliação externa; 

V - favorecer a dedicação dos discentes enquanto requisito importante para a qualidade do ensino 

e da pesquisa e condição para a formação continuada. 

O UNITPAC oferece as seguintes modalidades de bolsas: 

I - bolsa de monitoria; 

II - bolsa de iniciação científica  

III – bolsa extensão; 

IV - bolsa esporte; 

V - bolsa artístico-cultural; 

VI - bolsa parentesco; 

VII - bolsa institucional; 

VIII - bolsa convênio; e 

IX - bolsa de trabalho. 

O programa de concessão de bolsas à discentes e docentes vinculados aos cursos presenciais e 

a distância do UNITPAC é regido por Regulamento próprio. 
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15.2 Estímulo à Permanência 

 

A IES mantém programas que atendem aos estudantes nos variados âmbitos das 

necessidades apresentadas: especiais, pedagógicas, psicológicas e financeiras, sendo estas 

providas a partir da manutenção de setores que se destinam em específico a cada aspecto 

apresentado. Criou o CASA (Coordenação de Apoio e Suporte Acadêmico), com a finalidade de 

apoiar os estudantes da Instituição em sua integração, permanência e participação na vida da 

comunidade acadêmica. 

A CASA desenvolve programas de apoio específico, promovendo espaços de acolhimento, 

aprendizado, convivência, estímulo à cultura e ressignificação de aprendizagens, que possam 

contribuir para o bem estar acadêmico. Oferece atendimento individualizado; apoio 

psicopedagógico aos estudantes; orientação aos docentes, nas questões de adequação curricular 

e avaliação, para os estudantes com necessidades educacionais especiais. 

 

15.3 Programa de Nivelamento 

O Programa de Nivelamento tem como objetivo realizar testes e cursos para os estudantes 

da Graduação, possibilitando um nivelamento do conhecimento em patamar adequado para um 

melhor desempenho e aproveitamento das Unidades de Aprendizagem. 

O Programa de Nivelamento é oferecido aos alunos ingressantes possibilitando intensificar 

o domínio de conhecimentos específicos em diferentes áreas de conhecimento. É organizado pelo 

NAD através de chamada em edital e os alunos são acompanhados pelos professores da área do 

conhecimento. Há um regulamento próprio que disciplina todas as etapas e os processos de 

nivelamento. 

 

15.4 Programa de Monitoria 

 

O Programa de Monitoria é acompanhado pelo NAD e visa proporcionar aos discentes a 

participação efetiva e dinâmica em projeto acadêmico de ensino, no âmbito de determinada 

unidade curricular, sob a orientação direta do docente responsável pela mesma. A monitoria 
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poderá ser exercida de forma remunerada ou voluntária. Há um regulamento próprio que disciplina 

todas as etapas e processos de monitoria. 

 

15.5 Organização Estudantil 

 

O Curso conta com o Diretório Central dos Estudantes – DCE, fundado em 06 de 08 de 2002, 

pelos estudantes dos cursos de Medicina, Ciências Contábeis e Pedagogia do UNITPAC. O DCE 

possibilita aos estudantes o debate e mobilizações relacionadas a instituição, seus problemas, 

desafios gerais ou específicos. Promove também atividades culturais e calouradas. O DCE realiza 

eleições anuais, além de assembleias entre outras formas de organização para ouvir os alunos e 

agir. 

 

15.6 Programa de Apoio Psicopedagógico 

 

Conforme consta no PDI, a política de acompanhamento de egressos é implementada pelo 

NAD (Núcleo de Apoio ao Discente). Este setor aplica pesquisas e implanta mecanismos para 

conhecer a opinião dos egressos sobre a formação recebida, para saber o índice de ocupação 

entre eles e para procurar estabelecer a relação entre a ocupação e a formação profissional 

recebida. 

Objetivamente, as atividades são desenvolvidas no curso, valorizando metodologias 

inovadoras e ativas que não se restrinjam a aulas expositivas, e que, efetivamente, permitem o 

desenvolvimento das competências e habilidades delineadas para a formação, bem como 

atendem a acessibilidade pedagógica e atitudinal e promovem a interdisciplinaridade, a 

articulação teórico-prática e a flexibilidade curricular.  

Núcleo de Apoio ao Discente funciona como um espaço de acolhimento ao acadêmico, 

professores e colaboradores. Disponibilizado gratuitamente pela IES em parceria com a 

Coordenação de Cursos, NAPED, Pró-Reitoria Acadêmica e Reitoria. 

Tem como principal característica o acompanhamento do desempenho acadêmico, buscando 

a otimização e aprimoramento das competências, habilidades, integração e participação em sala 

de aula, contribuindo de forma integral na melhoria dos processos de ensino e aprendizagem. 
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Oferece um espaço de orientação e apoio psicológico, realizando suporte em vários âmbitos 

desde desempenho acadêmico, dificuldades de aprendizagem, questões intra e interpessoais 

através de ações específicas, na busca de soluções de problemas e conflitos que interferem no 

processo de desenvolvimento psicossocial e profissional dos acadêmicos. 

Serviços oferecidos 

• Acolhimento aos calouros; 

• Acessibilidade para PcD; 

• Monitorias de nivelamento e Disciplina de Graduação; 

• Atendimento psicoterápico breve e focal; 

• Grupos Psicoterapêuticos. 

Os serviços do NAD estão disponíveis a todos os acadêmicos e colaboradores. 

15.7 Acolhimento do Ingressante 

 

O Programa de acolhimento aos ingressantes, é um evento de recepção aos alunos calouros 

ingressantes no UNITPAC. Os calouros são recepcionados no auditório central pela Reitoria, 

coordenador do curso, e alguns professores, dando-lhes as boas vindas. O programa tem por 

objetivo acolher e facilitar a adaptação do aluno calouro ao novo ambiente, buscando a integração 

entre os alunos e a comunidade acadêmica. Em seguida os coordenadores levam os alunos para 

um tour e apresentam as instalações os programas de atendimento aos discentes, e todos os 

serviços oferecidos pela IES.  

 

15.8 Acompanhamento do Egresso 

 

 O UNITPAC reconhece a importância do relacionamento com seus egressos e proporciona o 

acompanhamento por meio do setor de Empregabilidade vinculado ao CASA. 

O setor busca manter contato contínuo com os egressos, acompanhando sua inclusão e 

adaptação mercado de trabalho. 

É ainda disponibilizado questionário online, a fim de manter contato com os alunos através 

deste canal de comunicação, pois é uma forma de continuar esta relação que começou nas salas 

de aula, estimulando o convívio a troca permanente de informações entre egressos e alunos que 

se formaram e se formarão no UNITPAC.  
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O egresso poderá preencher o Questionário Online no qual os dados obtidos visam ampliar 

o contato, acompanhar a trajetória profissional e a inserção no mercado de trabalho de seus 

egressos.  

 O objetivo do questionário é coletar dados sobre o perfil do egresso de graduação, sua 

atuação profissional atual, seu crescimento e desenvolvimento na profissão e seu interesse 

em formação continuada. Assim, poderemos melhorar nossos cursos de graduação e pós-

graduação a cada ano, e direcionar nossos projetos de formação continuada às necessidades 

dos profissionais de cada área.  

No Centro Universitário UNITPAC, os egressos são considerados como nossos alunos. 

Sendo assim eles também podem, mediante agendamento prévio, ter acesso e utilizar os 

espaços da Instituição (como laboratórios específicos ou de informática) e utilizar nossa 

biblioteca como visitante. 

São ainda oportunizados cursos e treinamentos para melhoramento da performasse 

profissional, além de inclusão destes egressos nos eventos próprios do curso. 

 

15.9 Programa de Internacionalização 

 

O curso conta com o apoio da Coordenação de Relações Internacionais (CRI) que foi criada 

em junho de 2019 e é responsável pela implementação de programas de internacionalização do 

Centro Universitário Presidente Antônio Carlos - UNITPAC através de acordos de cooperação e 

parcerias internacionais, proporcionando ações de ensino, pesquisa e extensão para estudantes 

de graduação, pós-graduação, pesquisadores e docentes. 

 

15.10 Ouvidoria 

 

O curso Superior em Estética e Cosmética conta com a Ouvidoria que é uma 

ferramenta aberta a todos acadêmicos de forma a registrar, processar e agilizar suas 

reclamações, denúncia, elogios ou críticas. É um mecanismo interlocutório entre 

acadêmicos e Coordenação e IES. 

O UNITPAC se redireciona através destas à decisões, acompanhadas das 

necessidades, dos valores, das imparcialidade, legalidade e ética profissional.  
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O objetivo da OUVIDORIA é promover melhorias no processo de trabalho, afim de beneficiar toda 

comunidade acadêmica. 

ATENDIMENTO 
Email: ouvidoria@unitpac.edu.br 
Site: 
http://ouvidoria.itpac.br/?__hstc=220468295.528576ba311f1d718d06e05bb2d30303.158577805
4024.1601379083319.1601400879251.402&__hssc=220468295.5.1601400879251&__hsfp=359
6241678   
 
 

16. GESTÃO DO CURSO E O PROCESSO DE AUTOAVALIAÇÃO 

 

 
A política institucional e suas formas de operacionalização estão devidamente implantadas, 

garantindo os referenciais de qualidade dos cursos de graduação. A IES implantou todas as 

práticas previstas para o curso de tecnologia, de forma coerente com as políticas constantes nos 

documentos oficiais, atualizando periodicamente sua organização pedagógica e curricular, de 

acordo com as orientações do Ministério da Educação, emanadas das diretrizes curriculares 

nacionais de cada área e as novas exigências do mercado de trabalho.  

 Assim, a política institucional de gestão do curso e sua articulação com a gestão institucional 

encontram-se de acordo com as prerrogativas e normas estabelecidas em seus documentos, 

tanto no PDI, quanto no PPC e demais regulamentos e regimento do Centro Universitário. Essa 

articulação promove o desenvolvimento das atividades acadêmicas do curso em consonância 

com as diretrizes e políticas previstas no PDI para a graduação, sem perder de vista as exigências 

legais e de mercado que afetam diretamente o curso. 

 A Instituição realiza sistematicamente ações tanto acadêmicas quanto administrativas 

usando como subsídio os resultados observados/a serem observados nas autoavaliações e 

avaliações externas, entre elas avaliações in loco dos cursos, sejam presenciais sejam a 

distância, e avaliações da IES, Exame Nacional de Desempenho do Estudante e CPCs 

alcançados, entre outros. 

Estas informações são oriundas das análises prospectivas, das diretrizes curriculares, bem 

como as diretrizes e políticas firmadas no PDI. 

 Desta forma, o Curso Superior de Tecnologia em Estética e Cosmética tem a seguinte 

estrutura orgânica:  

http://ouvidoria.itpac.br/?__hstc=220468295.cd3da532ba4137e6ffa6ad9ec13255ec.1580947538980.1587648106176.1587651218039.18&__hssc=220468295.8.1587651218039&__hsfp=2488073705
mailto:ouvidoria@itpac.br
http://ouvidoria.itpac.br/?__hstc=220468295.528576ba311f1d718d06e05bb2d30303.1585778054024.1601379083319.1601400879251.402&__hssc=220468295.5.1601400879251&__hsfp=3596241678
http://ouvidoria.itpac.br/?__hstc=220468295.528576ba311f1d718d06e05bb2d30303.1585778054024.1601379083319.1601400879251.402&__hssc=220468295.5.1601400879251&__hsfp=3596241678
http://ouvidoria.itpac.br/?__hstc=220468295.528576ba311f1d718d06e05bb2d30303.1585778054024.1601379083319.1601400879251.402&__hssc=220468295.5.1601400879251&__hsfp=3596241678
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1) Coordenador do Curso Superior de Tecnologia em Estética e Cosmética participa como 

membro efetivo do Conselho, que se caracteriza como instância superior do Centro 

Universitário.  

2) Colegiado do Curso Superior de Tecnologia em Estética e Cosmética – coordenado pelo 

Coordenador do Curso Superior de Tecnologia em Estética e Cosmética tem como objeto 

principal de análise e deliberação o conjunto de assuntos relacionado à administração 

acadêmica do curso, isto é, alocação de docentes nas atividades, definição das instalações 

físicas, propostas de convênios, etc., conta com docentes, discentes e técnicos 

administrativos como membros efetivos do Colegiado.  

3) Núcleo Docente Estruturante - coordenado pelo Coordenador do Curso Superior de Tecnologia 

em Estética e Cosmética tem papel fundamental para construção, acompanhamento, 

consolidação e para atualização periódica do Projeto Pedagógico do Curso Superior de 

Tecnologia em Estética e Cosmética, verificando o impacto do sistema de avaliação de 

aprendizagem na formação do estudante e analisando a adequação do perfil do egresso, 

considerando as DCN e as novas demandas do mundo do trabalho. 

 

A Coordenação do Curso Superior de Tecnologia em Estética e Cosmética - tem como objeto 

principal o atendimento dos aspectos acadêmicos e administrativos do curso, além de assessorar 

diretamente o corpo docente, discente e técnico administrativo (preceptores, técnicos de 

laboratórios, bibliotecária, auxiliares de biblioteca, etc).  

 A articulação da gestão do curso com a gestão institucional ocorre mediante o 

desenvolvimento das seguintes ações: 

• realização de reunião com os professores do curso antes do início de cada semestre para 

discussão dos planos de ensino das disciplinas: dados de identificação, ementários, 

objetivos, conteúdos programáticos, metodologia de ensino-aprendizagem, metodologia de 

avaliação, bibliografias e cronograma; 

• realização da Semana de Planejamento Pedagógico Participativo com reuniões para 

planejamento entre reitor, pró-reitores, coordenadores e docentes. 

• formação continuada para capacitação docente ocorre no início de cada semestre e ao 

longo do mesmo com cursos de capacitação e aperfeiçoamento em metodologias ativas, 

tecnologias de apoio na prática docente, entre outros assuntos de interesse; 
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• levantamento junto aos registros acadêmicos da frequência, dos índices de evasão, dos 

trancamentos, dos resultados das avaliações, dentre outros aspectos, com o intuito de 

acompanhar o desempenho do discente; 

• levantamento junto aos docentes dos níveis de facilidades e dificuldades encontradas na 

administração das aulas; 

• promoção de reuniões com profissionais da área, dos setores público e privado da região; 

• realização de reuniões sistemáticas com discentes; 

• realização de avaliações sistemáticas do desempenho docente, tanto de cunho quantitativo 

quanto qualitativo por meio dos dados enviados pela Comissão Própria de Avaliação (CPA) 

e emissão de relatórios periódicos.  

• revisão sistemática do Projeto Pedagógico do Curso como um todo com a participação dos 

segmentos envolvidos no processo, incluindo possibilidade de atualização das ementas 

pelos docentes para submissão ao NDE; 

• revisão sistemática dos procedimentos acadêmicos e administrativos utilizados pelo curso; 

• revisão dos meios de comunicação utilizados para os públicos internos e externos; 

• organização de atividades extracurriculares, tais como palestras, seminários, workshops, 

entre outros, para promover a integração do corpo docente e discente e enriquecer o 

currículo do curso; 

• articulação das atividades acadêmicas desenvolvidas para o curso no sentido de propiciar 

a melhor qualidade do ensino; 

A construção e a execução desse PPC resulta da ação conjunta da coordenação, dos 

docentes e dos discentes em direção à concretização dos objetivos do curso, além de identificar 

aspectos que dão sustentabilidade à implementação do curso, como necessidades do mercado, 

competência técnico-pedagógica, aplicação dos fundamentos metodológicos, seu contexto, corpo 

discente, corpo docente e carga horária por disciplina.  

A Instituição realiza sistematicamente ações tanto acadêmicas quanto administrativas 

usando como subsídio os resultados observados/a serem observados nas autoavaliações e 

avaliações externas, entre elas avaliações in loco dos cursos, sejam presenciais sejam a 

distância, e avaliações da IES, Exame Nacional de Desempenho do Estudante e CPCs 

alcançados, entre outros. 

Dentre as ações realizadas merecem destaque: 
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1. Sobre os resultados de autoavaliações: 

-Divulgação e conscientização sobre a importância da participação da comunidade acadêmica; 

-Ampla divulgação do relatório e ações corretivas adotadas no âmbito Acadêmico; entre outras. 

 

2. Resultados do ENADE: 

-Conscientização da obrigatoriedade e importância no período que antecede o exame, 

-Acompanhamento dos estudantes no dia do ENADE nos pontos de provas; 

-Reestudo periódico do PPC e planos de ensino para atendimento das competências constantes 

no edital do ENADE; entre outras. 

 

 

3. Avaliações in loco: 

 

-Divulgação dos resultados após parecer satisfatório da Secretaria (MEC); 

-Saneamento de fragilidades apontadas com divulgação das ações, entre outras. 

 

O projeto coordenador gestor permite um monitoramento efetivo e frequente das ações 

desenvolvidas no curso, bem como dos indicadores que possibilitam mensurar a execução e 

realinhar novas ações ou até adotar medidas corretivas a fim de garantir o alcance dos objetivos 

propostos. 

Reuniões de avaliação e encaminhamentos com líderes de turmas são realizadas com 

frequência pela coordenação do curso e, semestralmente pela reitoria. 

Reuniões de avaliação e encaminhamentos com líderes de turmas são realizadas com 

frequência pela coordenação do curso e, semestralmente pela reitoria. 

O acompanhamento e avaliação dos projetos pedagógicos dos cursos do UNITPAC são 

realizados por meio da atuação conjunta do Colegiado de Curso, Núcleo Docente Estruturante – 

NDE, Coordenação de Curso, Docentes e Comissão Própria de Avaliação – CPA.  

Dada à importância da avaliação institucional, o UNITPAC tem usado, desde 2001, 

instrumentos de acompanhamento de suas atividades, que estão sempre subsidiando o processo 

de desenvolvimento da Instituição e o estabelecimento de políticas, diretrizes e estratégias para 

o cumprimento de sua missão.  

Para o UNITPAC, a avaliação, no que concerne à sua estrutura, à organização, ao 

funcionamento e ao impacto sobre o processo de ensino-aprendizagem-educação-
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desenvolvimento, oferecido aos discentes, constitui-se em elemento para reflexão e 

transformação da prática acadêmica tem como princípio básico o aprimoramento da qualidade de 

suas ações educativas bem como envolve processo interno e externo.  

A avaliação interna, processo em pleno funcionamento na IES e a avaliação externa, feita 

pelos órgãos do Sistema Federal de Ensino, é subsidiada por procedimentos de observação e por 

registros sucessivos e tem por objetivo permitir o acompanhamento sistemático e contínuo: do 

processo de ensino-aprendizagem-educação-desenvolvimento, efetivado de acordo com os 

objetivos e metas propostos pela Instituição; do desempenho da direção, dos discentes, dos 

docentes e dos demais funcionários, nos diferentes momentos e níveis do processo educacional; 

da participação efetiva da comunidade acadêmica nas diversas atividades propostas pela 

Instituição; da execução articulada do Plano de Desenvolvimento Institucional PDI, Projeto 

Pedagógico Institucional PPI e Projeto Pedagógico do Curso PPC. 

A avaliação institucional é realizada a partir de procedimentos internos e externos, 

objetivando a análise, a orientação e a correção, quando for o caso, dos procedimentos 

pedagógicos, administrativos, éticos e financeiros da Instituição. 

Pretende o UNITPAC, nesse processo avaliativo, que é caracterizado como progressivo e 

permanente, alcançar os diversos segmentos institucionais: corpo docente, discente, processo de 

gestão, cursos, órgãos suplementares e outros aspectos, mediante instrumentos próprios internos 

e externos a ele, no que diz respeito à avaliação dos docentes e dos Projetos Pedagógicos dos 

Cursos realizados pela Comissão Própria de Avaliação CPA, observados os dispositivos 

regimentais e as normas estabelecidas pelo Conselho de Ensino, Pesquisa e Extensão. 

Além do processo de avaliação institucional, o atendimento às principais demandas dos 

alunos resulta da realização de duas reuniões semestrais com os representantes de turma, 

realizada pelo coordenador do curso, quando é possível avaliar a percepção dos graduandos em 

relação ao curso. Neste momento são estreitadas as relações da coordenação com a comunidade 

discente e anotadas as demandas, sob a visão dos discentes, sobre o PPC. 

Formas de utilização dos resultados das avaliações: os resultados são utilizados para 

desencadear, na IES, debates sobre a qualidade das atividades de ensino, pesquisa e extensão 

praticadas no dia-a-dia do UNITPAC. Através de divulgação pública dos resultados com utilização 

de diversos meios, tais como: reuniões, documentos informativos, seminários, mesas redondas, 

etc. fazem com que, a cada dia, a Instituição como um todo tome consciência e reconheça seus 

problemas, trabalhando para superá-los e proporcionando qualidade nos serviços prestados pela 

IES. 
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Os resultados das avaliações externas (ENADE, CPC e Concursos em Geral), após 

analisados pelo NDE, são apresentados nas reuniões de Colegiado de Curso, para a aprovação 

de medidas corretivas de cunho acadêmico e administrativo, buscando alcançar a excelência no 

processo ensino-aprendizagem. Esses resultados também são compartilhados e discutidos com 

as coordenações dos demais cursos da área da saúde, possibilitando a troca de experiências e 

visando estabelecer um modelo próprio de ensino. As ações decorrentes destes fóruns são 

necessariamente articuladas e alinhadas às diretrizes institucionais.  

Considerando a avaliação como a ferramenta principal da organização e implementação 

curricular, assim como um processo que produz mudanças nos conceitos e práticas de formação, 

na gestão, nos modelos institucionais e configurações do sistema educativo, pode-se afirmar que 

os resultados avaliativos conduzem as diretrizes de mudança que uma instituição de educação 

superior se propõe a realizar, visando o aperfeiçoamento de seus processos. 

Aliada a essa consideração, o UNITPAC interpreta a avaliação como um processo 

dinâmico, constante e progressivo, que norteia a reflexão contínua de sua prática educativa, 

consubstanciando o potencial qualitativo de suas funções, no âmbito da Pesquisa, Extensão e 

Ensino. Desse modo, destaca-se a autonomia deliberada à Comissão Própria de Avaliação (CPA), 

a fim de coordenar os processos internos de avaliação, legitimando seus resultados, o que se 

tornou primordial no cumprimento dos propósitos estabelecidos. 

Nessa perspectiva, as ações acadêmico-administrativas do Curso Superior de Tecnologia 

em Estética e Cosmética do UNITPAC são baseadas nos resultados do processo de 

autoavaliação e das avaliações externas, avaliação de curso, ENADE, CPC e outras. 

Enfatiza-se que as ações desencadeadas, após sua realização, se constituem em objeto 

de (re)avaliação, evidenciando a dinamicidade do processo e, por conseguinte, a realização da 

meta-avaliação. 

O Curso Superior de Tecnologia em Estética e Cosmética UNITPAC permanecerá atento 

a todas as sinalizações das avaliações, internas e externas, com o intuito de oferecer uma 

formação que almejamos: humana sem deixar de ser técnica, generalista sem deixar de 

considerar as particularidades e regional sem limitar as oportunidades de crescimento. 

 

 
17. ATIVIDADES DE TUTORIA 
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Os cursos ofertados pelo UNITPAC, na modalidade presencial, oferecem disciplinas na 

modalidade a distância, conforme regulamentado pela Portaria nº 1.428, de 28 de dezembro de 

2018. Para esses conteúdos, e prezando pela qualidade do ensino proporcionado aos discentes, 

e em atendimento ao Art. 2º “As instituições de ensino superior que possuam pelo menos um 

curso de graduação reconhecido poderão introduzir, na organização pedagógica e curricular de 

seus cursos de graduação presenciais regularmente autorizados, a oferta de disciplinas na 

modalidade a distância”, desde que esta oferta não ultrapasse 20% (vinte por cento) da carga 

horária total do curso”; são disponibilizadas atividades de tutoria. As disciplinas ofertadas na 

modalidade à distância são: Língua Portuguesa, Metodologia Científica, Economia, Tecnologia e 

Gestão do Conhecimento, Educação Ambiental e Sustentabilidade, Marketing Pessoal e 

Profissional, e Gestão de sistemas de Informação. Todas estão identificadas como disciplinas on-

line na matriz curricular. 

 Os tutores são responsáveis por toda a mediação do processo de ensino-aprendizagem que 

acontece no Ambiente Virtual de Aprendizagem. Entre suas responsabilidades, está a moderação 

dos Fóruns de Discussão, proporcionando a interação entre os próprios alunos e entre aluno e o 

tutor. Nos Fóruns, os alunos podem emitir suas opiniões, construir argumentos, dirimir dúvidas 

relacionadas ao conteúdo disponibilizado e revisar conceitos. Os tutores respondem eventuais 

dúvidas e fazem suas considerações a respeito das discussões.   

 Cabe ao tutor mediar o processo pedagógico junto aos estudantes, assim como o domínio 

do conteúdo específico das disciplinas sob sua responsabilidade, a fim de auxiliar os estudantes 

no desenvolvimento de suas atividades individuais e em grupo, fomentando o hábito da pesquisa, 

esclarecendo dúvidas em relação a conteúdos específicos. O tutor atua, também, como mediador 

na preparação dos alunos para o pensar, por meio da estimulação das capacidades 

investigadoras dos discentes. Este tutor participa do processo de avaliação do material didático, 

a cada final de disciplina, objetivando contribuir com o aperfeiçoamento de todo o material. 

 Além dos tutores, a equipe do Núcleo de Educação a Distância disponibiliza monitores que 

colaboram com o suporte técnico presencial oferecido pelo UNITPAC. O monitor insere a 

presença humana no contexto das tecnologias de informação, facilitando o acesso ao ambiente 

virtual de aprendizagem e garantindo a utilização completa das ferramentas disponibilizadas, 

tornando a EAD um processo menos solitário e mais comunitário, aumentando, assim, a adesão 

do estudante ao sistema. Cabe à monitoria presencial, além de atender aos estudantes, orientar 

quanto ao acesso ao material disponibilizado na plataforma e agendamento da prova presencial 

obrigatória. 
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 Além da oferta de monitoria, profissionais alocados nos departamentos de Tecnologia da 

Informação (TI) e Núcleo de Educação a Distância (NEaD), estão à disposição dos alunos na 

Instituição para auxílio e orientação sobre acesso ao Ambiente Virtual de Aprendizagem e uso 

das tecnologias disponíveis. 

 As atividades de tutoria e monitoria são avaliadas periodicamente pelos estudantes e equipe 

pedagógica do curso. Essa avaliação acontece enquanto a disciplina está em andamento e ao 

ser finalizada, o que embasa para a coordenação do curso a tomada de decisões. As tomadas de 

decisões englobam, entre outras, adaptações e mudanças na forma de condução das disciplinas, 

atualizações do material didático e do Ambiente Virtual de Aprendizagem. Essas medidas, 

corretivas e de aperfeiçoamento, podem acarretar alterações tanto em disciplinas em andamento 

quanto no planejamento de atividades futuras. 

 

17.1 Conhecimentos, habilidades e atitudes necessárias às atividades de Tutoria 

 

O tutor tem um papel extremamente importante no ensino semipresencial e a distância. As 

funções devem ser pedagógica, social, administrativa e técnica. Isso se deve ao fato de o ensino 

em um espaço virtual ter características específicas, como as variações do espaço de ensino, que 

pode ser em qualquer lugar. Tutor e aluno encontram-se em condições de igualdade na 

comunicação, tendo o aluno um atendimento individual, tempo para entrar em sala de aula a 

qualquer momento, maior uso de multimídia e tecnologia na construção do conhecimento. Nesse 

contexto, o papel do tutor deve ser de um integrador, colega, facilitador, inspirador de confiança 

e uma pessoa que ajuda o aluno na construção do conhecimento.  

 O tutor deve, portanto, ter habilidade para interagir com os estudantes com disponibilidade 

para ouvir e atendê-los nas suas dúvidas e problemas, de modo que o estudante veja nele um 

aliado em quem possa confiar. 

 Para tanto, são requisitos de titulação e experiência profissional para atuação no corpo de 

tutores: 

• requisitos de formação: ter formação na área específica da disciplina ou em áreas 

correlatas. A escolha dos tutores depende da análise em conjunto da coordenação de 

curso, da coordenação do NEAD e da Pró-Reitoria de Graduação. 
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• experiência profissional: experiência de, no mínimo, 1 ano em educação a distância como 

técnico, tutor ou professor. 

 Os tutores passam por capacitações que os habilitam a atuarem nas atividades de tutoria. 

As capacitações, com o objetivo de preparar os tutores, proporcionam o aperfeiçoamento dos 

conhecimentos científicos, tecnológicos e profissionais necessários para atuação no ensino a 

distância e no ambiente virtual de aprendizagem. Periodicamente, discentes e  equipe pedagógica 

do curso avaliam os tutores para detecção da necessidade de novas capacitações.  

 O UNITPAC, ao final de cada semestre letivo, oferece capacitações com temáticas 

direcionadas às metodologias ativas de aprendizagem, na qual os tutores têm a possibilidade de 

aperfeiçoarem suas práticas pedagógicas. Esse aperfeiçoamento pedagógico possibilita a 

elaboração de aulas mais práticas, criativas e inovadoras, que priorizam a pró-atividade, 

colaboração e cooperação entre discentes, auxiliando diretamente no processo ensino-

aprendizagem, resultando em permanência e êxito nos conteúdos curriculares do curso. 

Os conhecimentos, habilidades e atitudes da equipe de tutoria são adequados para a 

realização de suas atividades, e suas ações estão em conformidade com que se atribui à função 

de tutoria já descritas nesse  PPC, às demandas comunicacionais e às tecnologias adotadas no 

curso, são realizadas avaliações periódicas para identificar necessidade de capacitação dos 

tutores pela equipe do Nead frente às necessidades apontadas pela própria equipe e pelos 

discentes e há apoio institucional para adoção de práticas criativas e inovadoras para a 

permanência e êxito dos discentes. 

 

18. TECNOLOGIAS DE INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO NO PROCESSO ENSINO- 

APRENDIZAGEM 

 

O uso das Tecnologias da Informação e Comunicação (TICs) no processo ensino-

aprendizagem reflete uma nova forma de expressão do pensamento e interação, a incorporação 

desses recursos à educação. Sua aplicação é objeto de investigação não apenas como um meio 

para ensinar conteúdos específicos de disciplinas, mas principalmente pelos processos 

cognitivos, sociais e científicos que suscitam. 

Considerando as demandas por novas tecnologias que permeiam constantemente o 

universo acadêmico, a instituição tem o compromisso de ter em seu acervo tecnológico, 

equipamentos que dão o suporte ao processo de ensino-aprendizagem. Em todas as salas de 
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aula existem computador com acesso à internet e projetor multimídia. Professores e alunos tem 

acesso aos laboratórios de informática que comportam computadores com configurações 

atualizadas e diversos softwares que auxiliam na execução do projeto pedagógico.  

Desta forma, a instituição exige um conhecimento holístico da realidade. Possui um 

contínuo processo de melhoria da sua infraestrutura, com o objetivo de oferecer laboratórios bem 

equipados e de alta qualidade, equipamentos compatíveis com a boa qualificação de seu alunado, 

aparelhagem que proporcione atividades de ensino, pesquisa e extensão de destaque na região. 

Tudo isso em consonância com o perfil de formação dos cursos abarcados pelo UNITPAC, 

potencializando a interdisciplinaridade em busca de um conhecimento prático e científico. 

Destaca-se, nesse processo, a existência de oito Laboratórios de Informática e quatro salas 

dedicadas exclusivamente a Metodologias Ativas de Aprendizagem. Nesses espaços o alunado 

aprimora seus conhecimentos práticos em consonância com a teoria aprendida através de 

disciplinas teóricas específicas da estrutura curricular do curso, além de utilizar esses espaços 

com o acompanhamento de profissionais para a realização de trabalhos e pesquisas em outras 

disciplinas.  

Refletindo em como a utilização de recursos de aprendizagem em sala de aula pode ser 

benéfica no processo de aprendizagem de seus alunos, o UNITPAC busca oferecer salas de aula 

personalizadas, com equipamentos tecnológicos que propiciam aulas dinâmicas, com a 

possibilidade de complementação com textos, vídeos, desenhos, recurso de marcação e áudio 

de boa qualidade. Um dos recursos tecnológicos disponibilizados em algumas salas de aula é a 

lousa interativa, que fica conectada a um computador e um projetor multimídia. As salas que 

possuem esse recurso tecnológico estão adaptadas para aulas interativas, baseadas em 

atividades ativas e colaborativas de aprendizagem. 

Com todas as salas equipadas com recursos tecnológicos de projeção, é possível que 

professores conectem seus computadores pessoais durante as aulas, dinamizando e 

personalizando cada vez mais o aprendizado dos alunos.  

Além dos ambientes supracitados, a Instituição disponibiliza uma área de computadores 

na Biblioteca com computadores dispostos em bancadas com cadeiras disponíveis para acesso 

a alunos e usuários desse espaço acadêmico.  

 Os pavilhões são cobertos pela tecnologia de rede sem fio (wireless), que permitem a 

conexão de dispositivos eletrônicos sem o uso de cabos. A rede sem fio pode ser acessada por 

toda a comunidade educativa do UNITPAC, à qual podem conectar-se notebooks, smartphones, 

celulares e similares.  
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Afinada com as alterações e inovações tecnológicas de uso cada vez mais disseminado e 

acessível, o UNITPAC provê os cursos de infraestrutura adequada para a aplicação das 

tecnologias de informação e de comunicação, como apoio e consolidação do processo de ensino 

e aprendizagem. Nesse sentido, estimula docentes e alunos na utilização dos recursos 

tecnológicos, para melhoria constante da sua formação. No Curso Superior em Estética e 

Cosmética, a concretização dessas políticas será obtida por meio da capacitação contínua dos 

agentes envolvidos, voltada para o uso das tecnologias de informação e de comunicação e com 

discussão sobre seu impacto nas questões metodológicas do processo, além da busca 

permanente pela adoção de novos recursos e inovações nas atividades acadêmicas. 

As salas de informática do UNITPAC foram estruturadas para viabilizar aulas dos diversos 

Cursos; um ambiente de conexão à Internet; um ambiente disponível, de manhã, à tarde e à noite, 

para que alunos e professores, sob regulamentação adequada, possam realizar a preparação de 

trabalhos acadêmico.  

Todo espaço físico da IES possui rede Wi-Fi para ser utilizada pela comunidade 

acadêmica. Os equipamentos, materiais de consumo e demais acessórios são adequados a 

execução das atividades previstas no Projeto do Curso em quantidade que mantém a relação 

equipamento/aluno compatível com o bom desempenho no ensino e dentro dos padrões de 

qualidade exigidos para a avaliação do curso.  

O planejamento dos laboratórios obedece às exigências didático-científicas do projeto 

pedagógico do curso, quanto à área física, às instalações específicas, aos equipamentos e 

aparelhos indicados pelos professores responsáveis pelas práticas, projetos de iniciação científica 

e também programas de extensão. 

A Tecnologia de Informação compete implantar, manter e atualizar estruturas de hardware 

e software que possibilitem o pleno funcionamento das diversas redes e sub-redes que compõe 

o Sistema de Informática do UNITPAC. 

Os Laboratórios de Informática utilizados pelos Cursos do UNITPAC funcionam de segunda 

à sexta-feira das 8 às 22h40min e aos sábados de 8 às 17 horas, com cerca de 271 computadores 

disponíveis. Não existem restrições quanto ao número de horas diárias que cada aluno pode usar 

os recursos. Além disso, o UNITPAC conta com rede wi-fi de acesso livre.  

Outra forma de mediação via web é o Portal Universitário. Este é um Ambiente Virtual de 

Aprendizagem na Internet, cujas ferramentas e estratégias são elaboradas para propiciar um 

processo de aprendizagem, através de trocas entre discentes e docentes, coordenadores de 

curso, incentivando o trabalho cooperativo. Consiste em uma plataforma voltada para atividades 
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diversas da IES: Gestão do Ensino, Pesquisa/Extensão e Avaliação Institucional. Também dá 

suporte às aulas presenciais, na medida em que os docentes podem inserir arquivos com textos 

ou mídias complementares às aulas. 

O Portal Acadêmico prevê área privativa para alunos e professores, onde podem ser 

trocados materiais de auxílio à construção do conhecimento. O sistema de gestão acadêmica da 

IES integra os diversos setores e disponibiliza, no ambiente exclusivo dos discentes, do Portal 

Acadêmico, tudo sobre sua vida acadêmica, tais como: notas, frequência, situação de atividades 

complementares, programa de disciplina, apostilas/trabalhos de docentes, histórico financeiro, 

etc., além de serviços importantes como rematrícula online, negociação financeira eletrônica, 

emissão de boletos bancários, reserva e renovação de empréstimos de livros da biblioteca, 

consulta do acervo da biblioteca, solicitação de documentação da Secretaria Acadêmica, etc.). 

As redes sociais (Facebook, WhatsApp) também são utilizadas por professores e 

coordenadores para formação de grupos de estudo, inserção de arquivos com texto e 

comunicação entre os docentes, os discentes e o coordenador do curso.  

Na biblioteca, na sala onde os acadêmicos acessam a internet, existem 20 computadores 

completos, gerenciados por um programa (R2A) desenvolvido para acesso de internet em 

ambientes de biblioteca, a partir do qual cada aluno tem direito a uma hora de acesso por dia e o 

aluno tem acesso livre a internet via wireless.  

Além disso, o site institucional permite acesso livre ao Portal da EBSCO onde o acadêmico 

tem acesso a duas bases de dados de e-book: Academic Collection e a Clinical Collection e duas 

bases de Periódicos eletrônicos: Minha Biblioteca e Revista dos Tribunais, permitindo que a 

biblioteca virtual seja um ambiente de apoio às atividades presenciais no processo de ensino-

aprendizagem. 

Na sala de metodologias ativas as atividades são realizadas via internet, onde todos os 

alunos têm acessos às atividades através de dispositivo eletrônico portátil (tablet). Nesta sala são 

utilizadas plataformas de ensino como Socrative e Edmodo. Estas também podem ser usadas 

nas salas de aula, onde os alunos conectam a internet através de seus celulares. 

No Programa de Formação e Desenvolvimento Docente estão previstas oficinas para 

aprimorar ainda mais o uso de TICs nas atividades educacionais do curso, tais como o uso de 

“clickers” (sistemas automáticos e individualizados de votação) e o uso de softwares para 

construção de mapas conceituais (CmapTools®), além da possibilidade de utilização da 

plataforma Moodle - Modular Object Oriented Distance Learning, um LMS (Learning Management 

System) de código aberto – com potencial para ser utilizado na criação de cursos ou disciplinas 
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com variados conteúdos formativos e atividades, organizar os alunos em grupos, além de criar 

fóruns de discussão. 

Em atenção aos portadores de necessidades especiais, além da IES possuir sinalização 

em Braille na identificação das salas de aula e nos teclados dos computadores, nestes também 

há stalado o software específico (DOS VOX - possibilita que pessoas cegas ou com baixa visão, 

com um baixo nível de escolaridade, se tornem capazes de utilizar o computador, trazendo assim 

muitos benefícios às suas vidas), teclados em Braille e fones de ouvido. Na necessidade, a IES 

disponibiliza serviços de tradutor e intérprete da Língua Brasileira de Sinais – LIBRAS sempre que 

solicitado. 

As Tecnologias de Informação e Comunicação (TICs) implantadas no processo de ensino-

aprendizagem permitem a execução do Projeto Pedagógico do Curso e a garantia da 

acessibilidade e do domínio das TICs. 

 

19. AMBIENTE VIRTUAL DE APRENDIZAGEM – AVA 

 

Repensando nas metodologias de ensino utilizadas diariamente e prezando pela qualidade 

do ensino proporcionado aos discentes, o UNITPAC busca agregar maior conhecimento e tornar 

o dia a dia das aulas mais dinâmico, além de proporcionar uma quebra do paradigma professor-

aluno, uma vez que a velocidade da construção do conhecimento favorece a complementação 

destes personagens, que, cada vez mais, aprendem juntos. Nesse contexto, o Curso Superior em 

Estética e Cosmética oferece disciplinas na modalidade a distância, conforme regulamentado pela 

Portaria nº 1.428 de 28/12/2018. 

 A Instituição utiliza um Ambiente Virtual de Aprendizagem (AVA), com o objetivo de estimular 

o aluno a construir seu conhecimento por meio da avaliação da informação disponível, sendo os 

tutores os responsáveis pela orientação adequada, pelo acompanhamento e pelo estímulo 

constante pelo aprendizado de qualidade.  

O AVA é uma ferramenta que auxilia no gerenciamento de conteúdos ofertados na 

modalidade à distância, e permite acompanhar constantemente o progresso dos estudantes. 

Nesse ambiente é disponibilizado todo o conteúdo eletrônico necessário para cursar as disciplinas 

ofertadas na modalidade à distância, assim como todas as atividades que devem ser 

desenvolvidas.   
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O AVA utilizado pelo UNITPAC é o CANVAS, um ambiente virtual de fácil utilização e que 

apresenta confiabilidade e disponibilidade de 99,9%. O Canvas foi estruturado de forma a 

proporcionar ao estudante autonomia e responsabilidade. Autonomia para decidir qual o melhor 

momento para estudar – uma vez que se trata de um ambiente online, que pode ser acessado de 

qualquer lugar e a qualquer momento -, o que implica em liberdade, mas também em 

responsabilidade. Liberdade para escolher o melhor horário e responsabilidade para escolher este 

horário e aproveitá-lo produtivamente.  

Nesse sentido, o Canvas oferece: 

• Material didático: textos e vídeos preparados por professores específicos de cada conteúdo 

disponibilizado no ambiente virtual. 

• Fóruns de discussão: espaço em que os alunos podem interagir para discutir sobre um 

tema específico. Os alunos emitem suas opiniões e formam argumentos, e os tutores fazem 

considerações a respeito das discussões, tendo como objetivo direcionar e contribuir com 

as discussões dos alunos.  

• Fóruns de dúvidas: espaço dedicado a postagem de dúvidas dos alunos, sendo o tutor o 

responsável em responder as dúvidas e prestar esclarecimentos. Como as dúvidas podem 

ser comuns a vários alunos, as mensagens postadas ficam disponíveis para visualização 

de todos, assim como nos fóruns de discussão. A diferença entre esses fóruns, é que um 

possui tema específico para discussão e o outro permite postagens de dúvidas e revisão 

de conceitos. 

• Simulados: questões de múltipla escolha, nas quais os alunos podem testar os 

conhecimentos adquiridos em cada unidade de estudo. 

• Atividades: espaço para envio de atividades avaliativas, sendo permitido o envio de 

arquivos e campo específico para inserção de comentários. Este espaço pode ser 

configurado com datas para envio das atividades, sendo desabilitado automaticamente 

após o prazo definido para envio. 

• Calendário: espaço dedicado a exibição de atividades que devem ser cumpridas pelo 

aluno, com alerta sobre prazos de vencimento das atividades. 

• Caixa de Entrada: permite o envio de mensagens individuais para tutor, coordenador ou 

para um aluno da sua turma. Esse é um canal que deve ser utilizado para finalidades 

especificas, pois, o melhor meio de interação com a turma é pelos fóruns. 
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• Ajuda: espaço para envio de mensagens contendo dúvidas referentes ao AVA, como 

funcionalidades, indicação de erro, dificuldade de acesso, crítica ou alguma sugestão. 

• Biblioteca virtual: espaço virtual no qual estão disponibilizados mais de 6.700 títulos em 

várias áreas do conhecimento. 

• Webconferências: espaço destinado a encontros síncronos entre professores e alunos, que 

visam favorecer a sensação de pertencimento ao grupo, promovendo o engajamento do 

aluno. O AVA permite a transmissão de áudio, vídeo, compartilhamento de slides e 

quaisquer outros recursos online em tempo real. Atualmente, o AVA Canvas está 

associado ao BigBlueButton.  

Os Ambientes Virtuais de Aprendizagem possuem uma posição de destaque como 

ferramentas potencializadoras do processo de aprendizagem. Nesse contexto, torna-se de suma 

importância a realização de avaliações periódicas sobre seu funcionamento, assim como dos 

conteúdos nele disponibilizados. Tais avaliações produzem insumos para que ações sejam 

tomadas, visando a melhoria tanto do ambiente virtual quanto dos conteúdos de cada disciplina. 

Além, os insumos produzidos pelas avaliações podem resultar em direcionamentos para novas 

capacitações de professores e tutores.  

 O AVA foi estruturado de modo que os conteúdos estejam acessíveis para todos os 

envolvidos no processo, tanto para os alunos quanto para professores, tutores e demais agentes. 

De acordo com a lei 10.098, em seu artigo 2°, a acessibilidade é entendida como:  

“[...] possibilidade e condição de alcance para utilização, com segurança e 
autonomia, de espaços, mobiliários, equipamentos urbanos, edificações, 
transportes, informação e comunicação, inclusive seus sistemas e tecnologias, 
bem como de outros serviços e instalações abertos ao público, de uso público ou 
privados de uso coletivo, tanto na zona urbana como na rural, por pessoa com 
deficiência ou com mobilidade reduzida;” 

 

 A acessibilidade possui inúmeras dimensões, sendo elas, de acordo com   o decreto 

5.296/2004, arquitetônica, comunicacional, metodológica, instrumental, programática e atitudinal.  

Significa então que a informação e os serviços devem ser disponibilizados em diversos formatos 

para que todos possam compreender e utilizá-los de forma autônoma.  

 A acessibilidade metodológica, que é aquela relacionada à inexistência de barreiras nos 

métodos e técnicas de estudo, está assegurada pelo fato de o material didático estar disponível 

em diversos formatos, como texto, vídeo, áudio, e ser acessado por meio da Internet, de modo 
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que, independente do estilo de aprendizagem, o aluno tem a oportunidade do acesso ao 

conhecimento.  

 Já a acessibilidade instrumental, relacionada a barreiras nas ferramentas de estudo, está 

assegurada pelo fato de o AVA estar acessível a partir de qualquer equipamento eletrônico, desde 

que o mesmo disponha de um browser e se encontre conectado à Internet.  

 E a acessibilidade comunicacional, relacionada a barreiras de acessibilidade digital, está 

assegurada pelo fato de que todos os materiais em formato textual possuem fontes e tamanhos 

adequados, com a possibilidade de aumento da fonte diretamente pelo navegador, assim como 

os conteúdos em formato de áudio e vídeo. Além disso, há tradução simultânea em LIBRAS dos 

conteúdos disponibilizados no AVA Canvas que permite o acesso às disciplinas on-line.   

A Educação a Distância apresenta características específicas. O fato de não ter um 

espaço físico como uma sala de aula física, com cadeiras, carteiras, quadro, professores e alunos 

não significa que o aluno esteja isolado, já que poderá interagir com os professores das disciplinas 

e os demais alunos de seu Polo de Apoio Presencial por intermédio da Internet, em um ambiente 

virtual de aprendizagem cujo objetivo é oferecer espaços destinados à disposição de conteúdo, 

às orientações de estudos, à realização de atividades e comunicação síncrona e assíncrona com 

professores, coordenadores, tutores e demais alunos dos cursos a distância. Após conectar-se à 

internet por meio do navegador escolhido, acessará o portal do EaD e usar o CPF como login e a 

senha cadastrada. Uma vez tendo acesso ao AVA, podem ser visualizadas todas as disciplinas 

em curso no momento e, ao acessar uma determinada disciplina, o aluno tem acesso às aulas, 

aos materiais de apoio, aos fóruns e a demais conteúdos previstos.  

Na educação a distância o processo ensino-aprendizagem será desenvolvido através do 

AVA Canvas, portanto é recomendável que as atividades sejam acompanhadas por uma 

participação diária na ferramenta, pois diversos fóruns e chats devem ser programados, o que 

exigirá uma participação efetiva. Todas as instruções sobre o uso do AVA estarão disponíveis no 

Manual do Aluno, assim todas essas informações são disponibilizadas online, no próprio 

ambiente.  

No AVA foi definida a seguinte estrutura que uma disciplina deve seguir: divisão em unidades 

(módulos) e, de acordo com o plano de ensino, orientação pelos tutores (presencial e on-line) para 

que os alunos possam participar de atividades e estudar nos materiais disponibilizados, dando 

devido suporte, com acompanhamento contínuo das atividades desenvolvidas sanando todas as 

dúvidas. Nessa perspectiva, a relação dialógica entre professor e aluno será mediada por recursos 

didáticos, através de material impresso ou disponibilizado de forma eletrônica/digital, pelo texto 
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escrito elaborado, estruturado e planejado pelo professor (conteudista) da área do conhecimento, 

para possibilitar ao aluno a apropriação e incorporação dos conhecimentos, habilidades e 

competências necessárias à sua autonomia intelectual.  

Todas as disciplinas EaD ofertadas seguem o modelo educacional projetado pela IES, 

através do Núcleo de Educação a Distância (NEAD), com aulas on-line (a distância), e encontros 

presenciais. As avaliações regimentais são desenvolvidas de maneira presencial ao final de cada 

semestre. Para acompanhar este modelo educacional, outros recursos de mediação são 

utilizados e que transcendem aos limites de espaço e tempo, como a produção de material 

audiovisual (vídeo educativo), a utilização de softwares que possibilitem ao aluno um 

aprofundamento maior dos conteúdos, permitindo-lhe uma forma de interatividade com a 

linguagem hipertextual, o acesso e a utilização da rede mundial de computadores e outras formas 

de interligação de computadores que viabilizam programas interativos de discente, professor, 

tutor, etc. A tutoria, neste contexto, passa a ser um componente imprescindível na organização e 

desenvolvimento da EaD, porque acompanha, orienta e avalia todo o processo de ensino-

aprendizagem do aluno, em suas necessidades, sobretudo nos momentos de atividade e de 

estudo não presencial. 

Para a inserção do discente no processo de ensino aprendizagem pautado na modalidade 

de educação a distância, o primeiro passo é a adaptação aos sistemas empregados nas 

plataformas de ensino, levando o discente à adaptação da linguagem e uso de tarefas no 

ambiente virtual de aprendizagem.  

Nesse processo inicial, os discentes tem à disposição o Manual do  

Aluno – EaD e a disciplina Introdução à EaD como instrumento orientador de todo o processo de 

acompanhamento do curso, sobretudo, no período inicial, na ambientalização ao AVA, pois este 

material apresenta os procedimentos detalhados para acesso aos diferentes espaços da 

plataforma e também oferece possibilidades de leituras que favorecem a compreensão do 

discente em torno da especificidade do curso na modalidade EaD.  

Visando à formação integral do aluno, o NEAD oferta todo início de semestre letivo uma 

capacitação em EaD aos docentes e discentes que tiverem interesse em realizá-la a fim de auxiliar 

na construção dos conhecimentos, na aquisição de novas competências, e também em outras 

necessidades e eventuais dificuldades.  

  O Manual do Aluno – EaD está disponível como um material arquivado no próprio ambiente 

virtual, e ao alcance imediato dos alunos em quaisquer situações. Além deste manual 



 

 

70 

 

 

particularizado aos discentes, no curso há um manual específico ao tutor e outro ao professor 

(conteudista).  

As informações iniciais, a ambientação à plataforma de ensino das disciplinas, a importância 

da postura de auto estudo pertinente ao aluno de EaD, o favorecimento do contato com as novas 

tecnologias de informação e comunicação sáo repassadas aos acadêmicos e acompanhadas pela 

coordenação do Núcleo de Educação a Distância - NEAD.  

A IES tem como um dos pontos principais de planejamento de uma disciplina a escolha das 

metodologias empregadas a fim de garantir total integração e motivação do aluno. Com uma 

diversificação de estratégias de ensino, atende-se ao objetivo central que é garantir um trabalho 

interdisciplinar dos conteúdos desenvolvidos nas disciplinas.  

Como a EaD quebra o paradigma de espaço e tempo presentes na educação presencial, 

pretende-se utilizar nas disciplinas EaD ferramentas síncronas e assíncronas, a fim de auxiliar o 

aluno em sua organização em relação ao fazer educacional.  

O material didático institucional, tanto impresso quanto a mídia eletrônica que contém as 

aulas postadas no AVA, a serem utilizados no curso, e que são disponibilizados aos estudantes, 

são projetados, analisados, revisados e concebidos de modo a permitir a excelente execução das 

atividades do curso. Garantindo assim, que a formação definida no projeto pedagógico do curso 

seja plenamente atendida vez que atendem a critérios de abrangência, adequação bibliográfica 

às exigências da formação, aprofundamento e coerência teórica.  

Todo o material desenhado e produzido pelos professores conteudistas contará com apoio 

de atividades extras que visam aprimorar e aprofundar a qualidade de formação do egresso, a 

saber: Roteiros, Vídeos, Textos (AVA), Tutoriais, Material de Apoio (Impresso), Sugestões de 

leituras, Listas de exercícios, Quiz, Fóruns, Chats e outros.  

Todos os conteudistas trabalham tendo em vista vencer o grande desafio da EaD nos nossos 

tempos: elaborar material capaz de provocar e garantir a necessária interatividade do processo 

de ensino-aprendizagem, com planejamento de conteúdos de apoio desenvolvidos com vista a 

atender de forma plena o contido nos planos de ensino das disciplinas. O material didático da IES 

é uma ferramenta verdadeira para o aprendizado e por princípio necessariamente é:  

• Auto-explicativo: permitindo a auto-aprendizagem;  

• Motivador: incentivando e estimulando o estudo;  

• Variado: adequado aos vários estilos de aprendizagem.  

• Interativo: permitindo ao aprendiz um papel ativo e proporcionando-lhe uma construção do seu 

aprendizado em nível de sensibilização diferenciado;  
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• Prático: possibilitando-lhe encontrar as informações para entender qualquer ponto que não 

tenha compreendido;  

• Autônomo: permite que o aprendiz “navegue” livremente pelo material proposto implicando 

estruturação própria do seu conhecimento.  

Em sua primeira etapa o designer instrucional juntamente com o professor responsável pela 

disciplina intermedia o planejamento do material considerando interação entre o plano de ensino 

da disciplina, definindo junto ao professor conteudista quais são as metas de aprendizagem, quais 

atividades deverão constar no material, quais recursos didáticos serão empregados, desenhará 

informações adicionais para vídeoaulas, quais referências serão usadas.  

Numa segunda etapa as diretrizes traçadas pelo designer instrucional são repassadas aos 

professores conteudistas que iniciam a produção do material didático com as características já 

mencionadas, dialógico e com elementos gráficos. Esta etapa contará com o apoio de uma equipe 

multidisciplinar e profissionais ligados a área de Tecnologia de Informação. Terminada a 

elaboração, o material será então revisado. Professores revisores selecionados farão a revisão 

de conteúdo, outros a revisão gramatical e o designer instrucional cuidará da revisão de forma 

adequada para o uso na EaD considerando a dialogicidade necessária. Só então este material 

será enviado para a distribuição, seja impresso para o aluno ou no AVA.  

A IES contará ainda com plano de logística excelente para a distribuição do material didático, 

o que permitirá que o aluno que se matricule nos cursos na modalidade EaD, em tempo exíguo, 

receba em seu endereço o material impresso necessário ao acompanhamento das aulas.  

São atores da etapa de elaboração e produção de materiais os a seguir descritos:  

- Professor responsável pela disciplina: responsáveis por traçar as diretrizes dos materiais a 

serem desenvolvidos em consonância com os planos de ensino das disciplinas; 

 - Professor Conteudista/Professor de Disciplina: responsáveis por desenvolver o conteúdo dos 

materiais a serem disponibilizados e/ou responsáveis pela condução das disciplinas durante o 

desenvolvimento do curso;  

- Revisor: responsável pela revisão de conteúdo, gramatical e/ou de forma;  

- Equipe de TI: responsáveis pela elaboração de infográficos, pela formatação, pela diagramação 

e outros. 
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20. PROCEDIMENTOS DE ACOMPANHAMENTO E AVALIAÇÃO DOS PROCESSOS DE 

ENSINO-APRENDIZAGEM 

 

Em relação ao ensino-aprendizagem, a avaliação é parte integrante do processo de 

formação, uma vez que possibilita diagnosticar lacunas a serem superadas, aferir os resultados 

alcançados – considerando os conhecimentos, habilidades e atitudes dos alunos a serem 

constituídas – e identificar mudanças de percurso, eventualmente necessárias. 

Tem-se verificado o interesse coletivo em privilegiar propostas de avaliação continuada de 

aprendizagem com a utilização de diferentes instrumentos ao longo do semestre letivo: a 

avaliação sendo um processo contínuo de coleta e análise de dados deve ser realizada por meio 

de técnicas e instrumentos diversos, dependendo dos objetivos propostos.  

No contexto do desenvolvimento de habilidades e competências, avaliá-las na formação 

dos futuros profissionais significa verificar não apenas se assimilaram os conhecimentos 

necessários, mas, também, quanto e como os mobilizam para resolver situações-problema, reais 

ou simuladas, relacionados, de alguma forma, com o exercício profissional.  

A avaliação do processo de ensino e aprendizagem do curso Superior em Estética e 

Cosmética obedece às normas previstas institucionalmente. O Sistema de Avaliação do Processo 

de Ensino e Aprendizagem do UNITPAC inclui a avaliação dos conhecimentos, habilidades e 

atitudes do aluno, na aprendizagem desenvolvida por meio das atividades realizadas em aulas 

teóricas, teórico-práticas, de laboratório e estágio.  

A avaliação contínua objetiva a melhoria do acompanhamento do aluno, considerando-se 

as individualidades, além de possibilitar que o aluno possa acompanhar o seu desempenho a 

cada avaliação.  

O Sistema de Avaliação do Processo de Ensino-Aprendizagem do UNITPAC inclui a 

avaliação dos conhecimentos, habilidades e atitudes do aluno, na aprendizagem desenvolvida 

por meio das atividades realizadas em aulas teóricas, teórico-práticas, de laboratório e estágio. 

Todas as informações pertinentes ao que foi planejado para cada componente curricular consta 

no plano de ensino (formas de avaliação, metodologias que serão utilizadas, conteúdos a serem 

ministrados, competências e habilidades). 

A avaliação interdisciplinar proporciona uma maior integração entre as disciplinas e 

docentes, além de contribuir para que o aluno tenha uma óptica não fragmentada e mais próxima 

da realidade do mercado de trabalho e dos problemas cotidianos. 
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Os procedimentos de acompanhamento e de avaliação utilizados nos processos de ensino-

aprendizagem atendem à concepção do curso, permitindo o desenvolvimento e a autonomia do 

discente de forma contínua e efetiva. 

A avaliação do desempenho escolar é feita por disciplina, incidindo sobre a frequência e o 

aproveitamento. O aproveitamento é avaliado mediante instrumentos e procedimentos avaliativos 

que atendam ao Regimento Interno, mensurando os resultados avaliativos em sessenta por cento 

(o mínimo) aprovativo e setenta e cinco por cento de frequência por componente curricular 

obrigatório. 

O formato de avaliação considerado pelo curso é equilibrado, sendo, ao mesmo tempo, 

formativo e somativo. O aluno é avaliado por meio de acompanhamento diagnóstico, contínuo e 

processual e dos resultados por ele obtidos nas provas, exercícios, projetos, relatórios, painéis, 

seminários, pesquisas bibliográficas e de campo, estudo de caso, entrevista, e demais atividades 

programadas em cada disciplina.  

Nas atividades que utilizam metodologias ativas, faz-se a avaliação atitudinal, avaliando o 

aluno sob os seguintes aspectos: presença, assiduidade, comportamento ético com os colegas 

de equipe, realiza auto-avaliação adequada, coopera com conhecimentos nas discussões entre 

pares e equipe, utiliza fontes variadas em seus estudos individuais, trabalha de forma colaborativa 

e participativa nas atividades em equipe. 

Está institucionalizada para o curso uma avaliação interdisciplinar por semestre. Trata-se 

de uma prova com questões reflexivas, elaborada e personalizada para cada aluno, contendo 

questões relativas às disciplinas em que ele se encontra regularmente matriculado no semestre 

em curso.  

Independentemente do tipo de avaliação, se teórica ou prática, se por meio de provas 

escritas ou por meio de outros instrumentos, o professor sempre irá dar o feedback, oportunizando 

que aos estudantes identificar suas fraquezas e fortalezas de modo objetivo, tomando consciência 

dos aspectos a serem corrigidos ou aperfeiçoados. 

São garantidos ao acadêmico todos os recursos e pedidos de revisão de prova e/ou 

avaliações segundo normatizado no regimento da IES, como se garante também a revisão e 

pareceres de todas as instâncias de decisão instituídas pelo regimento. 

A verificação do Rendimento Escolar está regulamentada no Regimento Interno do 

UNITPAC, assim descrita: 
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Art. 85. A verificação do rendimento escolar do aluno é feita por disciplina sendo 

competência de seu professor, e sua apuração final se dá ao término de cada período 

letivo, abrangendo sempre os elementos assiduidade e eficiência nos estudos, ambos 

eliminatórios por si mesmos. 

 

O aluno deverá atingir pontuação maior ou igual a 60 pontos e ter frequência mínima de 

75% para a aprovação, caso a pontuação seja maior que 40 e menor que 60 pontos, o aluno 

poderá se submeter ao Exame Final. Nesse caso, a nota semestral obtida na disciplina será 

somada à nota do Exame Final e o resultado será dividido por 2. Se a média obtida for maior ou 

igual a 60 pontos, o aluno é considerado aprovado na disciplina em questão. 

 

21. NÚMERO DE VAGAS 

 

O UNITPAC oferece 100 vagas anuais, sendo 50 por semestre para o curso Superior em Estética 

e cosmética. Considerando a dimensão do corpo docente e tutorial e as condições de 

infraestrutura e tecnológica da Instituição para ensino e pesquisa, há total correspondência com 

a quantidade de vagas oferecidas pelo Curso. 

 

22. GESTÃO ACADÊMICA 

 

Coordenar um curso no ensino superior requer responsabilidades cada vez mais 

abrangentes dentro do processo de transformação pelas quais as instituições passam atualmente, 

pressupondo-se que o coordenador de curso possua competências nos aspectos legal, 

mercadológico, científico, organizacional e de liderança, associadas a iniciativa, motivação e aos 

aspectos sócio-afetivos e cognitivos. 

O Coordenador do Curso se dedica, ao cumprimento efetivo das atividades planejadas no 

projeto pedagógico do curso. É o responsável pela condução do Núcleo Docente Estruturante - 

NDE do curso na construção do projeto pedagógico do curso e pelo cumprimento de todo o 

previsto no PPC, respeitando as exigências regulatórias do Ministério da Educação - MEC, as 

normas institucionais e as demais legislações que regem o ensino superior.  
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Assim, a atuação do coordenador é pautada em um plano de ação documentado e 

compartilhado, de modo a cumprir as atividades propostas no projeto pedagógico do curso, 

buscando sempre atender as demandas de origem acadêmica, por parte de docentes, discentes 

ou coordenação pedagógica; de origem financeira, oriunda de características técnico-

administrativas, ou de origem jurídica, resultado de processos relacionado a exigências 

normativas. 

No atendimento dessas demandas, o coordenador deve considerar a forma com que foi 

definida a gestão do curso e a boa relação com docentes e discentes, tutores e equipes 

multidisciplinares. Logo, é exigido do mesmo, qualidades essenciais como dialogicidade, 

transparência e liderança no exercício das funções. 

Cabe ao coordenador coordenar os trabalhos dos professores e cuidar para que o processo 

de ensino-aprendizagem se desenvolva dentro dos objetivos e metas traçados no PPC do curso, 

atendendo assim às DCN’S e ao PDI. 

No caso de a coordenação ser exercida por um Profissional da área do curso, há a 

utilização de uma linguagem técnica comum entre o coordenador e os docentes, possibilitando 

bons resultados no processo técnico de aprendizagem. Sob a perspectiva de gestão, o 

coordenador tem regime de trabalho integral, permitindo ao mesmo a dedicação necessária para 

o bom andamento do curso.  

Este o caso do Curso Superior de Tecnologia em Estética e Cosmética, onde a coordenação 

é exercida por um Profissional da área, contratado em tempo integral e dedica-se à gestão do 

curso, com atribuições diversas. A professora Natália Pacheco Lanzoni Yamashita é a 

coordenadora do curso de Estética e Cosmética, possui graduação em Fisioterapia. Centro 

Universitario de Santa Fé do Sul, UNIFUNEC, (2006), Pós Graduado em Fisioterapia Dermato-

Funcional pela Faculdade de Medicina de São José do Rio Preto, FAMERP, (2001), Pós 

Graduado em Metodologia do Ensino Superior pelo Instituto Tocantinense Presidente Antônio 

Carlos (2018).  

O processo de gestão do curso é pautado no contexto do Projeto Institucional denominado 

Coordenador Gestor, que concebe uma coordenação voltada para a área acadêmica em suas 

várias dimensões, tais como: atendimento aos alunos e professores; planejamento e execução 

de atividades junto a diversos setores da IES como coordenação de estágio, núcleo de 

atendimento ao discente, núcleo de apoio ao docente, coordenações de pesquisa, pós-graduação 

e extensão, núcleo de empreendedorismo e inovação, dentre outros. 
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Ainda sob o contexto de gestão, há indicadores de acompanhamento da rotina acadêmica, 

buscando melhoria qualitativa e quantitativa na formação dos nossos discentes. Na instituição 

utiliza-se da plataforma “Plano” para acompanhamento e conhecimento de indicadores sobre as 

esferas gerencial, qualitativa e financeira do curso. Esses indicadores são públicos aos gestores 

da IES e servem como principal instrumento de avaliação do trabalho do coordenador e dos 

docentes. Soma-se ainda como indicador de desempenho a avaliação que é feita pela Pró-Reitora 

Acadêmica semestralmente e que serve de subsídio para melhoria contínua de modo a promover 

ações pelos coordenadores dos cursos que atinjam o nível de excelência almejado para o curso. 

A busca por parcerias e convênios que venham proporcionar aos acadêmicos vivências no 

contexto profissional é uma forte atuação do Coordenador de curso, apoiando-se em todos os 

setores que intermediam tais parcerias 

Por fim, o coordenador deve gerir o curso e administrar a potencialidade do seu corpo 

docente, conforme prevê o Regimento Interno do UNITPAC são atribuições do coordenador de 

curso:  

(i) Coordenar as atividades de ensino de graduação; 

(ii) Estabelecer uma rotina para atendimento dos alunos de graduação; 

(iii) Estabelecer mecanismos de acompanhamento pedagógico dos alunos de graduação;  

(iv) Estabelecer uma rotina para atendimento dos docentes;  

(v) Estabelecer mecanismos de acompanhamento e avaliação das atividades dos docentes; 

(vi) Estabelecer mecanismos de acompanhamento e avaliação das atividades de ensino de 

graduação; em especial, implementar ações de forma a garantir a organicidade do 

currículo de graduação através de, entre outros aspectos, integração entre a área 

básica e a área profissional e integração entre as atividades do currículo do curso;  

(vii) Propor à Pró-reitoria Acadêmica mudanças ou reformas curriculares, conforme disposto 

nas Normas Gerais do Ensino de Graduação da IES;  

(viii) Aprovar, no início de cada semestre letivo, os programas das disciplinas do curso; 

(ix) Organizar e manter atualizado um banco de dados com os programas das disciplinas do 

curso, incluindo semestre/ano de oferta, carga horária teórica, carga horária prática, 

ementa, programa, referências bibliográficas atualizadas, metodologia de ensino, 

critérios de avaliação e docente(s) responsável(eis);  

(x) Organizar e manter atualizado um banco de dados com as avaliações aplicadas pelos 

docentes nas diversas disciplinas;  
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(xii) Propor, no início de cada semestre letivo, à Pró-reitoria Acadêmica, o horário de aulas 

de cada período do curso;  

(xii) Propor ações que visem a melhoria da qualidade do ensino de graduação, incluindo 

práticas pedagógicas inovadoras; 

(xiii) Apresentar à Pró-Reitoria Acadêmica proposta de projetos de ensino;  

(xiv) Apresentar à Pró-reitoria Acadêmica proposta de projetos de pesquisa, de extensão e 

de pós-graduação;  

(xv) Apresentar à Pró-Reitoria Acadêmica proposta de programas curriculares e 

extracurriculares que visem o crescimento acadêmico do aluno;  

(xvi) Representar o Centro Universitário, por designação da Pró-reitoria Acadêmica, em 

eventos internos e externos relacionados à atividade de graduação. 

 

A realização dessas ações favorece a integração dos docentes e consequentemente a 

evolução contínua do curso Superior em Estética e Cosmética. 

 

 

22.1 Coordenação 

 

O Coordenador do curso é contratado em regime CLT, com carga horária semanal de 40 horas 

(Tempo Integral), atuando na Coordenação do curso nas diversas atividades que envolvem a área 

acadêmica do curso.  

Essa carga-horária permite que o coordenador cumpra as atribuições definidas a ele no tópico 

“Atuação do Coordenador”, considerando a gestão do curso, a relação com os docentes, 

discentes, tutores e equipe multidisciplinar.  

Ressalta-se que esta atuação intermedia sua participação em órgãos colegiados do curso e 

da IES, fomento às atividades de pesquisa, extensão, estágios, dentre outros.  

Entre as diversas atividades inerentes ao trabalho do coordenador de curso, o atendimento 

aos alunos e docentes é função precípua deste cargo. Por entender que a pessoa do coordenador 

é indispensável ao bom andamento do curso, a IES estabelece em seu PDI uma carga horaria 

compatível com a natureza dos serviços desenvolvidos na coordenação. 

Para o efetivo cumprimento das suas atribuições o coordenador conta o plano de ação definido 

e compartilhado, de modo a atender ao cumprimento dos indicadores a ele propostos. Uma 
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atuação eficiente do plano de ação favorece sua participação em órgãos colegiados do curso e 

da IES, fomentando às atividades de pesquisa, extensão, estágios, entre outras. O resultado 

desse processo são ganhos proporcionados pelo coordenador ao seu corpo docente, colaborando 

então com a integração e a melhoria contínua do Curso Superior em Estética e Cosmética. 

A plataforma “Plano” é utilizada pela gestão do curso e da IES para gerenciar, acompanhar e 

conhecer os indicadores sobre as esferas gerencial, qualitativa e financeira do curso. Esses 

indicadores são públicos aos gestores da IES e servem como principal instrumento de avaliação 

do trabalho do coordenador e dos docentes. Soma-se ainda como indicador de desempenho a 

avaliação que é feita pela Pró-Reitora de Graduação semestralmente e que serve de subsídio 

para melhoria contínua de modo que as ações dos coordenadores dos cursos favoreçam as 

potencialidades do corpo docente e a integração e melhoria contínua. 

 

22.2 Colegiado de curso 

 

O Colegiado de Curso está previsto no Plano de Desenvolvimento Institucional – PDI e no 

Regimento Interno da IES. Estes documentos dispõem sobre sua constituição e atribuições, 

conferindo-lhe plena representatividade e importância junto à comunidade acadêmica e possui 

regulamentação própria. 

No UNITPAC, o Colegiado de Curso é órgão institucional de deliberação e recursais 

intermediários nos campos didático-científico e administrativo, neste último aspecto, em referência 

a questões diretamente afetas à simples operacionalização de suas deliberações no âmbito de 

sua competência para seu respectivo curso.  

O Colegiado de Curso reúne-se, ordinariamente, pelo menos 1 (uma) vez por semestre e 

atua na implantação do projeto pedagógico, propõe a política de ensino, pesquisa e extensão, no 

curso, ressalvadas as competências do Conselho de Ensino, Pesquisa e Extensão - ConEPE.  

Levando-se em consideração as características do colegiado de curso, em aspectos 

composicional e funcional, cabe esclarecer a enorme importância desse espaço de concepção e 

de debate sobre todas as implicações pedagógicas do curso. Trata-se de um campo, onde são 

concebidas e indicadas, ações  

didático-pedagógicas que se transformam em base para a efetivação das mesmas. É 

esclarecedor também registrar que esse espaço também reflete as diretrizes preconizadas pelo 

projeto pedagógico do curso, bem como as diretrizes institucionais defendidas pela IES, 
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formalizadas no Plano de Desenvolvimento Institucional (PDI) e no Projeto Pedagógico 

Institucional (PPI). 

  O Colegiado de Curso é composto pelo Coordenador do Curso, na condição de presidente 

nato; 03 (três) representantes do corpo docente do curso, eleito entre os seus pares; 02 (dois) 

representantes do corpo discente, indicados pelo Diretório Central dos Estudantes - DCE e 01 

(um) representante do corpo técnico-administrativo, eleito entre seus pares. 

O Colegiado de Curso é órgão de decisão maior no âmbito do Curso, cumprindo suas 

competências e atuando diretamente na consolidação da avaliação do Projeto Pedagógico do 

Curso - PPC. 

A representatividade garantida regimentalmente na composição do colegiado do curso, 

assegura democraticamente a participação dos envolvidos no processo de ensino e 

aprendizagem, a voz e voto daqueles que são legitimados a decidir e trazem para o âmbito da 

discussão madura, fundamentada e legal, as decisões relativas à vida acadêmica, bem como o 

traz para a dinâmica do curso, planejamentos e execuções de atividades que ampliam os 

conteúdos curriculares já previamente determinados. 

O Regimento legitima ainda o regulamento do colegiado no qual estão definidas suas 

atribuições e deveres deste órgão seus fluxos processuais, decisórios, formas de registros (o que 

dá a segurança na análise e decisões tomadas), formas de acompanhamento e execução de seus 

processos e decisões, bem como a realização de avaliação de seu desempenho, visando a busca 

contínua pela qualidade e implementação de boas práticas de gestão. 

 

22.3 Núcleo Docente Estruturante –NDE 

 

De acordo com a Resolução CONAES nº 1 de 17 de junho de 2010 e o Parecer nº 4 de 17 

de junho de 2010, o Núcleo Docente Estruturante – NDE de um curso de graduação constitui-se 

de um grupo de docentes, com atribuições acadêmicas de acompanhamento, atuante no 

processo de concepção, consolidação e contínua atualização do projeto pedagógico do curso. O 

NDE deve ser constituído por membros do corpo docente do curso que exerçam liderança 

acadêmica no âmbito do mesmo, percebida na produção de conhecimento na área, no 

desenvolvimento do ensino, e em outras dimensões entendidas como importantes pela instituição. 

Em 02 de março de 2011, foi normatizado pelo UNITPAC, o funcionamento, as atribuições e 

critérios de constituição do Núcleo Docente Estruturante - NDE, sendo suas: 
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Atribuições: 

1. acompanhar o processo de concepção, consolidação e contínua atualização do Projeto 

Pedagógico do Curso; 

2. contribuir para a consolidação do perfil profissional do egresso do curso; 

3. zelar pela atualização e integração curricular interdisciplinar entre as diferentes atividades de 

ensino constantes no currículo; 

4. indicar formas de incentivo ao desenvolvimento de linhas de pesquisa e extensão, oriundas 

de necessidades da graduação, de exigências do mercado de trabalho e afinadas com as 

políticas públicas relativas à área de conhecimento do curso; 

5. zelar pelo cumprimento das Diretrizes Curriculares Nacionais para os Cursos de Graduação 

e Tecnólogos (presencial ou a distância); 

6. realizar estudos e propostas para atualização constante do currículo pleno do curso, bem 

como estabelecer tempos mínimo e máximo de conclusão, em obediência à legislação; 

7. buscar meios e técnicas de implementação de metodologias ativas que se pautem pela 

perspectiva inter e transdisciplinar de produção de conhecimento que possam ser aplicadas 

no curso; 

8. elaborar normas de Estágio Curricular e Trabalhos de Conclusão de Curso em conformidade 

com as exigências contidas na legislação pertinente e em consonância com a proposta 

pedagógica institucional e do respectivo Curso, bem como as contidas neste Regimento 

Interno. 

9. Integração curricular interdisciplinar entre as diferentes atividades de ensino constantes no 

currículo do curso, com vistas ao desenvolvimento das competências estabelecidas no perfil 

dos egressos, definidas neste PPC, em consonância com as demandas do mundo do 

trabalho; 

10. Atuação no cumprimento das Diretrizes Curriculares nacionais para os Cursos de Graduação. 

11. Colaboração com o Coordenador do Curso e com a Comissão Própria de Avaliação (CPA) na 

realização do processo de auto avaliação do Curso, de modo a contribuir para a atualização 

permanente do PPC. 

 

Atuações: 

1. Elaborar o projeto pedagógico do curso definindo sua concepção e fundamentos; 
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2. Realizar estudos e atualizar periodicamente o projeto pedagógico do curso; 

3. Verificar o impacto do sistema de avaliação de aprendizagem na formação do estudante; 

4. Analisar e avaliar os planos de ensino dos componentes curriculares zelando o perfil do egresso 

considerando as Diretrizes Nacionais Curriculares em vigor; 

5. Conduzir os trabalhos de reestruturação curricular, para aprovação pelo Colegiado de curso e 

demais instâncias superiores da Faculdade; 

6. Promover a integração horizontal e vertical do curso. 

 

Composição do NDE: 

 

• Coordenador do curso como seu presidente; 

• Docentes, indicados pelo Colegiado de curso e homologados pelo Conselho Superior para 

um mandato de dois anos, com possibilidade de recondução. 

• Dentre esses docentes, 60% com titulação acadêmica obtida em programa de Pós-

graduação Stricto sensu, e 

• Regime de tempo Parcial ou Integral, sendo 20% em tempo Integral. 

 

A composição deve ainda assegurar estratégia de renovação parcial dos integrantes do NDE 

de modo a assegurar continuidade no processo de acompanhamento do curso. 

Para que o NDE tenha um bom funcionamento o mesmo deve reunir-se ordinariamente, por 

convocação de iniciativa do seu Presidente, em reuniões pré-agendadas semestralmente, e 

extraordinariamente, sempre que convocado pelo seu Presidente ou pela maioria de seus 

membros titulares;  

As reuniões terão como pauta fixa a avaliação e atualização do PPC, além das demandas 

semestrais. As decisões do NDE são tomadas por maioria simples de votos, com base no número 

de presentes. Todo membro do NDE do Curso tem direito à voz e voto, cabendo ao Presidente o 

voto de qualidade, o voto será sempre pessoal, não sendo admitido voto por procuração, por 

representação, por correspondência ou por qualquer outra forma. 

Todas as reuniões do NDE são gravadas e estas gravações subsidiam o registro dos 

assuntos discutidos e as decisões tomadas, em atas. E enfim tomadas as decisões, estas são 

socializadas com os docentes e discentes para as devidas adequações, havendo a necessidade, 

são consultados o Colegiado de Curso e/ou , Conselho Superior para a deliberação final.  
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22.4 Equipe multidisciplinar 

 

O UNITPAC conta com profissionais docentes de diversas áreas, com experiência profissional em 

concepção, produção e disseminação de tecnologias, metodologias e recursos educacionais para 

o ensino a distância. Esse grupo constitui o NAPED – Núcleo de Apoio Pedagógico, NAD – Núcleo 

de Atendimento ao Discente, NEAD Núcleo de Educação a Distância, Núcleo de Acessibilidade, 

Coordenador de Curso ligados diretamente à Pró-reitoria de Graduação.,  

 Esse grupo desenvolvem em conjunto, suporte ao processo de ensino e aprendizagem tanto 

para o ensino presencial quando para o ensino a distância, no que se refere às habilidades e 

competências de todos os profissionais envolvidos no processo, nos seguintes âmbitos: 

i) pedagógico; 

ii) didático; 

iii) metodológico; e 

iv) tecnológico. 

 No que tange o ensino a distância, a equipe desenvolve um plano de ação voltado para as 

necessidades dos agentes ligados ao EAD, a saber: tutores, professores, designers e pessoal 

envolvido no gerenciamento da plataforma educacional, do material didático e das atividades e 

avaliações, em consonância com as atividades curriculares também desenvolvidas 

presencialmente. 

 O foco do trabalho desse grupo é o desenvolvimento de metodologias ativas de 

aprendizagem, consolidado já com várias práticas, participações em eventos interinstitucionais no 

Brasil, além de cursos e publicações técnico-científicas resultantes de sua atuação. 

 

22.5 Corpo Docente 

 

O corpo docente é um pilares de sustentação de um programa educacional. Desse modo, o 

corpo docente do Curso Superior de Tecnologia em Estética e Cosmética do UNITPAC conta com 

docentes qualificados, com titulação obtida em programas de pós-graduação lato sensu e stricto 

sensu reconhecidos devidamente pela CAPES, inseridos em suas respectivas áreas de atuação 

e atuando com vistas a uma formação profissional dos acadêmicos, compatível com as exigências 
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do mercado e com a concepção da instituição que centra-se em uma educação qualitativa e 

inovadora.  

Os docentes participam de reuniões periódicas promovidas no curso, pois são momentos de 

integração entre professores específicos do curso e professores de disciplinas institucionais 

gerais. Ainda nestes encontros, o corpo docente sugere, tem conhecimento e se apropria das 

ações administrativas e acadêmicas direcionadas ao curso e a IES em geral.  

Abaixo, algumas atribuições do professor, conforme Regimento Institucional: 

• participar do projeto pedagógico e institucional do Centro Universitário;  

• elaborar o plano de ensino de sua disciplina ou atividade, submetendo-o à aprovação do 

Colegiado do Curso, por intermédio da coordenadoria respectiva; 

• orientar, dirigir e ministrar o ensino de sua disciplina, cumprindo-lhe integralmente o programa 

e a carga horária, 

• fomentar o raciocínio crítico com base em bibliografia atualizada, para propor novas 

leituras/bibliografias, além da proposta; 

• observar o regime disciplinar da IES; 

• participar das reuniões e trabalhos dos órgãos colegiados e NDE (Núcleo Docente 

Estruturante) a que pertencer e de comissões para as quais for designado; 

• não defender ideias ou princípios que conduzam a qualquer tipo de discriminação ou 

preconceito ou que contrariem as normas legais institucionais;  

• exercer as demais atribuições que lhe forem previstas em lei e no Regimento Interno da IES. 

Os docentes são avaliados permanentemente pela Coordenação do Curso e pela Reitoria e 

pelos discentes, através da Avaliação Institucional, com base nos seguintes aspectos:  

• Engajamento: a) participando ativamente das reuniões de colegiado superiores, de direção e 

de coordenação de curso; b) inserindo-se em projetos especiais como iniciação científica, 

revista científica, estágios, monitorias, TCCs, atividades complementares, responsabilidade 

social;  

• Compromisso: a) fortalecendo a cultura Institucional, sintonizando-se com as informações 

disponibilizadas pela IES, no site institucional, bem como em outros canais oficiais de 

comunicação da Instituição; b) assegurando o cumprimento das atividades letivas, 

observando prazos, oferecendo sempre um retorno às instâncias superiores, oferecendo 
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saídas coerentes para as dificuldades, aproximando-se do aluno não apenas como um 

professor de determinada disciplina, mas como um educador; 

• Qualidade: a) oferecendo conteúdos atualizados; b) demonstrando em exemplos a conexão 

do seu campo de atuação com a realidade prática; c) disponibilizando fontes de pesquisa e 

consulta para os alunos; d) mantendo-se como um referencial, exemplo de pessoa e de 

profissional.  

O UNITPAC tem a preocupação de manter, atualizar, capacitar e qualificar o corpo docente 

por meio de formação continuada, tanto na semana pedagógica realizada no inicio de cada 

semestre letivo, bem como em oficinas, palestras, workshops, orientações (individuais e/ou 

coletivas) dentre outras ações de acompanhamento pedagógico e metodológico, desenvolvidas 

pelo Núcleo de Apoio Pedagógico e Experiência Docente – NAPED.  

Ressalta-se ainda que os docentes incentivam a produção do conhecimento por meio de 

grupos de estudos criados, compartilham experiências metodológicas desenvolvidas em salas de 

aula, levam estas experiências e estudos a publicações, dentre outras formas de incentivo e de 

atuação em equipe. 

 

 

 

22.5.1 Titulação 

 

O UNITPAC tem buscado a contratação de docentes com boa experiência profissional, 

atualizados e que busquem um aprimoramento crescente. A contratação dos mesmos foi feita em 

função da preocupação e do cuidado de ter professores atualizados e que participassem 

ativamente do curso, auxiliando na consolidação do mesmo, colaborando com a formação de um 

egresso de perfil generalista e humanista, conforme proposta do projeto do curso.  

A Coordenação do Curso tem o cuidado de avaliar a área de formação e as afinidades de 

cada docente no sentido de associar estes aspectos com as disciplinas a serem ministradas. 

Dentro do corpo docente tem se buscado contemplar a relação entre a formação, capacitação e 

experiência docente e profissional com as disciplinas que são ministradas por cada um dos 

professores. Esta característica pode ser observada ao longo do Curso. 

 
 

22.5.2 Regime de trabalho 
 



 

 

85 

 

 

 

A Instituição busca um maior envolvimento do seu corpo docente possuindo professores 

em regime de trabalho em tempo integral e parcial, o que permite destinar carga horária ao curso 

nas atividades de: participação em reuniões de NDE,  colegiado e da coordenação; orientação de 

trabalhos de conclusão de curso; orientação em atividades de prática profissional; orientação de 

iniciação científica; de extensão; orientação aos alunos em dificuldades; realização de visitas 

técnicas. 

O regime de trabalho do corpo docente permite o atendimento integral da demanda 

existente, considerando a dedicação à docência, o atendimento aos discentes, a participação no 

colegiado, o planejamento didático e a preparação e correção das avaliações de aprendizagem, 

havendo documentação sobre as atividades dos professores em registros individuais de atividade 

docente, utilizados no planejamento e gestão para melhoria contínua. 

Os docentes no curso Superior de Tecnologia em Estética e Cosmética exercem atividades 

de docência e atividades extraclasses que contribuem para formação profissional dos nossos 

alunos, esta carga horaria somadas perfaz a carga horária semanal do docente, podendo, o 

mesmo, ser contratado em regime de trabalho em tempo parcial ou integral o que corrobora com 

um planejamento eficaz pela qualidade do tempo disponível e dedicado às atividades que 

compõem a gestão do curso. Tem como demanda de trabalho atividades relacionadas a 

participação em reuniões de colegiado, NDE e com a coordenação, orientação de trabalhos de 

conclusão de curso, orientação em atividades de prática profissional, orientação de iniciação 

científica, de extensão, orientação aos alunos em dificuldades, realização de visitas técnicas, 

elaboração e correção de avaliações, elaboração de planos de ensino e de aula, realização de 

aulas práticas, entre outras atividades menores. 

Para permitir a execução integral dessas atividades, a IES opta em contratar professores 

com regime de trabalho parcial ou integral. A carga horaria somada das atividades realizadas pelo 

docente na semana perfaz a carga horária semanal do docente, podendo, o mesmo o que 

corrobora com um planejamento eficaz pela qualidade do tempo disponível e dedicado às 

atividades que compõem a gestão do curso. 

O regime de trabalho dos docentes da IES está de acordo com a legislação trabalhista, 

respeitando da mesma forma as determinações da LDB e legislações específicas vigentes. 

Totaliza-se 31% dos docentes em tempo integral e 54% em tempo parcial. 

São professores que possuem tanto experiência profissional na área do curso, bem como 

experiência docente. A IES acredita e defende em seus modelos de contratação que a experiência 
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profissional na área em que atua somada à experiência docente, contribui para uma formação de 

nossos acadêmicos no viés da interdisciplinaridade, vivencia em situações práticas e sua imersão 

num contexto factível de experimentação, conhecimento, inovação e integração com a realidade 

que vai atuar quando egresso. 

Desta forma, o currículo ofertado à formação daqueles que buscam graduar-se na IES, 

perpassa à realidade contemporânea da área de formação empreendida em cada curso, bem 

como traz uma visão dinâmica do conhecimento (ciência) e das necessidades do mercado de 

trabalho (campo de atuação profissional).  

Para inserir o aluno neste contexto, a carga horária docente (Parcial ou Integral) é condição 

preponderante para a viabilidade do ensino que se defende no Projeto Pedagógico do Curso. 

O UNITPAC tem buscado a contratação de docentes com boa experiência profissional, 

atualizados e que busquem um aprimoramento crescente. A contratação dos mesmos foi feita em 

função da preocupação e do cuidado de ter professores atualizados e que participassem 

ativamente do curso, auxiliando na consolidação do mesmo, colaborando com a formação de um 

egresso de perfil generalista, conforme proposta do projeto do curso. 

 

 

 

 
22.5.3 Experiência Profissional 
 

Para a seleção e contratação dos docentes para o curso, é observado além da titulação, a 

experiência profissional, mantendo sempre uma coerência entre a formação em nível de pós-

graduação e profissional, sua expertise e atuação no mercado de trabalho e as disciplinas que 

ministra. A Coordenação do Curso tem o cuidado de avaliar a área de formação e as afinidades 

de cada docente no sentido de associar estes aspectos com as disciplinas ministradas, 

entendendo que esta visão contribui a um aprimoramento crescente.  

Ao vincular um profissional para a docência em um curso de graduação na IES, enseja no 

cuidado de ter professores atualizados e que participassem ativamente do curso, auxiliando na 

construção do mesmo e colaborando com a formação profissional que de um egresso de perfil 

generalista, conforme o projeto do curso, trazendo para a sala de aula sua experiência 

profissional, através de exemplos contextualizados com relação a problemas práticos, de 
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aplicação da teoria ministrada em relação ao fazer profissional, promovendo a 

interdisciplinaridade no contexto laboral considerando o conteúdo abordado e a profissão. 

Através da Avaliação Institucional, dos relatórios da Comissão Própria de Avaliação (CPA) 

e dos relatórios da Coordenação de Curso é possível identificar o desempenho do docente, 

demonstrando e justificando a relação entre sua experiência profissional e seu comportamento e 

desenvolvimento em sala de aula. 

O corpo docente possui experiência profissional no mundo do trabalho, contribuindo para 

aprendizagem significativa dos alunos, por meio da problematização da teoria, com estudos de 

caso e relatos de experiências práticas das suas áreas de formação em articulação com as demais 

áreas do curso. A experiência também propicia uma concretização do PPC articulando suas 

concepções e princípios com a realidade local visto que a pratica profissional, somada ao 

exercício da docência, possibilita uma melhor inter-relação entre os conteúdos e sua 

aplicabilidade no campo profissional. 

O corpo docente conta com 54% de professores com experiência profissional maior do que 

2 anos. 

 

 

 
22.5.4 Experiência no exercício da Docência Superior 

 

O curso Superior de Tecnologia em Estética e Cosmética conta com docentes com 

experiência no magistério superior, com sólida formação acadêmica e experiência na docência 

superior dotados de postura ética, eficiência e comprometimento com a formação 

profissionalizante e que exercem liderança e são reconhecidos pela sua atuação como 

docente/profissional. Juntamente, com estes aspectos mencionados, utilizam técnicas 

embasadas em teorias e metodologias diversificadas e sempre voltadas para a atualização 

profissional. 

O Centro Universitário UNITPAC, tem buscado a contratação de docentes com experiência 

acadêmica superior, sem negligenciar em sua proposta de formação continuada, o aprimoramento 

metodológico e avaliativo desenvolvido em sala de aula. 

É através da experiência docente que se torna possível identificar fatores críticos no 

processo de ensino e aprendizagem, perceber prováveis dificuldades apresentadas pelos alunos 

e buscar estratégias que minimizem tais dificuldades, reestabelecendo uma aprendizagem 

consistente e significativa. 
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Orienta-se o professor a perceber a linguagem do aluno, suas angústias, suas dificuldades, 

as características inerentes à cada turma (formas de estudo, abordagem teórica dos conteúdos, 

dentre outras) e toda a correlação com os conteúdos, integrando assim o currículo do curso. 

Frente a necessidade de suporte ao aluno com dificuldades no processo de ensino-aprendizagem, 

o docente conta com a ajuda do NAD, NAPED e profissional coach da IES. 

Ainda no âmbito da experiência docente, tem-se um olhar atento tanto da coordenação do 

curso, do Colegiado e do Naped, nos critérios e formas avaliativas de aprendizagem, definidos 

por cada docente e em cada disciplina. Defende-se institucionalmente na Política de Ensino da 

IES. Além disso, são consideradas na seleção dos docentes a capacidade de elaborar atividades 

específicas para a promoção da aprendizagem de alunos com dificuldades e avaliações 

diagnósticas, formativas e somativas, mas principalmente foi avaliada a capacidade dele em a 

partir de resultados, agir, redefinindo sua prática buscando a aprendizagem coletiva. 

 

22.5.5 Experiência no exercício da Docência em Educação a Distância 

 

O docente que pretende atuar na modalidade de educação a distância deve considerar 

novas formas de ensinar, isso porque as Tecnologias de Informação e Comunicação (TIC) e o 

Ambiente Virtual de Aprendizagem (AVA), possibilitam novas experiências no processo de 

formação do discente.  

Essas novas experiências podem causar expectativas frustrantes ao discente caso o 

mesmo não se sinta atendido pelo professor, visto a não há a presença física do mesmo. Assim 

docentes com experiência no ensino-aprendizagem da educação a distância, identificam as 

dificuldades do discente de modo a solucionar o problema quase que de forma imediata, pois a 

experiência permite que o mesmo consiga expor o conteúdo de modo claro e didático, aos alunos 

ainda não acostumados com essa modalidade de educação. A forma dessa solução passa na 

maioria das vezes pela utilização de exemplos contextualizados com as componentes 

curriculares.  

Portanto, o docente experiente é capaz de elaborar atividade específicas, que impactam 

de maneira positiva sobre os alunos com maior dificuldade, resultando em uma confiança maior 

por parte do aluno, no processo e no docente, ficando o mesmo como um verdadeiro líder na 

formação do discente.  

Para oferecer a modalidade aos seus alunos o curso Superior de Tecnologia em Estética 

e Cosmética atende as demandas acima citadas, tendo para isso professores experientes em seu 

corpo docente. 
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A IES dispõe ainda de uma Equipe Multidisciplinar EAD, formada por profissionais de 

diferentes áreas de conhecimento, diferentes áreas da educação e técnica, que atuam em 

consonância com este PPC. Compete à Equipe Multidisciplinar EAD a concepção, produção e 

disseminação de tecnologias, metodologias e recursos educacionais, bem como garantir a 

acessibilidade comunicacional aos discentes. A equipe é responsável por validar o material 

didático utilizado nas disciplinas no formado à Distância, visando adaptar e torná-lo acessível a 

todos os discentes, além do treinamento constante dos tutores. 

 

22.5.6 Produção Científica, Cultural, artística ou tecnológica 

 

A Instituição selecionou o corpo docente do curso considerando, além do perfil do 

profissional necessário a formação adequada do egresso, a aptidão para a extensão e produção 

científica ininterrupta e recente, bem como sua experiência com o ensino seja na modalidade 

presencial ou EaD. Os docentes possuem publicações nos últimos 3 anos e há incentivo através 

das bolsas destinadas a pesquisa e extensão para que estas publicações sejam frequentes. 

A IES e, em especial, o Plano Institucional, contempla várias formas de estímulo à produção 

científica, técnica, pedagógica e cultural dos professores, apoiando a divulgação e/ou publicação 

de teses, dissertações, monografias ou outros trabalhos acadêmicos ou profissionais através, por 

exemplo, da revista científica, blogs, e serviços gráficos, e de infraestrutura apropriada-sala, 

computadores e mobiliário para que os professores elaborem, editem suas produções científicas. 

Esta estrutura está disponível tanto na sala dos professores como nos ambientes destinados aos 

professores TI. A Instituição oferece toda sua infraestrutura - equipamentos, pessoal e espaço 

físico para realização de eventos internos que também divulgam produções acadêmicas.  

A Biblioteca está à disposição dos alunos, de professores para catalogar e divulgar 

trabalhos de conclusão de curso, dissertações, monografias, teses, entre outros. Além disso, a 

IES dispõe de acesso livre à internet e todos podem utilizar o site da Instituição, onde foi criado 

um espaço para divulgação de seus trabalhos e de seus projetos de extensão. Há a revista 

científica onde os discentes, tutores e docentes poderão divulgar as suas produções 

científicas/acadêmicas.  

Incentivar a pesquisa, a extensão e a inovação são condutas da IES que emanam dos 

princípios e de seus valores institucionais. O parque tecnológico (Pequitec) é um espaço que 

fomenta estas atividades e articula o ensino num viés inovador, primando por uma formação 

contemporânea que atenda às necessidades, exigências e desafios emergentes do novo 

profissional deste século. 
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A área contábil que por muito tempo permaneceu num contexto cartorial, surge nesta 

contemporaneidade como uma área de conhecimento em que todo o seu fazer profissional 

acontece no meio das redes comunicacionais tecnológicas, difundindo informações e dados em 

tempo real e operacionalizando os devidos controles não mais intra muros das empresas e 

instituições; mas num cenário mundial que associa empregador, empregado, governo e órgãos 

fiscalizadores em ações simultâneas reais. É preciso revisitar sistematicamente o currículo 

escolar para que se oferte uma educação profissional atualizada e significativa. 

 
22.6 Corpo Tutorial 
 
22.6.1 Experiência no exercício da tutoria na Educação a Distância 

 

A experiência do corpo de tutoria do Curso Superior de Tecnologia em Estética e Cosmética 

está associada a experiência dos docentes da educação a distância, isso porque nas disciplinas 

do curso é o professor que exerce também a função de tutor tendo a visão sistêmica do conteúdo 

e consequentemente o conhecimento das ferramentas necessárias para o suporte na relação com 

o discente. 

Desta forma o tutor consegue - orientar os alunos, seguindo o planejamento de atividades 

e leituras complementares.  

 

 

 

22.6.2 Formação e titulação do corpo de tutores do curso 
 

O tutor tem um papel extremamente importante no ensino a distância. As funções devem 

ser pedagógicas, sociais, administrativas e técnicas. Isso se deve ao fato de o ensino na 

modalidade EaD online ter características específicas, como as variações do espaço de ensino, 

que pode ser em qualquer lugar. Tutor e aluno encontram-se em condições de igualdade na 

comunicação, tendo o aluno um atendimento individual, tempo para entrar em sala de aula a 

qualquer momento, maior uso de multimídia e tecnologia na construção do conhecimento. Nesse 

contexto, o papel do tutor é de um orientador, facilitador, inspirador de confiança e uma pessoa 

que ajuda o aluno na construção do conhecimento. 

O tutor deve, portanto, gostar e ter habilidade para interagir com os estudantes com 

disponibilidade para ouvir e atendê-los nas suas dúvidas e problemas, de modo que o estudante 
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veja nele um aliado em quem possa confiar. Além disso, é fundamental que haja inteira sintonia 

entre o professor conteudista e o tutor. 

Para as disciplinas ofertadas na modalidade a distância, o UNITPAC disponibiliza dois tipos 

de tutoria: 

* Tutoria Online; 

* Tutoria Presencial. 

Os tutores online são responsáveis por toda a mediação do processo de ensino-

aprendizagem que acontece no Ambiente Virtual de Aprendizagem. Entre suas 

responsabilidades, está a moderação dos Fóruns de Discussão, proporcionando a interação entre 

os próprios alunos e entre aluno e o tutor. Nos Fóruns, os alunos podem emitir suas opiniões, 

construir argumentos, dirimir dúvidas relacionadas ao conteúdo disponibilizado e revisar 

conceitos. Os tutores respondem eventuais dúvidas e fazem suas considerações a respeito das 

discussões. 

Cabe à tutoria online mediar o processo pedagógico junto aos estudantes. Também 

compete ao tutor online o domínio do conteúdo específico das disciplinas sob sua 

responsabilidade, a fim de auxiliar os estudantes no desenvolvimento de suas atividades 

individuais e em grupo, fomentando o hábito da pesquisa, esclarecendo dúvidas em relação aos 

conteúdos específicos. 

Para o desenvolvimento de atividades de ensino a distância, o UNITPAC conta com uma 

política de capacitação e de aprimoramento do corpo de tutores, tanto online quanto presenciais, 

em seus diversos cursos. Além disso, há a exigência de que todos os tutores do UNITPAC sejam 

graduados na área das disciplinas pelas quais são responsáveis, além de privilegiar aqueles que 

possuem titulação obtida em programas de mestrados e doutorados em suas respectivas áreas. 

 
 

22.6.3  Experiência do corpo de tutores em Educação a Distância 

 

O corpo de tutores dos cursos do UNITPAC possui experiência em educação a distância, 

permitindo identificar as dificuldades dos discentes matriculados nas disciplinas em regime 

semipresencial, expor o conteúdo em linguagem aderente às características das diversas turmas, 

apresentar exemplos contextualizados com os conteúdos dos componentes curriculares do curso 

em questão e elaborar atividades específicas em colaboração com os demais professores do 

Curso para a promoção da aprendizagem dos alunos com maiores dificuldades. 
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O acompanhamento das atividades a distância, bem como a formação e a capacitação do 

corpo de tutores do UNITPAC são realizadas através do NEAD – Núcleo de Educação a Distância 

em conjunto com o NAPED – Núcleo de Apoio Pedagógico, que conta com profissionais 

habilitados e com experiência multidisciplinar. 

 

22.6.4  Interação entre tutores, docentes e coordenador do Curso 

 

É importante a interação entre docentes/tutores e o coordenador do curso ao longo do 

semestre letivo. Ainda ao início do semestre letivo, há reuniões entre NEAD, SEADs, 

Coordenações de Cursos, docentes e tutores. Além dessas ações o coordenador de curso possui 

acesso ao AVA que permite acompanhamento em tempo real de seus alunos e também recebem 

relatórios semanais de acesso e performance dos discentes de seu curso. 

As atividades de tutoria são avaliadas periodicamente pelos discentes e equipe pedagógica 

do curso. Essa avaliação acontece enquanto a disciplina está em andamento e ao ser finalizada, 

os resultados são discutidos e embasam a equipe para planejamento de ações a fim de promover 

melhorias continuas no processo de interação. As tomadas de decisões englobam, entre outras, 

adaptações e mudanças na forma de condução das disciplinas, atualizações do material didático 

e do Ambiente Virtual de Aprendizagem, capacitações periódicas dos tutores e demais atores 

envolvidos. Essas medidas, corretivas e de aperfeiçoamento, podem promover melhorias, tanto 

em disciplinas em andamento, quanto no planejamento de atividades futuras.  

Realiza-se ainda reuniões e videoconferências entre todos os profissionais e segmentos 

envolvidos na oferta das disciplinas online, objetivando que sejam identificados os problemas 

existentes e as demandas mais imediatas para o bom funcionamento das atividades a distância, 

o que faz incrementar ainda mais a interação entre os tutores e entre os demais agentes 

envolvidos no processo. 

 

 
23. INFRAESTRUTURA 

 
23.1 Espaço de trabalho para docentes em tempo integral 

 

A IES dispõe de ambiente de trabalho para os professores em tempo integral que atendem 

as necessidades destes, prezando pela dimensão, limpeza, iluminação, acústica, ventilação, 

acessibilidade, conservação e comodidade. Os ambientes possuem computadores conectados à 

internet, telefone e outros equipamentos necessários ao desenvolvimento das atividades 
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planejadas, incluindo gabinetes para PNE com computador e programa específico para baixa 

visão e/ou deficiente visual, viabilizam ações acadêmicas, como planejamento didático-

pedagógico e garantem privacidade para uso dos recursos e para o atendimento aos discentes e 

orientandos. 

Além desse espaço, ressalta que a IES também considera outros ambientes onde o 

docente em tempo integral pode fazer uso, tais como: sala de reunião, biblioteca, laboratório de 

informática, gabinetes específicos para os professores de Tempo Integral e sala de professores. 

 
 
23.2  Espaço de trabalho para o Coordenador 
 

A Coordenação do Curso Superior de Tecnologia em Estética e Cosmética possui uma sala 

adequada para os trabalhos acadêmicos e administrativos desenvolvidas pelo coordenador. As 

atribuições desta função constantes no PDI e no PPC do curso, são desenvolvidas neste espaço, 

bem como o atendimento aos alunos e professores, membros da sociedade civil organizada, 

parceiros de convênios, dentre outros. 

A sala de coordenação possui computador conectado à internet, telefone, mobiliário 

apropriado e preza pela limpeza, iluminação, acústica, acessibilidade, conservação e 

comodidade. 

Além da sala especifica da coordenação de curso, o Coordenador dispõe de espaços para 

reuniões com NDE (Sala própria), Sala de reuniões para momentos com professores e grupos de 

alunos (sala de reuniões da IES, que através de agendamento atende as coordenações de 

cursos). 

As demais dependências da IES são disponibilizadas à Coordenação de Curso para 

atividades especificas, ficando a critério do coordenador os devidos agendamentos e escolhas 

dos locais conforme a natureza da atividade a ser desenvolvida. Ressalta-se que o coordenador 

tem autonomia para escolha, reserva e realização das ações segundo o cronograma e 

planejamento do curso. A sala da coordenação dispõe de infraestrutura tecnológica diferenciada, 

como o AVA e Portal Acadêmico, que possibilita distintas formas de trabalho, ou seja, presencial 

e virtual. 

 
23.3  Sala coletiva de professores 
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A IES dispõe de sala de professores que atende plenamente às necessidades dos 

docentes e as atividades desenvolvidas por eles. As instalações para os docentes na referida sala 

estão equipadas segundo a finalidade na qual se destinam e atendem aos requisitos de limpeza, 

iluminação, acústica, ventilação, conservação, acessibilidade e comodidade ao número de 

usuários, quando do desenvolvimento das atividades acadêmicas.  

As instalações para professores possuem mobiliários modernos, computadores 

conectados à internet, mesas de estudo e planejamento, armários individualizados, sofás, cadeira 

de massagem, aparelho de TV, Frigobar, café, água, dentre outros.  

O ambiente permite a realização das atividades docentes como correção de avaliações, 

planejamentos, leituras, reuniões entre docentes, registros dentre outros. Além disso, há espaços 

descanso em intervalos de aulas e turnos, com uma estrutura básica para pequenos lanches e 

apoio em geral. 

 

 

 
23.4  Salas de aula 
 

O UNITPAC dispõe de salas de aula, adequadas e suficientes ao número de alunos 

atendidos na IES. Tais salas dispõem de boa acústica, iluminação adequada, são climatizadas e 

mobiliadas com carteiras ergonômicas (tipo escolares), mesa e cadeira para o professor, quadro 

branco e algumas mesas e cadeiras para alunos, atendendo as situações de mobilidade reduzida, 

cadeirante e outras especificidades contempladas no PNE da Instituição. 

Possuem ainda equipamentos de multimídia, lousa interativa. A manutenção e limpeza das 

salas são realizadas diariamente entre turnos, possibilitando ao aluno um ambiente propicio à 

aprendizagem. Nas salas de aulas são disponibilizadas armários com CPU e acessórios para uso 

do equipamento de multimídia, há acesso à internet por cabo e para os alunos via wi-fi. 

A instituição possui salas de aula, com dimensões entre 50m2 e 80m2, totalizando mais de 

3.610 m2 de área construída somente em salas de aula que oportunizam distintas situações de 

ensino-aprendizagem. 

A IES conta ainda com 04 salas de aulas no modelo de Sala Invertida (Sala NEO - Núcleo 

de Estudos Online), destinada incrementar as práticas das Metodologias Ativas, uma inovação 

metodológica defendida pela instituição. A estrutura destas salas compreende mesas redondas, 

cadeiras giratórias e conjuntos de mesas e cadeiras projetadas para trabalhos em grupos e 
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momentos individual. Estas mesas possuem tampo em fórmica apropriadas para o aluno escrever 

com pincel de quadro branco na própria mesa. Possuem ainda tabletes, quadro de projeção 

contínuo em todas as paredes, projetores multimídia com transmissão simultânea, wi-fi e sistema 

de som. 

Na estrutura de salas de aulas, há uma sala especifica para as Ligas Acadêmicas da IES, 

destinada exclusivamente para os ligantes, com quadro, carteiras ergonômicas e climatizada, 

viabilizando o conforto nas reuniões, na realização das atividades práticas e teóricas, contribuindo 

com o processo de ensino-aprendizagem. 

 
 
 
23.5  Acesso dos alunos a equipamentos de informática 
 

A IES oferece aos alunos suporte tecnológico como apoio em suas atividades acadêmicas. 

São disponibilizados a comunidade acadêmica, laboratórios de informática com acesso à internet, 

inclusive WiFi, softwares disponíveis e atualizados. O espaço é climatizado, dispõe de bancadas 

para microcomputadores, quadro branco e equipamento de multimídia.  

O laboratório conta com técnicos que auxiliam os alunos em suas dificuldades quanto ao 

uso dos equipamentos e softwares. Além disso, os alunos dispõem de computadores, na 

Biblioteca e em alguns laboratórios específicos.  

A gestão de uso, funcionamento, conservação e atualização do laboratório está 

contemplada em regulamento próprio, que é disponibilizado aos avaliadores no momento da visita 

in loco. 

Em atenção aos portadores de necessidades especiais, há instalado softwares específicos, 

como: DOS VOX - possibilita que pessoas cegas ou com baixa visão, se tornem capazes de 

utilizar os equipamentos. Há ainda o VLibras que consiste em um conjunto de ferramentas 

computacionais de código aberto, responsável por traduzir conteúdos digitais (texto, áudio e 

vídeo) para a Língua Brasileira de Sinais - LIBRAS, tornando computadores, dispositivos móveis 

e plataformas em ferramentas adequadas à aprendizagem dos alunos que possuem estas 

especificidades. Além do sistema TRON, software especifico da área contábil, programa utilizado 

pelo acadêmicos na disciplina de Estágio Supervisionado. 

Os técnicos desses laboratórios realizam frequentemente a manutenção e atualização dos 

equipamentos, a fim de garantir que os mesmos estejam adequados e capazes de suprir a 

necessidades dos alunos. 
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Além dos Laboratórios de Informática a Biblioteca conta com vários terminais de acesso ao acervo 

bibliográfico, disponibilizando todos os recursos necessários aos alunos. 

 
23.6  Bibliografia Básica e Complementar por unidade curricular 
 

O acervo bibliográfico é atualizado constantemente, em razão de novas edições ou para 

atualização dos temas objeto de estudos, além de publicações destinadas a subsidiar projetos de 

pesquisa (iniciação científica) e extensão. 

A prioridade na aquisição de livros é dada àqueles títulos indicados pelos professores para 

cada disciplina do curso, seguindo a Política de Aquisição da Instituição. 

Os livros da bibliografia básica previstos pelo projeto pedagógico do curso estão à 

disposição na biblioteca, tombados junto ao patrimônio da UNITPAC. O acervo encontra-se 

informatizado e atende de forma excelente as necessidades do curso no tocante as características 

acadêmicas pedagógicas e também relacionadas ao quantitativo de títulos/exemplares. 

A adequação da bibliografia foi referendada pelo NDE no tocante a compatibilidade 

relacionada ao conteúdo de cada uma das disciplinas e também em relação ao número de vagas 

e a quantidade de exemplares por título no acervo.  

Ressalta-se que a IES faz uso, também, de Biblioteca Virtual na composição do seu acervo, 

com garantia de oferta ininterrupta sem limitação de acessos simultâneos aos títulos e prazos de 

empréstimos. Adicionalmente a Biblioteca virtual ainda dispõe de ferramentas de acessibilidade 

que possibilitam: o acesso a pessoas com baixa visão e/ou cegos, portadores de surdez e/ou 

pessoas com baixa audição e ainda ferramentas de tradução para o português. 

O acervo possui, ainda, bases eletrônicas de periódicos indexados, correntes e atualizados 

em sua maioria nos últimos três anos, sempre atendendo, aos periódicos de textos completos 

distribuídos entre as principais áreas de abrangência do curso.   

A adequação da bibliografia complementar foi referendada pelo NDE no tocante a 

compatibilidade relacionada ao conteúdo de cada uma das disciplinas e também em relação ao 

número de vagas e a quantidade de exemplares por título no acervo. 

Ressalta-se que o Curso Superior de Tecnologia em Estética e Cosmética faz uso, também, 

de Biblioteca Virtual na composição do seu acervo, com garantia de oferta ininterrupta sem 

limitação de acessos simultâneos aos títulos e prazos de empréstimos. Adicionalmente a 

Biblioteca Virtual ainda dispõe de ferramentas de acessibilidade que possibilitam: o acesso a 
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pessoas com baixa visão e/ou cegos, portadores de surdez e/ou pessoas com baixa audição e 

ainda ferramentas de tradução para o português. 

O acervo possui assinaturas de acesso virtual, de periódicos especializados que 

complementam o conteúdo administrado nas unidades curriculares. 

As bibliografias básicas e complementar utilizadas nos diferentes componentes curriculares 

do Curso Superior de Tecnologia em Estética e Cosmética podem ser contempladas no item 26.7. 

 
 
 
 
 
 

23.7  Ementas e Bibliografia 

 

1º PERÍODO 

 
DISCIPLINA: LÍNGUA PORTUGUESA 
Ementa: Tipos e gêneros textuais discursivos, texto, contexto e intertextualidade; aspectos 
gramaticais fundamentais; coesão e coerência.  
 
 
Bibliografia Básica  
 
ANTUNES, I. Aula de Português: encontro & interações. 8. ed. São Paulo: Parábola, 2011.  
 
FIORIN, J.L.; FRANCISCO P. Para entender o texto: leitura e redação. 17. ed. São P aulo Ática, 
2009.  
 
KOCH, I.G.V. Argumentação e linguagem. 13. ed. São Paulo: Cortez, 2011. 
 
Bibliografia Complementar  
 
AZEREDO, J.C. Fundamentos da gramática do português. São Paulo: Zahar. 2008.Disponível 
em: <https://integrada.minhabiblioteca.com.br/#/books/9788537806241/cfi/6/2[;vnd.vst.idre 
f=body001]! Acesso em: 28 fev. 2018.  
 
CUNHA, Celso; CINTRA, Lindley. Nova gramática do português contemporânea. 7. ed.. Rio de 
Janeiro: Lexikon, 2017.  
 
FRANÇA, J.L. Manual para normalização de publicações científicas. 8. ed. Belo Horizonte 
UFMG, 2009. 
 
SANTAELLA, L.. Redação e leitura: guia para o ensino. São Paulo: Cengage Learning, 2014. 1 
recurso online. Disponível em: . Acesso em: 28 fev. 2018.  
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TERCIOTTI, S.H. Redação na prática: um guia que faz a diferença na hora de escrever bem. 
São Paulo: Saraiva, 2008. 1 recurso online. Disponível em: . Acesso em: 28 fev. 2018. 
 
DISCIPLINA: FUNDAMENTOS DA ESTÉTICA E COSMÉTICA 
Ementa: Evolução da estética e da cosmética: história, técnicas e práticas. Conceitos básicos e 
noções em cosmética. Áreas de atuação profissional.   
 
Bibliografia Básica 
 
VILAS BÔAS, Luana Michele de Silva; CAMARGO, Brigido Vizeu; ROSA, Annamaria Silvana 
de. Beleza e cirurgia estética: representações sociais de estudantes universitários.: Appris, 
2017. 
 
ROCHE, Daniel. A cultura das aparências: uma história da indumentária. Rio de Janeiro: 
SENAC, 2007. 
 
REICHER, Maria E. Introdução à estética filosófica. Sao Paulo: Loyola, 2005 
 
 
Bibliografia Complementar 
 
Joel Gerson et al. Fundamentos de estética, v.1: orientações e negócios. São Paulo: Cengage 
Learning, 2012. 1 recurso online.  
Joel Gerson et al. Fundamentos de estética, v.3: ciências da pele. São Paulo: Cengage 
Learning, 2012. 1 recurso online.  
 
Joel Gerson et al. Fundamentos de estética, v.4: estética. São Paulo: Cengage Learning, 2012. 
1 recurso online.  
 
SILVA, da, K. M., SANTOS, dos, M. R., OLIVEIRA, de, P. U. Estética e Sociedade. [Minha 
Biblioteca]. Retirado de https://integrada.minhabiblioteca.com.br/#/books/9788536520896/ 
 
Pereira, Maria de Fátima Lima. Gestão de Negócios em Estética. Ed. Difusão, 2018.  
 
DISCIPLINA: ANATOMIA HUMANA  
Ementa: Estudo dos diversos sistemas que compõe o corpo humano, aparelhos e estruturas 
individualizadas. Conhecimentos teóricos e práticos dos sistemas orgânicos: esquelético, 
articular, muscular, nervoso, circulatório, tegumentar, respiratório, digestório, urinário e genital.  
 
Bibliografia Básica  
 
DÂNGELO, J.G.; FATTINI, C.A. Anatomia humana sistêmica e segmentar. 3.ed. São Paulo: 
Atheneu, 2007.  
 
MARTINI, F.H. Anatomia e Fisiologia Humana Com Mhl Ve.Pearson Brasil, 2014. 
 
SCHMIDT, A.G.; PROSDÓCIMI, F.C. Manual de neuroanatomia humana: guia prático. Rio de 
Janeiro: Roca, 2017. Ebook.  
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Bibliografia Complementar  
 
MARTINI, F.H.; TIMMONS, M.J.; TALLITSCH, R.B. Anatomia humana. 6. ed. Porto Alegre: 
ArtMed, 2009. 1 recurso online. (Martini). Disponível em: Acesso em: 28 fev. 2018.  
 
NETTER, F. Atlas de anatomia humana. 6.ed. Porto Alegre: Artmed, 2015.  
 
ROHEN, J. W.; YOKOCHI, C.; LÜTJEN-DRECOLL, E. Anatomia humana: atlas fotográfico de 
anatomia sistêmica e regional. 7 ed. São Paulo: Manole, 2010.  
 
SOBOTTA, J.; PUTZ, R.; PABST, R. Sobotta atlas de anatomia humana. 23.ed. Rio de Janeiro: 
Guanabara Koogan, 2013.  
 
TORTORA, G.J.; NIELSEN, M.T. Princípios de anatomia humana. 12. ed. Rio de Janeiro: 
Guanabara Koogan, 2013. 1 recurso online. Disponível em: . Acesso em: 28 fev. 2018. 
 
 
DISCIPLINA: SOCIOLOGIA E ANTROPOLOGIA  
Ementa: Perspectivas sociológicas clássicas e contemporâneas. Cultura e ideologia no ambiente 
social. Meios de controle social. Relação sociedade e religião. Direitos humanos à luz dos 
conceitos de diversidade, alteridade e pluralidade. Minorias e grupos vulneráveis. Cultura e 
história afro-brasileira e indígena: relações étnicoraciais. Discussão das ações afirmativas sob a 
perspectiva da igualdade e da liberdade. A humanização das ciências e do trabalho. Cidadania e 
política. Sociedade, Estado, cultura e ambiente.  
 
Bibliografia Básica  
 
BARBIERI, J.C. Desenvolvimento e meio ambiente: as estratégias de mudanças da agenda 21. 
10. ed. Petrópolis: Vozes, 2009. 
 
HELMAN, C.G. Cultura, Saúde e Doença. 5 ed. Porto Alegre: Artmed, 2009.  
 
PHILIPPI JÚNIOR, A. Saneamento, saúde e ambiente: fundamentos para um desenvolvimento 
sustentável. São Paulo: Manole, 2004.  
 
Bibliografia Complementar  
 
ALTINI, E; RODRIGUES, G; PADILHA, L; MORAES, P. D; LIEBGOTT, R. A. (Organizadores). A 
Política de Atenção à Saúde Indígena no Brasil: Breve recuperação histórica sobre a política de 
assistência à saúde nas comunidades indígenas. Publicação do Conselho Indigenista 
Missionário – CIMI. Organismo vinculado à Conferência Nacional dos Bispos do Brasil – CNBB. 
Edição Revisada (versão para circulação restrita). 2013. Disponível em: 
http://www.mpf.mp.br/atuacao-tematica/ccr6/institucional/gruposde-trabalho/saude/cartilha-
sobre- 
 
ASSOCIAÇÃO BRASILEIRA DE ANTROPOLOGIA. Quilombos: identidade étnica e 
territorialidade. Conteúdo/livros/Quilombos.pdf. Disponível em:. http://www.abant.org.br/ 
 

http://www.mpf.mp.br/atuacao-tematica/ccr6/institucional/gruposde-trabalho/saude/cartilha-sobre-
http://www.mpf.mp.br/atuacao-tematica/ccr6/institucional/gruposde-trabalho/saude/cartilha-sobre-
http://www.abant.org.br/
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BRASIL. Portaria nº 992, de 13 de maio de 2009. Institui a Política Nacional de Saúde Integral 
da População Negra. Diário Oficial [da República Federativa do Brasil] Disponível em: 
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/leis/L9782.htm  
 
BRASIL. Lei nº 9.782, de 26 de janeiro de 1999. Define o Sistema Nacional de Vigilância 
Sanitária, cria a Agência Nacional de Vigilância Sanitária, e dá outras providências. Diário Oficial 
[da República Federativa do Brasil], Brasília, DF, Seção 1, 27 de janeiro de 1999. Disponível 
em: http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/leis/L9782.htm  
 
MENDONÇA, Adriana Rodrigues dos Anjos. Bioética: meio ambiente, saúde e pesquisa. São 
Paulo: Iátria, 2006. 
 
 
DISCIPLINA: FUNDAMENTOS DE QUÍMICA E BIOQUÍMICA 
Ementa: Estrutura química das biomoléculas (carboidratos, lipídios, aminoácidos e proteínas), 
propriedades químicas, formas de identificação e solubilidade. Metabolismo de carboidratos, 
lipídios, aminoácidos e proteínas, associando aspectos fisiológicos, nutricionais e patológicos. 
 
Bibliografia Básica 
 
CAMPBELL, James L.. Bioquímica. 2. ed.. : Cengage Learning, 2016 
 
BERG, Jeremy M.; TYMOCZKO, John L.; STRYER, Lubert. Bioquímica. 7. ed..  : [s.n.], 2014 
 
MURRAY, Robert K. et al. Bioquímica ilustrada de HARPER. : AMGH, 2017 
 
Bibliografia Complementar 
 
Zumdahl, S. S., DeCoste, D. J. Introdução à Química- Fundamentos: Tradução da 8ª edição 
norte-americana. [Minha Biblioteca]. Retirado de 
https://integrada.minhabiblioteca.com.br/#/books/9788522122059/  
 
GIRARD, E., J. Princípios de Química Ambiental, 2ª edição. [Minha Biblioteca]. Retirado de 
https://integrada.minhabiblioteca.com.br/#/books/9788521635291/ 
 
BELLÉ, Potrich, L., SANDRI, Silvana. Bioquímica Aplicada - Reconhecimento e Caracterização 
de Biomoléculas. [Minha Biblioteca]. Retirado de 
https://integrada.minhabiblioteca.com.br/#/books/9788536519623/ 
 
MARZZOCO, Anita, TORRES, Baptista, B. Bioquímica Básica, 4ª edição. [Minha Biblioteca]. 
Retirado de https://integrada.minhabiblioteca.com.br/#/books/978-85-277-2782-2/ 
 
RODWELL, Victor, BENDER, David, BOTHAM, Kathleen, KENNELLY, Peter, WEIL, Anthony. 
Bioquímica Ilustrada de Harper. [Minha Biblioteca]. Retirado de 
https://integrada.minhabiblioteca.com.br/#/books/9788580555950/ 
 
DISCIPLINA: CITOLOGIA E HISTOLOGIA 
Ementa: Evolução da célula. Morfologia e fisiologia das estruturas celulares. Principais tipos de 
tecidos encontrados no ser humano. Diferenciação e descrição das principais características do 

https://integrada.minhabiblioteca.com.br/#/books/9788521635291/
https://integrada.minhabiblioteca.com.br/#/books/9788580555950/
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ser vivo e seus padrões celulares. Características histológicas dos tecidos, órgãos e sistemas do 
corpo humano. Morfologia dos tecidos.  
 
Bibliografia Básica  
 
ALBERTS, B. JOHNSON, A. et al. Biologia Molecular da Célula. 5.ed. Porto Alegre: Artmed, 
2009.  
 
CARNEIRO, J.; JUNQUEIRA, L. C. Histologia básica – Texto-Atlas. 12.ed. Rio de Janeiro: 
Guanabara Koogan, 2013.  
 
DE ROBERTIS, E. M. F.; HIB, J. Bases da biologia celular e molecular. 4.ed. Rio de Janeiro: 
Guanabara Koogan, 2006.  
 
 
 
Bibliografia Complementar  
 
GARTNER, L.P.; HIATT, J.L. Atlas colorido de histologia. 6. ed. Rio de Janeiro: Guanabara 
Koogan, 2014. 1 recurso online. Disponível em: . Acesso em: 28 fev. 2018.  
 
GLEREAN, Á.; SIMÕES, M.J. Fundamentos de histologia. Rio de Janeiro: Santos, 2013. 1 
recurso online. Disponível em: . Acesso em: 28 fev. 2018. 103 
 
JUNQUEIRA, L. C.; CARNEIRO, José. Biologia celular e molecular. 9.ed. Rio de Janeiro: 
Guanabara Koogan, 2012. Disponível em: < https://integrada.minhabiblioteca.com.br/books/978-
85-277-2129-5>. Acesso em: 28 fev. 2018.  
 
MEDRADO, L. Citologia e histologia humana: fundamentos de morfofisiologia celular e tecidual. 
São Paulo: Erica, 2014. 1 recurso online. Disponível em: . Acesso em: 28 fev. 2018.  
 
ROSS, M. H.; PAWLINA, W. Ross, histologia: texto e atlas: correlações com biologia celular e 
molecular. 7. ed. São Paulo: Guanabara Koogan, 2016. 1 recurso online. Disponível em: . 
Acesso em: 28 fev. 2018. 
 
DISCIPLINA: PRIMEIROS SOCORROS   
Ementa: Princípios gerais sobre primeiros socorros para a área de Estética. Suporte básico de 
vida. Abordagem primária e secundária da vítima. Hemorragia e sangramento. Choque anafilático. 
Alergias. Queimaduras. Lesões oculares. Desmaio, convulsão e epilepsia. Intoxicação exógena. 
Hipotermia. Distúrbios respiratórios. Primeiros socorros em lesão de tecidos moles. 
 
Bibliografia Básica 
 
NAEMT.  PHTLS. Primeira Resposta no Trauma. Elsevier, 2013.  
 
ERAZO, Manual de Urgências em Pronto-Socorro. Ed. Guanabara-Koogan, 8° Ed. Rio de 
Janeiro, 2006.  
 
MARINO, Paul L. Compêndio de UTI. 3.ed. Porto Alegre: Artmed, 2008.  
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Bibliografia Complementar 
 
FLEGEL, J., M. Primeiros Socorros no Esporte. [Minha Biblioteca]. Retirado de 
https://integrada.minhabiblioteca.com.br/#/books/9788520450208/ 
 
SOUTH-PAUL, E., J., MATHENY, C., S., LEWIS, L., E. CURRENT: Medicina de Família e 
Comunidade (Lange): Diagnóstico e Tratamento. [Minha Biblioteca]. Retirado de 
https://integrada.minhabiblioteca.com.br/#/books/9788580552973/ 
 
HAY, William, LEVIN, Myron, DETERDING, Robin, ABZUG, Mark. Current: Pediatria - 
Diagnóstico e Tratamento (Lange). [Minha Biblioteca]. Retirado de 
https://integrada.minhabiblioteca.com.br/#/books/9788580555226/ 
TOBASE, Lucia, TOMAZINI, Sartorelli, E. A. Urgências e Emergências em Enfermagem. [Minha 
Biblioteca]. Retirado de https://integrada.minhabiblioteca.com.br/#/books/9788527731454/ 
 
SANTOS, Moreira, N. C. Enfermagem em Pronto Atendimento - Urgência e Emergência. [Minha 
Biblioteca]. Retirado de https://integrada.minhabiblioteca.com.br/#/books/9788536520865/ 
 
DISCIPLINA: EMBELEZAMENTO I 
Maquiagem como procedimento estético e embelezador. Procedimentos de embelezamento 
facial, correção, criação, elaboração e execução dos diversos tipos de maquiagem utilizados pelos 
profissionais da área. Alongamento permanentes de cílios fio a fio. Introdução ao visagismo. 
Aplicação de tratamentos estéticos favorecendo uma visão ampla sobre planejamento, beleza e 
saúde. O uso correto das diversas metodologias relacionadas às técnicas de visagismo. Interação 
estética, beleza, saúde e bem-estar.    
 
Bibliografia Básica 
 
Spencer, Kit. Maquiagem : Os segredos dos profissionais. Ed. Quarta Editora, 2017.   
 

Hallawell, Philip. Visagismo : Harmonia e estética. Ed. Senac, 2003. 
 
ENTRUP, Boris.  Maquiagem Perfeita Em 10 Minutos. Publifolha, 2015.  
 
Bibliografia Complementar 
 
HALLAWELL, Philip. Visagismo: harmonia e estética. São Paulo: Editora Senac, 2009. 
 
HALLAWELL, Philip. Visagismo integrado: identidade, estilo e beleza. São Paulo: Editora Senac, 
2003.  
 
D, M., #39, Mu, A.|.B.B.|.G.B.|.S.M.|.S.A.M.|. S. Milady Maquiagem. [Minha Biblioteca]. Retirado 
de https://integrada.minhabiblioteca.com.br/#/books/9788522126811/ 
 
KAMIZATO, Kiyoko, K. Imagem Pessoal e Visagismo. [Minha Biblioteca]. Retirado de 
https://integrada.minhabiblioteca.com.br/#/books/9788536521015/ 
 

https://integrada.minhabiblioteca.com.br/#/books/9788520450208/
https://integrada.minhabiblioteca.com.br/#/books/9788580555226/
https://integrada.minhabiblioteca.com.br/#/books/9788527731454/
https://www.amazon.com.br/s/ref=dp_byline_sr_book_1?ie=UTF8&field-author=Philip+Hallawell&search-alias=books
https://www.amazon.com.br/s/ref=dp_byline_sr_book_1?ie=UTF8&field-author=Philip+Hallawell&search-alias=books
https://integrada.minhabiblioteca.com.br/#/books/9788522126811/
https://integrada.minhabiblioteca.com.br/#/books/9788536521015/
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Joel Gerson et al. Fundamentos de estética, v.4: estética. São Paulo: Cengage Learning, 2012. 
1 recurso online.  
 
 

2º PERIODO 

 
DISCIPLINA: FISIOLOGIA HUMANA 
Ementa: Estudos dos eventos fisiológicos e biofísicos ao nível dos diferentes sistemas funcionais 
do organismo humano, seus mecanismos reguladores e as principais relações fisiopatológicas.  
 
Bibliografia Básica 

BARRETT, K.E et al. Fisiologia médica de Ganong. 24. ed. Porto Alegre: AMGH, 2013. recurso 

online. Disponível em: . Acesso em: 28 fev. 2018. 

GUYTON, A.C.; HALL, J.E. Tratado de Fisiologia Médica. 13. ed. Rio de Janeiro: Elsevier, 2017. 

1176p.  

AIRES, M.M. Fisiologia. 4.ed. Rio de Janeiro: Guanabara Koogan, 2012. 1352p.  

 
Bibliografia Complementar  
 
GUYTON, A.C.; HALL, J.E. Perguntas e respostas em fisiologia. 2.ed. Rio de Janeiro: Elsevier, 
2012.  
RHOADES, R.A.; TANNER, G.A. Fisiologia médica. 2.ed. Rio de Janeiro: Guanabara  
 
Koogan, 2005. 754p.  
SILVERTHORN, D.U. Fisiologia humana: uma abordagem integrada. 5. ed. Porto Alegre: 
Artmed, 2010.  
 
TORTORA, G.J.; DERRICKSON, B. Princípios de anatomia e fisiologia. 14. ed. Rio de Janeiro: 
Guanabara Koogan, 2016. Disponível em: . Acesso em: 28 fev. 2018. 111  
 
WIDMAIER, E.P.; RAFF, H.; STRANG, K.T. Vander fisiologia humana: os mecanismos das 
funções corporais. 12.ed. Rio de Janeiro: Guanabara Koogan, 2013 
 
DISCIPLINA: FARMACOLOGIA E PRINCÍPIOS ATIVOS EM ESTÉTICA 
Ementa: Conceitos básicos de farmacologia. Noções de Farmacodinâmica e Farmacocinética. 
Princípios ativos mais utilizados nos cuidados da pele e seus tegumentos. Reações adversas 
mais frequentes e possíveis interações medicamentosas de fármacos usados na estética. 
 
Bibliografia Básica 
 
MARTINS, Marie - Claude. Tratado de cosmetologia: estética - cosmética. São Paulo: Andrei, 
2009. 269 p. 
 
CRAIG, Charles R; STITZEL, Robert E (edits). Farmacologia Moderna. 4. ed. Rio de Janeiro: 
ProLivros, 1996. 825p.  
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WIESENAVER, Markus; WAGNER, Hildeberg. Fitoterapia: fitofármacos, farmacologia e 
aplicações clínicas. 2.ed.. São Paulo: Pharmabooks, 2006. 424p.  
 
Bibliografia Complementar 
 
SAAD, Azevedo, G. D., LÉDA, Oliveira, P.H. D., SÁ, Manzali, I., SEIXLACK, Car, A. Fitoterapia 
Contemporânea - Tradição e Ciência na Prática Clínica, 2ª edição. [Minha Biblioteca]. Retirado 
de https://integrada.minhabiblioteca.com.br/#/books/9788527730433/ 
 
WHALEN, Karen, FINKELl, Richard, PANAVELIL, Thomas A. Farmacologia Ilustrada. [Minha 
Biblioteca]. Retirado de https://integrada.minhabiblioteca.com.br/#/books/9788582713235/ 
 
KATZUNG, Bertram, MASTERS, Susan, TREVOR, Anthony. Farmacologia Básica e Clínica. 
[Minha Biblioteca]. Retirado de 
https://integrada.minhabiblioteca.com.br/#/books/9788580555974/ 
 
Carelle, Claudia, A., Cândido, Cavalini, C. Nutrição e Farmacologia. [Minha Biblioteca]. Retirado 
de https://integrada.minhabiblioteca.com.br/#/books/9788536513294/ 
 
HILAL-DANDAN, Randa, BRUNTON, Laurence. Manual de Farmacologia e Terapêutica de 
Goodman & Gilman. [Minha Biblioteca]. Retirado de 
https://integrada.minhabiblioteca.com.br/#/books/9788580555066/ 
 
DISCIPLINA: DISFUNÇÕES DERMATOLÓGICAS APLICADAS À ESTÉTICA 
Ementa: Alterações dermatológicas, desenvolvendo o conhecimento dos diferentes distúrbios 
dermatológicos do sistema tegumentar e disfunções estéticas. 
 
Bibliografia Básica 
 
PAKIENTI, I J. Medicina Estética. São Paulo: Andrei, 2001. 
 
KEDE, Maria Paulina Villarejo; SABATOVICH, Oleg. Dermatologia estética. 3. ed.São Paulo: 
Atheneu, 2015. 1309 p.  
 
GUIRRO, Elaine Caldeira de; GUIRRO, Rinaldo Roberto de J. Fisioterapia dermato-funcional: 
fundamentos, recursos, patologias. 3.ed.. São Paulo: Manole, 2014 reimp. 560 p.  
 
Bibliografia Complementar 
 
RODRIGUES, A. Y. M. et al. Corrente Russa associada ao ultrassom ou a fonoforese reduz o 
fibro edema gelóide. ConScientiae Saude, [s. l.], v. 17, n. 4, p. 443–453, 2018. Disponível em: 
<http://search.ebscohost.com/login.aspx?direct=true&db=foh&AN=134392023&lang=pt-
br&site=ehost-live>. Acesso em: 12 set. 2019. 
 
BREGA ALVARES, D.; ALVARES TABORDA, V. B.; MOUSSA ALMA, J. Acne Vulgar: Avanços 
Na Técnica Combinada De Limpeza De Pele Associada Ao Peeling Ultrassônico E a 
Fotobioestimulação Com Leds. Revista Salusvita, [s. l.], v. 31, n. 1, p. 71–80, 2012. Disponível 
em: <http://search.ebscohost.com/login.aspx?direct=true&db=foh&AN=88930056&lang=pt-
br&site=ehost-live>. Acesso em: 12 set. 2019. 

https://integrada.minhabiblioteca.com.br/#/books/9788527730433/
https://integrada.minhabiblioteca.com.br/#/books/9788580555974/
https://integrada.minhabiblioteca.com.br/#/books/9788536513294/
https://integrada.minhabiblioteca.com.br/#/books/9788580555066/
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GOBBO, Priscila C. Dal. Estética facial essencial: Orientações para o profissional de estética. 
São Paulo: Atheneu, 2010. 199 p. 
 
BORGES, Fábio dos Santos. Dermato-funcional: modalidades terapêuticas nas disfunções 
estéticas. 2. ed. . São Paulo: Phorte, 2010. 678 p.  
 
LYON, Sandra; SILVA, Rozana Castorina. Dermatologia estética: medicina e cirurgia estética. 
Rio de Janeiro: Medbook, 2015. 608 p.  
 
DISCIPLINA: METODOLOGIA DA PESQUISA CIENTÍFICA  
Ementa: As formas de conhecimento, bem como o papel da ciência, metodologia e iniciação 
científica no ensino superior. Tipos de pesquisa, métodos e procedimentos basilares, análise de 
dados em pesquisas quantitativas e qualitativas. Técnicas de revisão de literatura, leitura e 
fichamento voltadas para a elaboração de trabalhos acadêmicos em geral, com ênfase em 
resenhas, projetos de pesquisa, relatórios técnico-científicos, artigos técnico-científicos e 
monografias. Normas para elaboração de documentos da Associação Brasileira de Normas 
Técnicas, especialmente as que se referem à apresentação gráfica de trabalhos, citações, 
referências, sumários e resumos. Ética na pesquisa.  
 
Bibliografia Básica  
 
GIL, A. C. Como elaborar projetos de pesquisa. 5 ed. São Paulo: Atlas, 2010.  
 
LAKATOS, E.M.; MARCONI, M.A. Fundamentos de metodologia científica. 7 ed. São Paulo: 
Atlas, 2010.  
 
MEDEIROS, J.B. Redação cientifica: a prática de fichamentos, resumos, resenhas. 12.ed. São 
Paulo: Atlas, 2014.  
 
Bibliografia Complementar  
 
ANDRADE, M.M. Introdução à metodologia do trabalho científico: elaboração de trabalhos na 
graduação. 10 ed. São Paulo: Atlas, 2010.  
 
CARVALHO, M.C.M. de. Construindo o saber: metodologia científica fundamentos e técnicas. 
22.ed.. Campinas: PAPIRUS, 2010.  
 
GUIMARÃES, Kátia; LEOCÁDIO, Meirilane; Guia para apresentação de trabalhos acadêmico e 
TCC. Araguaína: UNITPAC, 2018. Disponível em : 
https://s3.amazonaws.com/assets.itpac.br/arquivos/biblioteca/MANUAL_TCC%1F%1 
F_ITPAC_2018.pdf. 
 
MARCOPITO, L.F.; SANTOS, F.R.G. Um guia para o leitor de artigos científicos na área da 
saúde. São Paulo: Atheneu, 2006. 
 
SALOMON, D.V. Como fazer uma monografia. 12.ed. São Paulo: Martins Fontes, 2010. 
 
 



 

 

106 

 

 

DISCIPPLINA: BIOFÍSICA 
Ementa: Princípios dos estudos da energia mecânica, elétrica e térmica aplicada à tecnologia dos 
equipamentos utilizados nos procedimentos estéticos através do estudo da interação dos agentes 
físicos nos tecidos do corpo humano. 
 
Bibliografia Básica 
 
BORGES, Fabio dos Santos. Modalidades Terapêuticas nas Disfunções Estéticas. 2 Ed. São 
Paulo: Phorte, 2010.  
 
Walker, J. Fundamentos de Física. Rio de Janeiro: Ltc, 2012. 
 
PEREIRA, Maria de Fátima Lima. Eletroterapia. São Paulo: Difusão, 2015.  
 
Bibliografia Complementar 
 
Jr., M., Alberto, C., ABRAMOV, Marques, D. Biofísica Essencial. [Minha Biblioteca]. Retirado de 
https://integrada.minhabiblioteca.com.br/#/books/978-85-277-2127-1/ 
 
NARDY, Compri, M. B., SANCHES, Garcia, J. A., STELLA, Breda, M. Bases da Bioquímica e 
Tópicos de Biofísica - Um Marco Inicial. [Minha Biblioteca]. Retirado de 
https://integrada.minhabiblioteca.com.br/#/books/978-85-277-2136-3/ 
 
CUTNELL, D., J., JOHNSON, W., K. Física - Vol. 1, 9ª edição. [Minha Biblioteca]. Retirado de 
https://integrada.minhabiblioteca.com.br/#/books/9788521631996/ 
 
RODRIGUES, A. Y. M. et al. Corrente Russa associada ao ultrassom ou a fonoforese reduz o 
fibro edema gelóide. ConScientiae Saude, [s. l.], v. 17, n. 4, p. 443–453, 2018. Disponível em: 
<http://search.ebscohost.com/login.aspx?direct=true&db=foh&AN=134392023&lang=pt-
br&site=ehost-live>. Acesso em: 12 set. 2019. 
 
CARDOSO CEPEDA, A. M.; DIAS ERZINGER, G. F. Efeitos da Radiofrequencia na Gordura 
Abdominal. Revista Inspirar Movimento & Saude, [s. l.], v. 4, n. 1, p. 16–21, 2012. Disponível 
em: <http://search.ebscohost.com/login.aspx?direct=true&db=foh&AN=78332665&lang=pt-
br&site=ehost-live>. Acesso em: 12 set. 2019. 
 
DISCIPLINA: EMBELEZAMENTO II 
 
Ementa: Fundamentos da linguagem visual e os princípios básicos de harmonia e beleza 
aplicados. Estudo dos conceitos do design de sobrancelhas, pigmentação temporária e coloração 
das sobrancelhas. Protocolos faciais. Técnicas de depilação e epilação. Áreas da depilação e 
epilação. Formas de depilação. Materiais e acessórios para a depilação. Ficha de avaliação 
(anamnese). Sequência de depilação. Instruções aos clientes pós-processo depilatório. Novas 
técnicas. Banho de lua.  
 
 
 
 
Bibliografia Básica  

https://integrada.minhabiblioteca.com.br/#/books/978-85-277-2127-1/
https://integrada.minhabiblioteca.com.br/#/books/978-85-277-2136-3/
https://integrada.minhabiblioteca.com.br/#/books/9788521631996/
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GERSON, Joel. Fundamentos de estética 3: ciências da pele. São Paulo: Cengage Learnig, 
2016.  
 
FEIJÓ, Ateneia; TAFURI, Isabel. Depilação Profissional a Técnica e o Mercado de Trabalho. Rio 
de Janeiro: SENAC, 2014.  
 
HALLAWELL, Philip. Visagismo integrado: identidade, estilo e beleza. São Paulo: Editora Senac, 
2003.  
 
Bibliografia Complementar 
 
TKARA, Regina Akemi. Design de Sobrancelhas - Manual Prático para Estudantes e 
Profissionais. Santa Cruz do Rio Pardo: Editora Viena, 2017.  
 
HALLAWELL, Philip. Visagismo: harmonia e estética. São Paulo: Editora Senac, 2009. 
 
BAPTISTA, Neusa Nascimento Rato. Depilação passo a passo. 1ed. Santa Cruz do Rio Pardo: 
Viena, 2017.  
 
D, J.G.|.J. M., #39, |, A.|.S.L.|.S.D.|.C.M.F.|.J. H. Fundamentos de Estética Vol. 4 –  
Estética - Tradução da 10ª edição norte-americana. [Minha Biblioteca]. Retirado de 
https://integrada.minhabiblioteca.com.br/#/books/9788522113279/ 
 
KAMIZATO, Kiyoko, K., BRITO, Gonçalves, S. Técnicas Estéticas Faciais. [Minha Biblioteca]. 
Retirado de https://integrada.minhabiblioteca.com.br/#/books/9788536521459/ 
 
DISCIPLINA: PROJETO INTEGRADOR I 
Ementa: As atividades práticas desenvolvidas na disciplina Projeto Integrador na estrutura 
curricular do Curso Superior de Tecnologia em Estética e Cosmética são desenvolvidas 
procurando integrar o discente com outras áreas do saber interdisciplinar, a fim de estimular a 
produção do conhecimento e a integração entre a teoria e prática. Essas atividades consistem no 
intercâmbio entre ensino-serviço-comunidade, que contribuem para as ações de prevenção, 
promoção, proteção e reabilitação, melhoria da qualidade de vida das pessoas, funcionamento 
dos serviços de saúde locais e compromisso social. E assim, propicia valores éticos, de igualdade 
e, notadamente resgata-se a cidadania e a visão humanística aliadas à correlação valores da 
formação na área da saúde. A prática é considerada um processo educativo supervisionado e se 
destina a propiciar o exercício orientado da profissão e da cidadania. É a etapa de consolidação 
dos conhecimentos teóricos no exercício prático da profissão, elo essencial na qualificação 
profissional do aluno. 
 
Bibliografia Básica e complementar 
Serão utilizadas todas as referências do Projeto Pedagógico do curso de Estética e Cosmética. 
 
 

3º PERÍODO 

 
DISCIPLINA: MICROBIOLOGIA E BIOSSEGURANÇA 

https://integrada.minhabiblioteca.com.br/#/books/9788522113279/
https://integrada.minhabiblioteca.com.br/#/books/9788536521459/
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Ementa: Morfologia, fisiologia, taxonomia, genética e patogenia da bactéria, vírus e fungos. 
Controle da população bacteriana. Mecanismos de defesa bacteriana às drogas de uso clínico. 
Processo de crescimento bacteriano com a infecção hospitalar. Normas básicas de 
biossegurança. Técnicas de Esterilização de Materiais. Comissões de biossegurança. 
Mecanismos e ações de biossegurança no âmbito hospitalar. Educação Ambiental.  
 
Bibliografia Básica 
 
ENGELKIRK, P.G.; DUBEN-ENGELKIRK, J.; BURTON, G.R. W. Burton, microbiologia para as 
ciências da saúde. 9. ed. Rio de Janeiro: Guanabara Koogan, 2012. 1 recurso online. Disponível 
em: . Acesso em: 28 fev. 2018.  
 
MURRAY P. R. Microbiologia Médica. 7.ed. Rio de Janeiro. Guanabara Koogan. 2014. 
 
VERMELHO, A. B. Práticas de microbiologia. Rio de Janeiro: Guanabara Koogan, 2006. 
 
Bibliografia Complementar  
 
SILVA, José Vitor da . Biossegurança no contexto da saúde.. Rio de Janeiro: Iátria, 2015 reimp.  
 
HINRICHSEN, Sylvia Lemos. Biossegurança e controle de infecções: risco sanitário hospitalar. 
2. ed.. 2. ed. Rio de Janeiro: MEDSI, 2014 reimp.  
 
MADIGAN, Michel T. et al. Microbiologia de Brock 12. ed.. 12. ed.. Porto Alegre: [s.n.], 2010.  
 
TORTORA, Gerard J.; CASE, Christine L.; FUNK, Berdel R. Microbiologia.. 12. ed.. Porto 
Alegre: B. Álvares, 2017. Disponível em: . Acesso em: 28 fev. 2018. 
 
BARSANO, P. R. et al. Biossegurança: ações fundamentais para promoção da saúde. São 
Paulo: Erica, 2014. Disponível em: . Acesso em: 28 fev. 2018. 
 
DISCIPLINA: MASSOTERAPIA 
Ementa: Fundamentos da massoterapia. Introdução a massoterapia clássica. Fundamentos da 
massagem relaxante. Fundamentos da reflexologia podal. Massagem relaxante facial. Massagem 
do tecido conjuntivo. Óleos e essências utilizados na massoterapia. 
 
Bibliografia Básica 
 
VERSAGI, Michael, C. Protocolos Terapêuticos de Massoterapia: Técnicas Passo a Passo para 
Diversas Condições Clínicas. [Minha Biblioteca]. Retirado de 
https://integrada.minhabiblioteca.com.br/#/books/9788520448229/ 
MEYER, Sophie. Técnicas de massagem, v.1: aprimorando a arte do toque. São Paulo: Manole, 
2010. 1 recurso online. 
 
RIGGS, Art. Técnicas de massagem profunda: um guia visual. São Paulo: Manole, 2009. 1 
recurso online.  
 
Bibliografia Complementar 
 

https://integrada.minhabiblioteca.com.br/#/books/9788520448229/
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MEYER, Sophie. Técnicas de massagem, v.2: redescobrindo o sentido do tato. São Paulo: 
Manole, 2010. 1 recurso online.  
 
ELLSWORTH, Abigail; ALTMAN, Peggy. Massagem: anatomia ilustrada: guia completo de 
técnicas básicas de massagem. São Paulo: Manole, 2012. 1 recurso online.  
 
PEREZ, Erika; LEVIN, Raquel. Técnicas de massagens ocidental e oriental. São Paulo: Erica, 
2014. 1 recurso online.  
 
MCGILLICUDDY, Michael. Massagem para o desempenho esportivo. Porto Alegre: ArtMed, 
2012. 1 recurso online. 
 
DONATELLI, Sidney. A linguagem do toque: massoterapia oriental e ocidental. Rio de Janeiro: 
Roca, 2015. 1 recurso online.  
 
DISCIPLINA: ELETROTERAPIA APLICADA À ESTÉTICA 
 
Ementa: Fundamentos biofísicos, bioquímicos e fisiológicos da eletro-termo-fototerapia, suas 
indicações, contraindicações e formas de aplicações nas diversas áreas de atuação na estética. 
 
Bibliografia Básica 
 
BORGES, Fabio dos Santos. Modalidades Terapêuticas nas Disfunções Estéticas. 2 Ed. São 
Paulo: Phorte, 2010.  
 
Walker, J. Fundamentos de Física. Rio de Janeiro: Ltc, 2012. 
 
PEREIRA, Maria de Fátima Lima. Eletroterapia. São Paulo: Difusão, 2015.  
 
 
Bibliografia Complementar 
 
Jr., M., Alberto, C., ABRAMOV, Marques, D. Biofísica Essencial. [Minha Biblioteca]. Retirado de 
https://integrada.minhabiblioteca.com.br/#/books/978-85-277-2127-1/ 
 
NARDY, Compri, M. B., SANCHES, Garcia, J. A., STELLA, Breda, M. Bases da Bioquímica e 
Tópicos de Biofísica - Um Marco Inicial. [Minha Biblioteca]. Retirado de 
https://integrada.minhabiblioteca.com.br/#/books/978-85-277-2136-3/ 
 
CUTNELL, D., J., JOHNSON, W., K. Física - Vol. 1, 9ª edição. [Minha Biblioteca]. Retirado de 
https://integrada.minhabiblioteca.com.br/#/books/9788521631996/ 
 
RODRIGUES, A. Y. M. et al. Corrente Russa associada ao ultrassom ou a fonoforese reduz o 
fibro edema gelóide. ConScientiae Saude, [s. l.], v. 17, n. 4, p. 443–453, 2018. Disponível em: 
<http://search.ebscohost.com/login.aspx?direct=true&db=foh&AN=134392023&lang=pt-
br&site=ehost-live>. Acesso em: 12 set. 2019. 
 
CARDOSO CEPEDA, A. M.; DIAS ERZINGER, G. F. Efeitos da Radiofrequencia na Gordura 
Abdominal. Revista Inspirar Movimento & Saude, [s. l.], v. 4, n. 1, p. 16–21, 2012. Disponível 

https://integrada.minhabiblioteca.com.br/#/books/978-85-277-2127-1/
https://integrada.minhabiblioteca.com.br/#/books/978-85-277-2136-3/
https://integrada.minhabiblioteca.com.br/#/books/9788521631996/
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em: <http://search.ebscohost.com/login.aspx?direct=true&db=foh&AN=78332665&lang=pt-
br&site=ehost-live>. Acesso em: 12 set. 2019. 
 
DISCIPLINA: DRENAGEM LINFÁTICA APLICADA À ESTÉTICA 
Ementa: Drenagem linfática corporal. Drenagem linfática facial. Contextualização do sistema 
linfático com a anatomia e a fisiologia. Execução de técnicas das drenagens. Morfo-linfo-
drenagem. 
 
Bibliografia Básica 
 
SANCHES, Orlando; ELWING, Ary. Drenagem Linfática Manual. 2.ed. São Paulo: SENAC, 
2014.  
 
GODOY, Maria de Fátima; GODOY, Lívia Maria Pereira; GODOY, José Maria  
 
Pereira. Drenagem Linfática Facial - Estética. 1.ed. Andreoli, 2016.  
MONSTERLEET, Gérard. Drenagem Linfática. 1.ed. Manole, 2010.  
 
Bibliografia Complementar 
 
BARRETT, K.E et al. Fisiologia médica de Ganong. 24. ed. Porto Alegre: AMGH, 2013. recurso 
online. Disponível em: . Acesso em: 28 fev. 2018. 
 
FÖLDI, Michael. Princípios de drenagem linfática. 4. ed. São Paulo: Manole, 2012. 1 recurso 
online. 
 
VASCONCELOS, Maria Goreti de. Princípios de drenagem linfática. São Paulo: Erica, 2015. 1 
recurso online.  
 
CATALDO OPORTUS, L. S. et al. Avaliação Da Drenagem Linfática Manual No Pósparto 
Imediato. Revista Científica de Enfermagem - RECIEN, [s. l.], v. 9, n. 25, p. 43–49, 2019. 
Disponível em: 
<http://search.ebscohost.com/login.aspx?direct=true&db=foh&AN=136698893&lang=pt-
br&site=ehost-live>. Acesso em: 12 set. 2019. 
 
BRANDÃO, D. S. M. et al. Āvaliação da técnica de drenagem linfàtica manual no tratamento do 
fibro edema geloide em mulheres. ConScientiae Saude, [s. l.], v. 9, n. 4, p. 618–624, 2010. 
Disponível em: 
<http://search.ebscohost.com/login.aspx?direct=true&db=foh&AN=60954737&lang=pt-
br&site=ehost-live>. Acesso em: 12 set. 2019. 
 
DISCIPLINA: PSICOLOGIA EM SAÚDE  
 
Ementa: Noções de História da Psicologia, suas principais escolas e sua relação com as Ciências 
da Saúde. Psicologia do Desenvolvimento, enfocada no ciclo vital e suas relações com os 
processos psicológicos diante da doença. Personalidade, tipos de Personalidades e Transtornos 
de Mentais. Identificação de situações-problemas relativas às relações profissionais e busca de 
soluções para o trabalho em equipe. Construção da identidade profissional crítica: 
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autoconhecimento e aplicação na prática profissional. Saúde e relações mente/corpo. O papel do 
profissional de saúde no lidar com o doente e os mecanismos psicológicos subjacentes à doença.  
 
Bibliografia Básica 
 
MARCO, M.A.M. et al. Psicologia médica: abordagem integral do processo saúde- doença. 
Porto Alegre: ArtMed, 2012.  
 
PAPALIA, Diane E.; Olds, Sally Wendkos. Desenvolvimento Humano. 12.ed. Amgh, 2013.  
 
STRAUB, R.O. Psicologia da saúde: uma abordagem biopsicossocial. 3. ed. Porto Alegre: 
ArtMed, 2014.  
 
Bibliografia Complementar 
 
ANDREOLI, P.B.A.; CAIUBY, A.V.S.; LACERDA, S.S. (Coord.). Psicologia hospitalar. São 
Paulo: Manole, 2013. 1 recurso online. Disponível em: . Acesso em: 28 fev. 2018.  
 
ARONSON, E.; WILSON, T.D.; AKERT, R.M. Psicologia social. 8. ed. Rio de Janeiro: LTC, 
2015. 1 recurso online. Disponível em: . Acesso em: 28 fev. 2018.  
 
BAPTISTA, M.N.; DIAS, R.R. Psicologia hospitalar: teoria, aplicações e casos clínicos. 2. ed. Rio 
de Janeiro: Guanabara Koogan, 2009. 1 recurso online. Disponível em: Acesso em: 28 fev. 
2018.  
 
COSTA, S. G. Psicologia aplicada à administração. Rio de Janeiro: Campus, 2011. 
 
ANGERAMI-CAMON, VALDEMAR AUGUSTO. Psicologia hospitalar: teoria e prática. 2. ed.. 2. 
ed.. São Paulo: Pioneira, 2010. 
 
DISCIPLINA: MÉTODOS E TÉCNICAS DE AVALIAÇÃO ESTÉTICA 
Ementa: Princípios e procedimentos da avaliação estética favorecendo o bem-estar físico e 
mental; proporcionar aos alunos uma visão ampla sobre planejamento e execução de avaliações 
relacionadas à estética, beleza e saúde; habilitar os profissionais em questão para o uso correto 
das diversas metodologias de produtos e equipamentos utilizados nos procedimentos de 
avaliação estéticos e terapêuticos. 
 
Bibliografia Básica   
 
TRITSCHLER, Kathleen. Medida e avaliação em educação física e esportes de Barrow & Mc 
Gee. 5. ed.. 5. ed. Barueri, [s.n.]. 2003. 828 p.  
 
FARINATTI, Paulo de Tarso V.; MONTEIRO, Walace david. Fisiologia e avaliação funcional. 
4.ed.. 4. ed. Rio de Janeiro: Sprint, 2000. 302 p.  
 
PITANGA, Francisco José Godim. Testes, medidas e avaliação em educação física e esportes. 
5. ed.. São Paulo: Phorte, 2008. 223 p.  
 
Bibliografia Complementar   
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KAMIZATO, Karina Kiyoko; BRITO, Silvia Gonçalves. Técnicas estéticas faciais. São Paulo: 
Erica, 2014. 1 recurso online.  
 
PEREZ, Erika; VASCONCELOS, Maria Goreti de. Técnicas estéticas corporais. São Paulo: 
Erica, 2014. 1 recurso online.  
 
BORGES, Fábio dos Santos; SCORZA, Flávia Acedo (Orgs). Terapêutica em estética: conceitos 
e técnicas. Sao Paulo: Phorte, 2016 (1ex) 
 
GONÇALVES, F.; MOURÃO, P. A Avaliação Da Composição Corporal - a Medição De Pregas 
Adiposas Como Técnica Para a Avaliação Da Composição Corporal. Motricidade, [s. l.], v. 4, n. 
4, p. 13–21, 2008. Disponível em: 
<http://search.ebscohost.com/login.aspx?direct=true&db=foh&AN=43937788&lang=pt-
br&site=ehost-live>. Acesso em: 12 set. 2019. 
 
GORDIA, A. P.; DE QUADROS, T. M. B.; DE CAMPOS, W. Avaliação do excesso de gordura 
corporal em adolescentes: utilização de diferentes indicadores antropom&eacutel;tricos. Acta 
Scientiarum: Health Sciences, [s. l.], v. 33, n. 1, p. 51–57, 2011. Disponível em: 
<http://search.ebscohost.com/login.aspx?direct=true&db=foh&AN=67539978&lang=pt-
br&site=ehost-live>. Acesso em: 12 set. 2019. 
 
 
 

4º PERÍODO 

 
DISCIPLINA: DIREITOS HUMANOS DIVERSIDADES 
EMENTA: Conceito, Origem, História e Evolução dos Direitos Humanos; Direitos Humanos na 
Prática; Direitos Humanos no Brasil; Os Direitos mais Violados; Minorias de Ontem e Hoje; Papel 
dos Direitos Humanos na Proteção das Minorias; O que é Diversidade?; Direitos e Desafios da 
Diversidade; Inclusão e Tolerância à Diversidade; Minorias e grupos vulneráveis. Cultura e história 
afro-brasileira e indígena: relações étnicoraciais. Construção da Identidade Social; O Papel da 
Educação na Diversidade e nos Direitos Humanos.  
 
 
 
Bibliografia Básica  
 
BITTAR, E.C.B. Ética, Educação, Cidadania e Direitos Humanos. Barueri: Manole, 2004. 
 
DIGIÁCOMO, M.J. DIGIÁCOMO, I.A. Estatuto da criança e do adolescente anotado e 
interpretado. Curitiba: Ministério Público do Estado do Paraná. Centro de Apoio Operacional das 
Promotorias da Criança e do Adolescente, 2013.  
 
RIBEIRO, D. O povo brasileiro: a formação e o sentido do Brasil. São Paulo: Companhia das 
Letras, 1995.  
 
Bibliografia Complementar  
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DALLARI, D.A. Educação em Direitos Humanos: fundamentos teórico metodológicos. 2007 
MICHELS, Maria Helena. Gestão, formação docente e inclusão: eixos da reforma educacional 
brasileira que atribuem contornos à organização escolar. Revista Brasileira de Educação, v. 11, 
Rua Líbero Badaró, 293, Conjunto 15A Centro – São Paulo, SP – 01009-907 Tel.: 55 11 3101-
9043 n. 33 set./dez. 2006. disponível em: . Acesso em: 20 ago. 2016.  
 
MINISTÉRIO DA EDUCAÇÃO. Ética e cidadania: construindo valores na escola e na sociedade. 
Brasília: Ministério da Educação, SEIF, SEMTEC, SEED, 2003.  
 
VERONESE, J.R.P. Direito da Criança e do Adolescente: vol. 5. Florianópolis: OAB/SC Editora, 
2006. 
 
ALTINI, E; RODRIGUES, G; PADILHA, L; MORAES, P. D; LIEBGOTT, R. A. (Organizadores). A 
Política de Atenção à Saúde Indígena no Brasil: Breve recuperação histórica sobre a política de 
assistência à saúde nas comunidades indígenas. Publicação do Conselho Indigenista 
Missionário – CIMI. Organismo vinculado à Conferência Nacional dos Bispos do Brasil – CNBB. 
Edição Revisada(versão para circulação restrita). 2013. Disponível em: . 
http://www.mpf.mp.br/atuacao-tematica/ccr6/institucional/gruposde-trabalho/saude/cartilha-
sobre- 
 
ASSOCIAÇÃO BRASILEIRA DE ANTROPOLOGIA. Quilombos: identidade étnica e 
territorialidade. Conteúdo/livros/Quilombos.pdf Disponível em : < http://www.abant.org.br/> 
 
 
DISCIPLINA: CONCEITOS BÁSICOS E RECURSOS APLICADOS À ESTÉTICA CAPILAR 
Ementa: Técnicas e produtos cosméticos básicos utilizados nos cuidados capilares. Análise das 
suas necessidades e características. Fundamentos da colorimetria. Posturas e formalidades da 
profissão. Comportamentos sociais. 
 
Bibliografia Básica 
 
Carraro, Luis. A Ciência do Cabelo. Ed. Red, 2018.  
Damazio, Marlene Gabriel. Terapia Capilar. Uma Abordagem Inter e Multidisciplinar. Ed. Red, 
2017.  
 
Braga, Denise. Terapia Capilar: Manual de Instrução. Ed. Senac, 2014.  
 
Bibliografia Complementar 
 
RIBEIRO, Claudio. Cosmetologia Aplicada a Dermoestética. São Paulo: Pharmabooks, 2010. 
 
|, CMF | .ARB | .CH | .DML | .BS Milady Cosmetologia: Cuidados com os cabelos . Minha 
Biblioteca. Retirado de https://integrada.minhabiblioteca.com.br/#/books/9788522126736/ 
 
Milady. Cortes de cabelo - Técnicas e modelagem . Minha Biblioteca. Retirado de 
https://integrada.minhabiblioteca.com.br/#/books/9788522118144/ 
 
Halal, J. Dicionário de Ingredientes de Produtos para Cuidados com o Cabelo . Minha Biblioteca. 
Retirado de https://integrada.minhabiblioteca.com.br/#/books/9788522118328/ 

http://www.mpf.mp.br/atuacao-tematica/ccr6/institucional/gruposde-trabalho/saude/cartilha-sobre-
http://www.mpf.mp.br/atuacao-tematica/ccr6/institucional/gruposde-trabalho/saude/cartilha-sobre-
http://www.abant.org.br/
https://integrada.minhabiblioteca.com.br/#/books/9788522118144/
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Halal, J. Milady Tricologia e a Química Cosmética Capilar: Tradução da 5ª edição norte-
americana - edição de revista . Minha Biblioteca. Retirado de 
https://integrada.minhabiblioteca.com.br/#/books/9788522126620/ 
 
DISCIPLINA: IMUNOLOGIA E PARASITOLOGIA 
Ementa: Sistema imune, imunidade inata e adaptativa, células tecidos e órgãos linfoides, 
moléculas que reconhecem antígenos, processamento e apresentação de antígenos, ativação e 
regulação das respostas imunes, mecanismos protetores e imunopatologia das doenças 
infecciosas, autoimunes e reações alérgicas. Considerações gerais sobre parasitismo. Principais 
grupos de protistas, helmintos, artrópodes transmissores e causadores de doenças ao homem.  
 
Bibliografia básica 
 
NEVES, David Pereira. Parasitologia humana. 10. ed. [S.I.]: Cambridge University Press, 2000. 
428p. 
 
PESSÔA, Samuel Barnsley; MARTINS, Amilcan Vianna. Pessôa parasitologia médica. 10.ed.. 
Rio de Janeiro: [s.n.], 1978. 986p.  
 
SHARON,JACQUELINE. Imunologia Básica. Rio de Janeiro: ProLivros, 2000. 267p. ISBN 85-
277-0585-0.  
 
Bibliografia complementar 
 
DELVES, al., P.J. E. ROITT - Fundamentos de Imunologia, 13ª edição. [Minha Biblioteca]. 
Retirado de https://integrada.minhabiblioteca.com.br/#/books/9788527733885/ 
REY, Luís. Parasitologia, 4ª edição. [Minha Biblioteca]. Retirado de 
https://integrada.minhabiblioteca.com.br/#/books/978-85-277-2027-4/ 
 
FERREIRA, Urbano, M. Parasitologia Contemporânea. [Minha Biblioteca]. Retirado de 
https://integrada.minhabiblioteca.com.br/#/books/978-85-277-2194-3/ 
 
SILVA, Adeline Gisele Teixeira da. Imunologia aplicada: fundamentos, técnicas laboratoriais e 
diagnósticos. São Paulo: Erica, 2014. 1 recurso online. 
 
FORTE, Neves, W. C. Imunologia: Do básico ao Aplicado, 2ª edição. [Minha Biblioteca]. 
Retirado de https://integrada.minhabiblioteca.com.br/#/books/9788536312897/ 
 
DISCIPLINA: NUTRIÇÃO DIETÉTICA E REEDUCAÇÃO ALIMENTAR EM 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) composição, 
função, fontes, necessidades, leis alimentares, alimentação saudável, pirâmide alimentar, 
prevenção de doenças crônicas através da alimentação: obesidade, diabetes, dislipidemias, 
hipertensão. 
 
Bibliografia Básica 
 

https://integrada.minhabiblioteca.com.br/#/books/9788522126620/
https://integrada.minhabiblioteca.com.br/#/books/978-85-277-2027-4/
https://integrada.minhabiblioteca.com.br/#/books/9788536312897/
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FRANCO, Guilherme. Tabela de composição química dos alimentos. São Paulo: Atheneu, 2008 
 
DOLINSKY, Manuela. Nutrição funcional. São Paulo: Rocca, 2009 
 
CAMPADELLO, Pier; DINIZ, Terezinha. Terapia nutricional pela reeducação alimentar e 
atividade física: Madras, 2006 
 
Bibliografia Complementar 
 
CAMARGO, Erika Barbosa; BOTELHO, Raquel Assunção. Técnica dietética: seleção e preparo 
de alimentos. São Paulo: Atheneu, 2008 
 
NOBREGA, Fernando José de.. O que você quer saber sobre nutrição. São Paulo: Manole, 
2008 
 
GIBNEY, Michael J.; VORSTER, Hester H.; KOK, Frans J.. Introdução à nutrição humana. Rio 
de Janeiro: Guanabara Koogan, 2005 
 
GOMES, Trigueiro, C. E., SANTOS, dos, E. C. Nutrição e Dietética. [Minha Biblioteca]. Retirado 
de https://integrada.minhabiblioteca.com.br/#/books/9788536521152/ 
 
Carelle, Claudia, A., Cândido, Cavalini, C. Nutrição e Farmacologia. [Minha Biblioteca]. Retirado 
de https://integrada.minhabiblioteca.com.br/#/books/9788536513294/ 
 
DISCIPLINA: IMAGEM PESSOAL E ETIQUETA SOCIAL 
Ementa: Fundamentos da etiqueta social. Fundamentos da imagem pessoal. Posturas e 
formalidades da profissão. Comportamentos sociais. 
 
Bibliografia Básica 
 
Jacomini, Liana da Silva. Estética e Imagem Pessoa. Ed. LT, 2003.  
 
XIMENES, Maria Alice. Moda e arte na reinvenção do corpo feminino do século XIX  2. ed. Rio 
de Janeiro : Estação das letras e cores, 2011.   
 
COOPER, Ann A. Imagem profissional/. São Paulo: Cengage Learning: Editora Senac Rio de 
Janeiro, 2012. – (Série Profissional)  
 
Bibliografia Complementar 
 
KAMIZATO, Kiyoko, K. Imagem Pessoal e Visagismo. [Minha Biblioteca]. Retirado de 
https://integrada.minhabiblioteca.com.br/#/books/9788536521015/ 
 
SILVA, da, K. M., SANTOS, dos, M. R., OLIVEIRA, de, P. U. Estética e Sociedade. [Minha 
Biblioteca]. Retirado de https://integrada.minhabiblioteca.com.br/#/books/9788536520896/ 
 
MOELLWALD, Lícia Egger; Moellwald Hugo Egger. Competência Social mais que Etiqueta uma 
Questão de Atitude. 2 Ed. São Paulo: Learning, 2011.  
 

https://integrada.minhabiblioteca.com.br/#/books/9788536521152/
https://integrada.minhabiblioteca.com.br/#/books/9788536513294/
https://integrada.minhabiblioteca.com.br/#/books/9788536520896/
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HALLAWELL, Philip. Visagismo integrado: identidade, estilo e beleza. São Paulo: Editora Senac, 
2003.  
 
Joel Gerson et al. Fundamentos de estética, v.4: estética. São Paulo: Cengage Learning, 2012. 
1 recurso online.  
 
DISCIPLINA: RECURSOS ESTÉTICOS E COSMÉTICOS FACIAIS 
Ementa: Técnicas e produtos cosméticos utilizados nos cuidados da pele facial. Análise das 
suas necessidades e características. 
 
Bibliografia Básica 
GOBBO, Priscila C. Dal. Estética Facial Essencial, Orientações para Profissional de Estética. 
São Paulo: Atheneu, 2010.  
 
RIBEIRO, Claudio. Cosmetologia Aplicada a Dermoestética. São Paulo: Pharmabooks, 2010.  
 
LYON, Sandra; SILVA, Rozana Castorina. Dermatologia estética: medicina e cirurgia estética. 
Rio de Janeiro: Medbook, 2015  
 
 
 
 
Bibliografia Complementar 
 
LYON, Sandra. Dermatologia Estética. Medbook, 2015.  
 
VERSAGI, Michael, C. Protocolos Terapêuticos de Massoterapia: Técnicas Passo a Passo para 
Diversas Condições Clínicas. [Minha Biblioteca]. Retirado de 
https://integrada.minhabiblioteca.com.br/#/books/9788520448229/ 
 
KAMIZATO, Kiyoko, K., BRITO, Gonçalves, S. Técnicas Estéticas Faciais. [Minha Biblioteca]. 
Retirado de https://integrada.minhabiblioteca.com.br/#/books/9788536521459/ 
 
D, J.G.|.J. M., #39, |, A.|.S.L.|.S.D.|.C.M.F.|.J. H. Fundamentos de Estética Vol. 3 - Ciências da 
pele - Tradução da 10ª edição norte-americana. [Minha Biblioteca]. Retirado de 
https://integrada.minhabiblioteca.com.br/#/books/9788522113262/ 
 
D, J.G.|.J. M., #39, |, A.|.S.L.|.S.D.|.C.M.F.|.J. H. Fundamentos de Estética Vol. 4 - Estética - 
Tradução da 10ª edição norte-americana. [Minha Biblioteca]. Retirado de 
https://integrada.minhabiblioteca.com.br/#/books/9788522113279/ 
 
DISCIPLINA: EDUCAÇÃO AMBIENTAL E SUSTENTABILIDADE 
Ementa: Sociedade Brasileira e Meio Ambiente; Gestão Ambiental e Tecnologias Sustentáveis; 
Política Ambiental e Sustentabilidade; A Relação Direta entre Meio Ambiente e Sustentabilidade; 
O Dever de Todos Nós; O que é Sustentabilidade?; Importância e o que Acontece no Brasil e no 
Mundo; Equilíbrio entre as Partes: Governos, Empresas e Pessoas; Impacto Positivo.  
 
Bibliografia Básica  
 

https://integrada.minhabiblioteca.com.br/#/books/9788536521459/
https://integrada.minhabiblioteca.com.br/#/books/9788522113262/
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PHILIPPI JR, Arlindo R.et al. Curso de Gestão Ambiental. 2. ed. Manole,2014. 
 
BEGON, Michael; Harper John L. et al. Ecologia de Indivíduos a Ecossistemas. 4. ed.2014. 
 
BARBIERI, José Carlos. Gestão ambiental empresarial. 4. ed. Saraiva, 2016. 
 
Bibliografia Complementar  
 
PHILIPPI JR., Arlindo; PELICIONI, Maria Cecília Focesi. Educação ambiental e sustentabilidade. 
2. ed. São Paulo: Manole, 2014  
 
EUFRASIO, Mário A. Estrutura urbana e ecológica humana: a escola sociológica de Chicago 
(1975-1940). 2. ed. Editora 34, 2013  
 
GIANNETTI, Biagio F; ALMEIDA, Cecílio M. V. B. Ecologia industrial: conceito, ferramentas e 
aplicações. Edgard Blücher, 2013 135  
 
BENSUSAN, Nurit. Conservação da biodiversidade em áreas protegidas. Rio de Janeiro: FGV, 
2014  
HINRICHS, Roger A; KLEINBACH, Merlin; REIS, Lineu Belico dos. Energia e meio ambiente. 
Cengage Laerning, 2015 
 
DISCIPLINA: PROJETO INTEGRADOR II 
Ementa: As atividades práticas desenvolvidas na disciplina Projeto Integrador na estrutura 
curricular do Curso Superior de Tecnologia em Estética e Cosmética são desenvolvidas 
procurando integrar o discente com outras áreas do saber interdisciplinar, a fim de estimular a 
produção do conhecimento e a integração entre a teoria e prática. Essas atividades consistem no 
intercâmbio entre ensino-serviço-comunidade, que contribuem para as ações de prevenção, 
promoção, proteção e reabilitação, melhoria da qualidade de vida das pessoas, funcionamento 
dos serviços de saúde locais e compromisso social. E assim, propicia valores éticos, de igualdade 
e, notadamente resgata-se a cidadania e a visão humanística aliadas à correlação valores da 
formação na área da saúde. A prática é considerada um processo educativo supervisionado e se 
destina a propiciar o exercício orientado da profissão e da cidadania. É a etapa de consolidação 
dos conhecimentos teóricos no exercício prático da profissão, elo essencial na qualificação 
profissional do aluno. 
 
Bibliografia Básica e complementar 
Serão utilizadas todas as referências do Projeto Pedagógico do curso de Estética e Cosmética. 
 

5º PERÍODO 

 
DISCIPLINA: RECURSOS ESTÉTICOS E COSMÉTICOS CORPORAIS 
Ementa: Técnicas e produtos cosméticos utilizados nos cuidados das afecções estéticas 
corporais. Análise das suas necessidades e características. Fundamentos da estética corporal. 
Procedimentos estéticos, corretivos e preventivos utilizados no corpo. Fundamentos de técnicas 
e produtos utilizados na estética corporal. 
 
Bibliografia Básica 
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KEDE, M. Paulina Villarejo; SABATOVICH, Oleg. Dermatologia Estética. 2ed. São Paulo: 
Atheneu, 2015. 
 
MATOS, Simone Pires de.  Noções básicas em dermatocosmética / Simone Pires de Matos. -- 
1. ed. -- São Paulo : Érica, 2015.  
 
MEYER, Sophie. Técnicas de massagem, v.1: aprimorando a arte do toque. São Paulo: Manole, 
2010. 1 recurso online.  
 
Bibliografia Complementar 
 
LYON, Sandra; SILVA, Rozana Castorina. Dermatologia estética: medicina e cirurgia estética. 
Rio de Janeiro: Medbook, 2015. 608 p.  
 
MEYER, Sophie. Técnicas de massagem, v.2: redescobrindo o sentido do tato. São Paulo: 
Manole, 2010. 1 recurso online.  
IFOULD, Judith, FORSYTHE-CONROY, Debbie, WITTAKER, Maxine. Técnicas em Estética - 
Série Tekne. [Minha Biblioteca]. Retirado de 
https://integrada.minhabiblioteca.com.br/#/books/9788582711590/ 
 
RODRIGUES, A. Y. M. et al. Corrente Russa associada ao ultrassom ou a fonoforese reduz o 
fibro edema gelóide. ConScientiae Saude, [s. l.], v. 17, n. 4, p. 443–453, 2018. Disponível em: 
<http://search.ebscohost.com/login.aspx?direct=true&db=foh&AN=134392023&lang=pt-
br&site=ehost-live>. Acesso em: 12 set. 2019. 
 
DIAS ERZINGER, G. F.; NOHAMA, P.; NICOLUZZI, J. E. Efeitos da Corrente Elétrica de Média 
Frequência na Redução de Gordura da Tela Subbcutânea do Abdome em Mulheres. Revista 
Inspirar Movimento & Saude, [s. l.], v. 4, n. 2, p. 54–57, 2012. Disponível em: 
<http://search.ebscohost.com/login.aspx?direct=true&db=foh&AN=78332326&lang=pt-
br&site=ehost-live>. Acesso em: 12 set. 2019. 
 
DISCIPLINA: PODOLOGIA E RECURSOS UNGUEARES  
Ementa: Técnicas utilizadas para o tratamento preventivo, de manutenção e curativo para a 
perfeita saúde dos pés. Principais questões relacionadas a investigação, avaliação, tratamento e 
prognósticos de patologias e deformidades ligadas à podologia, bem como a correta utilização de 
instrumentos, medicamentos de uso tópico e questões de segurança e higiene dos pés. 
 
Bibliografia Básica 
 
BEGA, Armando; Larosa, Paulo Ricardo Ranconi. Podologia - Bases Clínicas e Anatômicas. 1 
Ed. São Paulo: Martinari, 2010. 
 
BEGA, Armando. Tratado de Podologia. 2 Ed. São Caetano Do Sul, 2014.  
 
CHICCHIO, Nilton Di; Junior, Belda Walter; Criado, Paulo Ricardo. Unhas o que há de novo. 
São Paulo, 2015.  
 
 
Bibliografia Complementar 

https://integrada.minhabiblioteca.com.br/#/books/9788582711590/


 

 

119 

 

 

 
Justino, Conceição Aparecida de Paula; Justino, Jayme Roberto;, Bombonato, Maria Aparecida. 
Podologia: Técnicas e especializações podológicas. Ed. Senac, 2018.   
 

Goldcher, A. Podologia. Ed. Roca, 2010.  
 

Gupta,Aditya K; Baran, Robert. Doenças da Unha: Diagnóstico e Tratamento. Ed. Thieme 
Revinter, 2008.  
 
Frangie, C. M., Botero, A. R., Hennessey, C., Lees, D. M., Sanford, B., Frank. Milady 
Cosmetologia: Ciências gerais, da pele e das unhas. [Minha Biblioteca]. Retirado de 
https://integrada.minhabiblioteca.com.br/#/books/9788522126729/ 
 
LIMA, Emerson, LIMA, Mariana. Cirurgia Dermatológica Cosmética e Corretiva. [Minha 
Biblioteca]. Retirado de https://integrada.minhabiblioteca.com.br/#/books/9788527734431/ 
 
DISCIPLINA: TERAPIAS ALTERNATIVAS E TÉCNICAS DE SPA 
Ementa: Fundamentos das terapias orientais, yin e yang, cinco elementos, shiatsu, reflexologia 
podal, palmar e auricular, Técnicas de ventosa, moxabustão, dietética chinesa. Feng Shui. 
Aromaterapia, Cromoterapia. Terapia ayurveda. Banhos medicinais. Técnicas de relaxamento e 
meditação. Yogaterapia. 
 
Bibliografia Básica 
 
PEREIRA, Maria de Fátima Lima. Spa. São Paulo: Difusão, 2015. 
 
AMARAL, Fernando. Técnicas de aplicação de óleos essenciais. São Paulo : Cengage Learning, 
2015.  
 
Donatelli, Sidney.  Caminhos de energia : atlas dos meridianos e pontos para massoterapia e 
acupuntura / Sidney Donatelli. - 2. ed. - Rio de Janeiro : Roca, 2018.  
 
Bibliografia Complementar 
 
ARANTES, Maciel, A. Dietoterapia Chinesa - Nutrição para Corpo, Mente e Espírito. [Minha 
Biblioteca]. Retirado de https://integrada.minhabiblioteca.com.br/#/books/978-85-277-2700-6/ 
 
DONATELLI, Sidney. Caminhos de Energia - Atlas dos Meridianos e Pontos para Massoterapia 
e Acupuntura, 2ª edição. [Minha Biblioteca]. Retirado de 
https://integrada.minhabiblioteca.com.br/#/books/9788527733397/ 
 
MARTINS, Souza, E. I., LEONELLI, Bernardo, L. A Prática do Shiatsu - Na Visão Tradicional 
Chinesa, 2ª edição. [Minha Biblioteca]. Retirado de 
https://integrada.minhabiblioteca.com.br/#/books/978-85-412-0340-1/ 
 
DE BARROS, N. F. et al. Yoga e promoção da saúde. Revista Ciência & Saúde Coletiva, [s. l.], 
v. 19, n. 4, p. 1305–1314, 2014. Disponível em: 
<http://search.ebscohost.com/login.aspx?direct=true&db=foh&AN=95889591&lang=pt-
br&site=ehost-live>. Acesso em: 12 set. 2019. 

https://www.amazon.com.br/s/ref=dp_byline_sr_book_1?ie=UTF8&field-author=Concei%C3%A7%C3%A3o+Aparecida+de+Paula+Justino&search-alias=books
https://www.amazon.com.br/s/ref=dp_byline_sr_book_2?ie=UTF8&field-author=Jayme+Roberto+Justino&search-alias=books
https://www.amazon.com.br/s/ref=dp_byline_sr_book_3?ie=UTF8&field-author=Maria+Aparecida+Bombonato&search-alias=books
https://www.amazon.com.br/s/ref=dp_byline_sr_book_1?ie=UTF8&field-author=A.++Goldcher&search-alias=books
https://www.amazon.com.br/s/ref=dp_byline_sr_book_1?ie=UTF8&field-author=Aditya+K.+Gupta&search-alias=books
https://www.amazon.com.br/s/ref=dp_byline_sr_book_2?ie=UTF8&field-author=Robert+Baran&search-alias=books
https://integrada.minhabiblioteca.com.br/#/books/9788522126729/
https://integrada.minhabiblioteca.com.br/#/books/978-85-277-2700-6/
https://integrada.minhabiblioteca.com.br/#/books/9788527733397/
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MAIA, H. B.; BOTTCHER, L. B. Tratamento Da Síndrome De Tensão Pré-Mesntrual Por Meio 
Da Acupuntura: Uma Revisão Bibliográfica. UNINGÁ Review, [s. l.], v. 27, n. 2, p. 30–35, 2016. 
Disponível em: 
<http://search.ebscohost.com/login.aspx?direct=true&db=foh&AN=117512812&lang=pt-
br&site=ehost-live>. Acesso em: 12 set. 2019. 
 
DISCIPLINA: FITOCOSMETOLOGIA 
Ementa: Biodiversidade, matérias-primas e princípios ativos de origem vegetal. Cosméticos e 
produtos naturais. Fitocosméticos.  
 
 
Bibliografia Básica   
 
KEDE, Maria Paulina Villarejo; SABATOVICH, Oleg. Dermatologia estética. 3. ed.. São Paulo: 
Atheneu, 2015. 1309 p.  
 
WIESENAVER, Markus; WAGNER, Hildeberg. Fitoterapia: fitofármacos, farmacologia e 
aplicações clínicas. 2.ed.. São Paulo: Pharmabooks, 2006. 424p.  
 
COSTA, ALOISIO FERNANDES. Farmacognosia. 3. ed. Lisboa: [s.n.], 2001.  
 
Bibliografia Complementar  
 
COSTA, Adilson. Tratado internacional de cosmecêutica. Rio de Janeiro: Guanabara Koogan, 
2012. 1 recurso online.  
 
VANZIN, Sara Bentler; PIRES, Cristina. Entendendo cosmecêuticos: diagnósticos e tratamentos. 
2. ed. Rio de Janeiro: Santos, 2011. 1 recurso online.  
 
SIMÕES, Oliveira, C. M., SCHENKEL, Paulo, E., MELLO, de, J.C. P., MENTZ, Lilian. 
Farmacognosia. [Minha Biblioteca]. Retirado de 
https://integrada.minhabiblioteca.com.br/#/books/9788582713655/ 
 
Glaucia de Azevedo Saad et al. Fitoterapia contemporânea: tradição e ciência na prática clínica. 
2. ed. Rio de Janeiro: Guanabara Koogan, 2016. 1 recurso online.  
 
CARDOZO COSTA, R. P.; DE ALCANTARA GUIMARÃES, A. L.; DE MACÊDO VIEIRA, A. C. 
Avaliação da Qualidade de Amostras de Plantas Medicinais Comercializadas no Brasil. Revista 
de Ciências Farmacêuticas Básica e Aplicada, [s. l.], v. 35, n. 3, p. 425–433, 2014. Disponível 
em: <http://search.ebscohost.com/login.aspx?direct=true&db=foh&AN=101533925&lang=pt-
br&site=ehost-live>. Acesso em: 12 set. 2019. 
 
DISCIPLINA: COSMETOLOGIA E FORMULAÇÕES COSMÉTICAS  
Ementa: Noções de cosmetologia e cosmiatria. Composição e utilização de formulações 
cosméticas. Funções das matérias primas da formulação. Cálculos básicos de componentes e a 
análise das normativas que regulam a produção dos cosméticos. 
 
Bibliografia Básica 

https://integrada.minhabiblioteca.com.br/#/books/9788582713655/
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MARTINI, Marie-Claude. Tratado de Cosmetologia Estética e Cosmética. São Paulo: Andrei, 
2009.  
 
RIBEIRO, Claudio. Cosmetologia Aplicada A Dermatoestética, Editora Pharmabooks, 2ª 
Edição,2010.  
 
RABELO, Tereza. Guia de Produtos Cosméticos. 10 ed. São Paulo: Senac, 2016.  
 
 
 
Bibliografia Complementar 
 
COSTA, Adilson. Tratado internacional de cosmecêutica. Rio de Janeiro: Guanabara Koogan, 
2012. 1 recurso online.  
 
SAAD, Azevedo, G. D., LÉDA, Oliveira, P.H. D., SÁ, Manzali, I., SEIXLACK, Car, A. Fitoterapia 
Contemporânea - Tradição e Ciência na Prática Clínica, 2ª edição. [Minha Biblioteca]. Retirado 
de https://integrada.minhabiblioteca.com.br/#/books/9788527730433/ 
 
HILAL-DANDAN, Randa, BRUNTON, Laurence. Manual de Farmacologia e Terapêutica de 
Goodman & Gilman. [Minha Biblioteca]. Retirado de 
https://integrada.minhabiblioteca.com.br/#/books/9788580555066/ 
 
PINTO, Andreoli, T.D. J., KANEKO, Mary, T., PINTO, F., A. Controle Biológico de Qualidade de 
Produtos Farmacêuticos, Correlatos e Cosméticos. [Minha Biblioteca]. Retirado de 
https://integrada.minhabiblioteca.com.br/#/books/9788520450062/ 
 
DiNardo, M.V.M.|.J. C. Milady dicionário de ingredientes para cosmética e cuidados da pele: 
Tradução da 4ª edição norte-americana. [Minha Biblioteca]. Retirado de 
https://integrada.minhabiblioteca.com.br/#/books/9788522125272/ 
 
DISCIPLINA: TECNOLOGIA E GESTÃO DO CONHECIMENTO 
Ementa: Estudo da Tecnologia da Informação (dados x informações, computador: origem, 
funcionamento e componentes básicos. Hardware e software). Softwares de elaboração de 
documentos, elaboração de apresentações e elaboração de planilhas eletrônicas. Navegação na 
internet. Conceitos de gestão e conhecimento. A informação como base para o conhecimento, 
Relações entre Informação e Conhecimento. O lugar das tecnologias de informação e de 
comunicação (TICs) nos processos socioeconômicos contemporâneos: paradigmas tecnológicos, 
inovação, tecnologia e desenvolvimento. A Tecnologia da informação aplicada à gestão do 
conhecimento.  
 
Bibliografia Básica  
 
MANZANO, A.L.N.G.; MANZANO, M.I.N.G. Estudo dirigido de informática básica. 7. ed.. 7. ed.. 
São Paulo: Erica, 2009.  
 
MANZANO, A.L.N.G.; MANZANO, J.A.N.G. Estudo dirigido de Excel XP avançado. 7.ed.. São 
Paulo: ABDR, 2012  

https://integrada.minhabiblioteca.com.br/#/books/9788527730433/
https://integrada.minhabiblioteca.com.br/#/books/9788580555066/
https://integrada.minhabiblioteca.com.br/#/books/9788520450062/
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BIZELLI, M.H.S.S; BARROSO, S. Informática passo a passo: para terceira idade e iniciantes. 
Rio de Janeiro: Ciência Moderna, 2011.  
 
Bibliografia Complementar  
 
Informática: terminologia - microsoft windows 7, internet-segurança, microsoft office Word 2010, 
microsoft office Excel 2010, microsoft office PowerPoint 2010, microsoft office Access, [S.l.: s.n.]. 
2015.  
 
MARÇULA, M.; BENINI FILHO, P.A.. Informática: conceitos e aplicações. 4. ed. São Paulo: 
Erica, 2014.  
 
CAPRON, H. L. ; JOHNSON, J.A. INTRODUÇÃO Á INFORMÁTICA. 8.ed. Pearson, 2004.  
 
Virtual – pearson . GUERREIRO, K.M.da Silva. Gestão de processos com suportes em 
tecnologias da informação. Intersaberes, 2013. Virtual – pearson 
 
ARAÚJO, L.C. G.de. Organização sistemas e métodos e as tecnologias de gestão 
organizacional. 5.ed. v. 1. 5.ed. São Paulo: Atlas, 2011. 
 
DISCIPLINA: TÓPICOS INTEGRADORES I   
Ementa: Fundamentos da humanização na estética. Reflexões da estética integrada. A interação 
com a comunidade e suas necessidades, visando orientações sobre boas práticas nutricionais, 
cuidados com a pele e indicações de produtos home care. Atendimento personalizado e os 
cuidados com os clientes. A prática das técnicas da estética e da cosmetologia respeitando o ser 
humano, traçando o melhor plano de atendimento conforme suas necessidades.  
 
Bibliografia Básica 
 
KEDE, Maria Paulina Villarejo; SABATOVICH, Oleg. Dermatologia estética. 3. ed.São Paulo: 
Atheneu, 2015. 1309 p.  
 
GUIRRO, Elaine Caldeira de; GUIRRO, Rinaldo Roberto de J. Fisioterapia dermato-funcional: 
fundamentos, recursos, patologias. 3.ed.. São Paulo: Manole, 2014 reimp. 560 p.  
 
BORGES, Fabio dos Santos. Modalidades Terapêuticas nas Disfunções Estéticas. 2 Ed. São 
Paulo: Phorte, 2010.  
 
 
Bibliografia Complementar 
 
MEYER, Sophie. Técnicas de massagem, v.1: aprimorando a arte do toque. São Paulo: Manole, 
2010. 1 recurso online. 
 
MEYER, Sophie. Técnicas de massagem, v.2: redescobrindo o sentido do tato. São Paulo: 
Manole, 2010. 1 recurso online.  
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KAMIZATO, Kiyoko, K., BRITO, Gonçalves, S. Técnicas Estéticas Faciais. [Minha Biblioteca]. 
Retirado de https://integrada.minhabiblioteca.com.br/#/books/9788536521459/ 
 
D, J.G.|.J. M., #39, |, A.|.S.L.|.S.D.|.C.M.F.|.J. H. Fundamentos de Estética Vol. 3 - Ciências da 
pele - Tradução da 10ª edição norte-americana. [Minha Biblioteca]. Retirado de 
https://integrada.minhabiblioteca.com.br/#/books/9788522113262/ 
D, J.G.|.J. M., #39, |, A.|.S.L.|.S.D.|.C.M.F.|.J. H. Fundamentos de Estética Vol. 4 - Estética - 
Tradução da 10ª edição norte-americana. [Minha Biblioteca]. Retirado de 
https://integrada.minhabiblioteca.com.br/#/books/9788522113279/ 
 

6º PERÍODO 

 
DISCIPLINA: MARKETING PESSOAL E PROFISSIONAL  
Ementa: uma reflexão sobre o mundo do trabalho como espaço de realização ou sofrimento; 
o marketing como processo chave, essencial para os negócios e o marketing das 
superficialidades e aparências; marketing pessoal e seus sub-processos; valores críticos para o 
sucesso de marketing pessoal; etapas para a elaboração de um planejamento estratégico 
de marketing pessoal; orientações reflexivas sobre marketing pessoal; conclusões e 
aconselhamentos para desenvolvimento de carreiras.  
 
Bibliografia Básica 
 
LAS CASAS, Alexandre Luzzi Marketing de serviços. 6. ed. – São Paulo : Atlas, 2012. 
 
ROCHA, Ângela da. Administração de marketing: conceitos, estratégias, aplicações. São Paulo: 
Atlas, 2012. 
 
TAVARES, Maurício. Comunicação empresarial e planos de comunicação: integrando teoria e 
prática. 3. ed. – São Paulo: Atlas, 2010. 
 
Bibliografia Complementar 
 
BATESON, John E. G. Princípios de marketing de serviços: conceitos, estratégias e casos. 3. 
ed. São Paulo, SP : Cengage Learning, 2016. 
 
DORNELAS, José. Plano de negócios: exemplos práticos. Rio de Janeiro: Elsevier, 2013. 
 
ABÍLIO, Ludmilla Costher. Sem Maquiagem o Trabalho de 1 milhão de Revendedoras de 
Cosméticos.  Ed. São Paulo: Boitempo, 2014. 
 
BAILEY, Sarah; Baker, Jonathan. Moda e Visual Merchandising Global. São Paulo:  
 
GGModa, 2014. 
SHIMP, Terence A. Comunicação de marketing: integrando propaganda, promoção e outras 
formas de divulgação. São Paulo: Cengage Learning, 2012. 
 
DISCIPLINA: ESTÉTICA APLICADA NO PRÉ E PÓS-OPERATÓRIO 
Ementa: Definição e descrição atualizada das técnicas de cirurgias. Cuidados, indicações e contra 
indicações de atendimentos pré e pós-operatórios. Manuseio do cliente no pós-operatório. 

https://integrada.minhabiblioteca.com.br/#/books/9788536521459/
https://integrada.minhabiblioteca.com.br/#/books/9788522113262/
https://integrada.minhabiblioteca.com.br/#/books/9788522113279/
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Cuidados higiênicos. Prática em técnicas de atendimento pré e pós- cirurgia para a reabilitação 
saudável do cliente. 
 
 
Bibliografia Básica 
 
GEMPERLI, Rolf; Munhoz, Alexandre Mendonça; Neto, Ary de Azevedo Marques. Fundamentos 
da Cirurgia Plástica. Rio de Janeiro: Thieme, 2015.  
 
MAUAD, Raul. Estética e Cirurgia Plástica: tratamento no pré e pós-operatório. 3. ed. São 
Paulo: Senac. 2009.  
 
GUIRRO, Elaine Caldeira de; GUIRRO, Rinaldo Roberto de J. Fisioterapia dermato-funcional: 
fundamentos, recursos, patologias. 3.ed.. São Paulo: Manole, 2014 reimp. 560 p. ISBN 85-204-
1244-0. 
 
Bibliografia Complementar 
 
VASCONCELOS, Maria Goreti de. Princípios de Drenagem Linfática. Erica, 2015.  
 
MORAIS, S. C.; CERVAENS, M. O efeito da drenagem linfática manual e das bandas 
neuromusculares na reabilitação pós-lipoaspiração para reconstrução mamária: estudo de caso. 
Saúde & Tecnologia, [s. l.], n. 8, p. 53–59, 2012. Disponível em: 
<http://search.ebscohost.com/login.aspx?direct=true&db=foh&AN=84401430&lang=pt-
br&site=ehost-live>. Acesso em: 24 set. 2019. 
 
CATALDO OPORTUS, L. S. et al. Avaliação Da Drenagem Linfática Manual No Pósparto 
Imediato. Revista Científica de Enfermagem - RECIEN, [s. l.], v. 9, n. 25, p. 43–49, 2019. 
Disponível em: 
<http://search.ebscohost.com/login.aspx?direct=true&db=foh&AN=136698893&lang=pt-
br&site=ehost-live>. Acesso em: 24 set. 2019. 
 
DE REZENDE, L. F.; REIS ROCHA, A. V.; GOMES, C. S. Avaliação dos fatores de risco no 
linfedema pós-tratamento de câncer de mama. Jornal Vascular Brasileiro, [s. l.], v. 9, n. 4, p. 
233–238, 2010. Disponível em: 
<http://search.ebscohost.com/login.aspx?direct=true&db=foh&AN=57523104&lang=pt-
br&site=ehost-live>. Acesso em: 24 set. 2019. 
 
CURADO, J. et al. Estudo Ecográfico Sobre O Efeito Das Técnicas Linfáticas Descongestivas 
No Linfedema Do Membro Superior Após Cirurgia a Cancro Da Mama E Radioterapia. 
Re(habilitar) - Revista da ESSA, [s. l.], n. 7, p. 39–64, 2008. Disponível em: 
<http://search.ebscohost.com/login.aspx?direct=true&db=foh&AN=47813739&lang=pt-
br&site=ehost-live>. Acesso em: 24 set. 2019. 
 
DISCIPLINA: TÓPICOS INTEGRADORES II 
Ementa: Novas tecnologias da estética e cosmética. Anamnese, facial, corporal e capilar.  
Utilização dos recursos eletroterápicos, aplicabilidade das técnicas manuais e habilidades práticas 
em estética facial, corporal e capilar. Elaboração de protocolos de atendimentos personalizados 
e indicações de protocolos para uso Home Care. Uso da biossegurança no atendimento ao cliente. 
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Bibliografia Básica 
 
RABELO, Tereza. Guia de Produtos Cosméticos. 10 ed. São Paulo: Senac, 2016.  
 
MATOS, Simone Pires de.  Noções básicas em dermatocosmética / Simone Pires de  
 
Matos. -- 1. ed. -- São Paulo : Érica, 2015.  
PEREIRA, Maria de Fátima Lima. Eletroterapia. São Paulo: Difusão, 2015.  
 
Bibliografia Complementar 
 
GOMES, Trigueiro, C. E., SANTOS, dos, E. C. Nutrição e Dietética. [Minha Biblioteca]. Retirado 
de https://integrada.minhabiblioteca.com.br/#/books/9788536521152/  
 
LYON, Sandra. Dermatologia Estética. Medbook, 2015.  
 
VERSAGI, Michael, C. Protocolos Terapêuticos de Massoterapia: Técnicas Passo a Passo para 
Diversas Condições Clínicas. [Minha Biblioteca]. Retirado de 
https://integrada.minhabiblioteca.com.br/#/books/9788520448229/  
 
KAMIZATO, Kiyoko, K., BRITO, Gonçalves, S. Técnicas Estéticas Faciais. [Minha Biblioteca]. 
Retirado de https://integrada.minhabiblioteca.com.br/#/books/9788536521459/  
 
IFOULD, Judith, FORSYTHE-CONROY, Debbie, WITTAKER, Maxine. Técnicas em Estética - 
Série Tekne. [Minha Biblioteca]. Retirado de 
https://integrada.minhabiblioteca.com.br/#/books/9788582711590/ 
 
DISCIPLINA: GESTÃO E EMPREENDEDORISMO  
Ementa: Fundamentos de Administração. Estudos dos conceitos de empreendedorismo. 
Características, tipos e habilidades do empreendedor. Formas de empreendedorismo 
(Oportunidade X Necessidade). Gestão Empreendedora, Liderança e Motivação. Órgãos e 
instituições de apoio à geração de empreendimentos inovadores; elaboração de planos de 
negócios.  
 
Bibliografia Básica  
 
ALMEIDA, A.P. DE [coordenador]....[et.al.]- comentários ao estatuto da microempresa e da 
empresa de pequeno porte. Lei complementar 123/2006 e lei complementar 127/2007. São 
Paulo: Saraiva, 2009.  
 
CALLADO, A.A.C. Agronegócio. 3.ed. São Paulo: Atlas, 2011.  
 
DORNELAS, J.C.A. Empreendedorismo: Transformando ideias em Negócios. Rio de Janeiro: 
Campus, 2008.  
 
Bibliografia Complementar 
 

https://integrada.minhabiblioteca.com.br/#/books/9788536521152/
https://integrada.minhabiblioteca.com.br/#/books/9788520448229/
https://integrada.minhabiblioteca.com.br/#/books/9788536521459/
https://integrada.minhabiblioteca.com.br/#/books/9788582711590/
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FREZATTI, F. Gestão de Fluxo de Caixa: como dispor de um instrumento fundamental para o 
gerenciamento do negócio. 1.ed.8.reimpr. Atlas, 2007.  
 
SEBRAE, Serviço Brasileiro de apoio ás micros e pequenas empresas. Histórias de Sucesso: 
comércio e serviços. Brasilia: SEBRAE, 2007.  
 
SERTEK, J.B. Administração Estratégica e Vantagem Competitiva. São Paulo: Pearson Prentice 
Hall, 2007.  
 
BULGACON, S. (org.) Manual de Gestão empresarial. 2.ed. São Paulo: Atlas, 2006.  
 
ROCHA, M.T.; DORRESTEIJN, H.; GONTIJO, M.J.(org.). Empreendedorismo em negócios 
sustentáveis: plano de negócios como ferramenta do desenvolvimento. São Paulo: Peiropolis, 
2005. 
 
DISCIPLINA: SAÚDE PÚBLICA 
Ementa: Evolução das Políticas de Saúde no Brasil. Conceito de saúde coletiva. Identificação dos 
problemas de saúde coletiva. Sistema de saúde no Brasil: histórico e evolução. Reforma sanitária 
brasileira: principais avanços e dificuldades. Perspectivas da saúde coletiva no Brasil e sua 
importância na área da estética e cosmética.  
 
Bibliografia Básica  
 
BARSANO, Roberto, P., BARBOSA, Pereira, R., VIANA, Japiassú, V. Poluição Ambiental e 
Saúde Pública. [Minha Biblioteca]. Retirado 
de https://integrada.minhabiblioteca.com.br/#/books/9788536521695/ 
 
Sarti, F. M., Torres, E.A.F.D. S. Nutrição e saúde pública: produção e consumo de alimentos. 
[Minha Biblioteca]. Retirado 
de https://integrada.minhabiblioteca.com.br/#/books/9788520455616/ 
 
Tajra, Feitosa, S. Planejamento e Informação - Métodos e Modelos Organizacionais para Saúde 
Pública. [Minha Biblioteca]. Retirado 
de https://integrada.minhabiblioteca.com.br/#/books/9788536513188/ 
 
Bibliografia Complementar 
 
MENDES, Gilmar. Políticas Públicas no Brasil: uma abordagem institucional. [Minha Biblioteca]. 
Retirado de https://integrada.minhabiblioteca.com.br/#/books/9788547218515/ 
 
Secchi, L., Coelho, F.D. S., Pires, V. Políticas Públicas: Conceitos, Casos Práticos, Questões de 
Concursos. [Minha Biblioteca]. Retirado 
de https://integrada.minhabiblioteca.com.br/#/books/9788522128976/ 
 
Moreira, Campos, T. D. Saúde coletiva. [Minha Biblioteca]. Retirado 
de https://integrada.minhabiblioteca.com.br/#/books/9788595023895/ 
 

https://integrada.minhabiblioteca.com.br/#/books/9788520455616/
https://integrada.minhabiblioteca.com.br/#/books/9788547218515/
https://integrada.minhabiblioteca.com.br/#/books/9788522128976/
https://integrada.minhabiblioteca.com.br/#/books/9788595023895/
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JR., G., Castro, A. D., MELO, Maia, A. J., MONTEIRO, (orgs.), M.A. P. Regulação do 
Saneamento Básico. [Minha Biblioteca]. Retirado 
de https://integrada.minhabiblioteca.com.br/#/books/9788520445051/ 
 
CRUZ, N.; CARLOS MIERZWA, J. Saúde pública e inovações tecnológicas para abastecimento 
público. Saúde e Sociedade, [s. l.], v. 29, n. 1, p. 1–8, 2020. DOI 10.1590/S0104-
12902020180824. Disponível em: 
http://search.ebscohost.com/login.aspx?direct=true&db=foh&AN=141908722&lang=pt-
br&site=ehost-live. Acesso em: 13 mar. 2020. 
 
 
 
DISCIPLINA: PROJETO INTEGRADOR I 
Ementa: As atividades práticas desenvolvidas na disciplina Projeto Integrador na estrutura 
curricular do Curso Superior de Tecnologia em Estética e Cosmética são desenvolvidas 
procurando integrar o discente com outras áreas do saber interdisciplinar, a fim de estimular a 
produção do conhecimento e a integração entre a teoria e prática. Essas atividades consistem no 
intercâmbio entre ensino-serviço-comunidade, que contribuem para as ações de prevenção, 
promoção, proteção e reabilitação, melhoria da qualidade de vida das pessoas, funcionamento 
dos serviços de saúde locais e compromisso social. E assim, propicia valores éticos, de igualdade 
e, notadamente resgata-se a cidadania e a visão humanística aliadas à correlação valores da 
formação na área da saúde. A prática é considerada um processo educativo supervisionado e se 
destina a propiciar o exercício orientado da profissão e da cidadania. É a etapa de consolidação 
dos conhecimentos teóricos no exercício prático da profissão, elo essencial na qualificação 
profissional do aluno. 
 
Bibliografia Básica e complementar 
Serão utilizadas todas as referências do Projeto Pedagógico do curso de Estética e Cosmética. 
 
DISCIPLINA: ELETIVA I  
A disciplina eletiva I é componente curricular obrigatório que promove a flexibilidade curricular, ao 
permitir ao aluno que selecione uma disciplina de áreas afins. É essencial à implantação de 
projetos diferenciados de ensino, deve garantir a postura crítica perante os desafios apresentados 
pela sociedade moderna e assim, constitui-se um elemento indispensável à estruturação 
curricular de modo a atender tanto às demandas da sociedade tecnológica moderna, quanto 
àquelas que se direcionam a uma dimensão criativa e libertária para a existência humana. Deve 
propiciar aos alunos o pleno domínio de habilidades e competências relativas à sua área de 
formação, bem como a aquisição de outros instrumentais que possibilitem a compreensão da 
realidade. 
 
As bibliografias estão contidas no PPC e são pertinentes à disciplina a ser escolhida pelo aluno 
dentro do rol de disciplinas de áreas afins. 
 

DISCIPLINA OPTATIVA 

 
DISCIPLINA LIBRAS (LÍNGUA BRASILEIRA DE SINAIS)  
 

https://integrada.minhabiblioteca.com.br/#/books/9788520445051/
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Ementa: Noções básicas de LIBRAS com vistas a uma comunicação funcional entre ouvintes e 
surdos como instrumento de aproximação social e inclusão no âmbito das atividades sociais, 
culturais, ambientais. 
 
Bibliografia Básica  
 
QUADROS, Ronice Muller de. Línguas de Sinais Brasileira: estudos linguísticos. Reimpressão. 
Porto Alegre: Artmed, 2008.  
 
SILVA, Ângela Carrancho de. Ouvindo o Silêncio: educação, linguagem e surdez. Porto Alegre: 
Mediação, 2008.  
 
QUADROS, Ronice Muller de. Educação de Surdos: a aquisição da linguagem. Reimpressão, 
Porto Alegre: Artmed, 2008  
 
Bibliografia Complementar  
 
SANTOS, Mônica Pereira dos, Paulino, Marcos Moreira (org.). Inclusão em educação: culturas, 
políticas e práticas. 2. ed. São Paulo: Cortez, 2006.  
 
CAIADO, Kátia Regina Moreno. Aluno deficiente visual na escola: lembranças e depoimentos. 2. 
ed. – Campinas, São Paulo: autores associados, PUC, 2006  
 
DIEHL, Rosilene Moraes. Jogando com as diferenças e jovens com deficiência. São Paulo: 
Phorte, 2006..  
 
SKLIAR, Carlos. (Org.). A surdez: um olhar sobre as diferenças. 3. ed. Porto Alegre: Mediação, 
2005.  
 
MAZZOTA, Marcos José Silveira. Educação especial no Brasil: histórias e políticas públicas. 5. 
ed. São Paulo: Cortez, 2005. 
 

EMENTÁRIO DAS DISCIPLINAS ELETIVAS 
 
DISCIPLINA: TEORIAS DA PERSONALIDADE 
Ementa: Pressupostos básicos das principais teorias da personalidade: definição e gênese da 
personalidade, contribuições para entender o desenvolvimento de processos psicológicos. 
 
Bibliografia Básica 
 

CHIAPPIN, Achyles. Formação da Personalidade. EDIPUCRS, 2012. 
 
JUNG, C. G. O desenvolvimento da personalidade. 14. ed. Petrópolis: Vozes, 2013 
 
SCHULTZ, Duane P.; SCHULTZ, Sydney Ellen. Teorias da Personalidade. Cengage, 2010. 
 
Bibliografia Complementar 
 
FELICE, Eliana Marcello de. A Formação da Personalidade: Criança de 1 A 5 Anos.  

http://pesquisa.livrariacultura.com.br/busca.php?q=CHIAPPIN,+ACHYLES
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IDEIAS E LETRAS, 2013. 
 
FEIST, J.; FEIST, G. J. Teorias da personalidade. 8. ed. Porto Alegre: Artmed – McGraw-Hill, 
2015. 
 
PRIMI, Ricardo; CARVALHO, Luca de Francisco.  Perspectivas em psicologia dos transtornos 
da personalidade - implicações teóricas e práticas. Casa do Psicólogo, 2013. 
 
RAQUIN, BERNARD.   Os Estilos de Personalidade: aprenda a reconhecê-los. Vozes, 2011. 
 
 
DISCIPLINA: COMPORTAMENTO ORGANIZACIONAL 
EMENTA: Abordagem Comportamental da Administração. Teoria Comportamental e Teoria do 
Desenvolvimento Organizacional. Administração Participativa. Comunicação, relações 
intergrupais. Cultura e Clima organizacional.  
 
Bibliografia Básica 
 
BOWDITCH, James L. BUONO, Anthony F. Elementos de Comportamento organizacional. 6. 
reimpr.. São Paulo: Cengage Learning; 2009.  
 
WOOD Junior, Thomaz ( Coord. ). Mudança organizacional: aprofundando temas atuais em 
administração. 5. ed. São Paulo: Atlas, 2009. 
 
ROBBINS, Stephen. Comportamento Organizacional. 11. Ed. São Paulo¨Pearson Education, 
2008. 
 
Bibliografia Complementar 
 
SÁ, ANTONIO Lopes de. Ética Profissional. 8. ed. São Paulo: Atlas, 2009. 
 
PONCHIRIOLLI, Osmar. Capital Humano. 5.ed.3.reimpr. Curitiba: Juruá, 2009. 
 
KANANE , Roberto. Comportamento Humano nas organizações. O homem rumo ao século XXI 
2. ed. 10. reimpr. São Paulo: Atlas, 2008. 
FRITZ, Robert. Estrutura e Comportamento. São Paulo: Pioneira, 2006. 
 
SOTO, Eduardo. Comportamento Organizacional: O impacto das emoções: 1. ed. 2. reimpr. São 
Paulo: Pioneira Thomson Learning, 2005. 
 
DISCIPLINA: ADMINISTRAÇÃO DE SERVIÇOS 
Ementa:  Estudo da introdução ao conceito de gestão de serviços nos processos administrativos. 
Era dos serviços. Qualidade em serviços na estética. Tangibilidade dos serviços. Papel dos 
serviços na economia. Estratégia em serviços. Marketing Interno. Gestão de Custos e da 
eficiência em serviços. Gestão dos recursos humanos e Organização em serviços. Projeto de uma 
Empresa de Serviço. Gestão da capacidade e demanda. Ética na prestação em serviços. 
 
 
Bibliografia Básica 



 

 

130 

 

 

 
OLIVEIRA, Djalma de Pinho de Rebouças de. Sistemas de Informações Gerenciais. Estratégias, 
táticas e operacionais. 13. Ed. São Paulo: Atlas, 2009. 
 
MAXIMIANO, Antonio César Amaru. Introdução a Administração. 7. Ed. São Paulo: Atlas, 2009. 
 
LAS CASAS. Alexandre Luzzi: Qualidade Total em Serviços: conceitos, exercícios,casos 
práticos. 6. Ed. São Paulo: Atlas, 2008. 
 
Bibliografia Complementar 
 
LIMONGI-França, Ana Cristina.Qualidade de vida no trabalho – QVT: conceitos e práticas nas 
empresas na sociedade pós-industrial. 2.ed. – 4. Reimpr. São Paulo: Atlas, 2009. 
 
ANA Maria Rossi, James Campbell Quick, Pamela L. Perrewé. Organizadores. Stress e 
Qualidade de Vida no Trabalho O positivo e o negativo. São Paulo: Atlas, 2009. 
 
RODRIGUES, Marcus Vinicius. Qualidade de Vida no Trabalho evolução e análise a nível 
gerencial. 11. ed. Petrópoles, RJ: Vozes, 2008. 
 
LIMEIRA, Tânia M. Vidigal. E-Marketing. 2.ed. rev. e atualiz. São Paulo: Saraiva, 2007. 
 
SPILLER, Eduardo Santiago. Gestão de Serviços e Marketing Interno. 2.ed. Rio de Janeiro: 
Editora FGV, 2006. 
 
DISCIPLINA: GESTÃO DA QUALIDADE 
 
Ementa: Estudo dos conceitos de qualidade. A importância da qualidade no contexto atual. O 
caminho para a qualidade. As barreiras do processo de qualidade. A interface de planejamento 
entre qualidade e produção. Técnicas para a implantação do processo de melhoria. ISO série 
9000. Prêmio Nacional de Qualidade. Programas de Qualidade. Desdobramento da Função 
qualidade. Just In Time. Investigação sobre questões sociais e ambientais.  
 
Bibliografia Básica 
 
LAS CASAS, Alexandre Luzzi. Qualidade Total em Serviços: conceitos, exercicios, casos 
práticos. 6. Ed. São Paulo: Atlas, 2008. 
 
BONELLI, Valério Vitor;JR, Antonio Robles. Gestão da Qualidade e do Meio Ambiente: enfoque 
econômico, financeiro e patrimonial: São Paulo: Atlas, 2006. 
 
CARVALHO, Monteiro de et. al. Gestão da Qualidade. Teoria e Casos. 3. Reimpr. Rio de 
Janeiro: Elsevier, 2005. 
 
 
 
Bibliografia Complementar 
 
WOOD Junior, Thomaz. Mudança Organizacional. 5.ed. São Paulo: Atlas, 2009. 
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LIMONGI – França, Ana Cristina. Qualidade de vida no trabalho – QVT: conceitos e práticas nas 
empresas na sociedade pós-industrial. 2.ed. – 4. Reimpr. São Paulo: Atlas, 2009. 
 
ANA Maria Rossi, James Campbell Quick, Pamela L. Perrewé, organizadores. Stress e 
qualidade de vida no trabalho: O positivo e o negativo. São Paulo: Atlas, 2009. 
 
RODRIGUES, Marcus Vinicius. Qualidade de vida no trabalho: evolução e análise a nível 
gerencial. 11.ed. Petropóles, RJ: Vozes, 2008. 
 
BARNEY, Jay B. Administração Estratégica e Vantagem Competitiva. São Paulo:Pearson 
Prentice Hall, 2007. 
 
PHILIPPI JÚNIOR, Arlindo. Saneamento, saúde e ambiente: fundamentos para um 
desenvolvimento sustentável. São Paulo: Manole, 2004. 
 
FANTIN, Maria Eneida. Educação ambiental, saúde e qualidade de vida. Intersaberes, 2014. 
Virtual Pearson. 
 
DISCIPLINA: TEORIA DAS ORGANIZAÇÕES 
 
Ementa: Fundamentos da Teoria das Organizações: A organização como um campo de estudo. 
Modelos de Organização nos espaços estéticos. A Natureza e os Tipos de Estruturas 
Organizacionais: Tipos de departamentalização. Condicionantes da Estrutura Organizacional: 
estratégia, tecnologia, pessoas e ambiente estéticos como clínicas, spas, acadêmicas e etc. 
Teorias de Poder, controle e conflitos nas Organizações. Mudança Organizacional. Análise de 
ambiente organizacional. Modelo burocrático. Autoridade e Poder. Cultura brasileira e cultura 
organizacional. 
 
Bibliografia Básica 
 
CHIAVENATO, Idalberto. Introdução á Teoria Geral da Administração. 8.ed. Rio de Janeiro: 
Campus, 2011. 
 
MAXIMIANO, Antônio César Amaru.  Introdução à administração. 8.ed. São Paulo: Atlas, 2011. 
 
KAWASNICKA, Eunice Lacava. Introdução á Administração – 6. ed.. 7. reimpr. São Paulo: Atlas, 
2011. 
 
Bibliografia Complementar 
 
ANDRADE, Adriana ROSSETTI, José Paschoal. Governança Corporativa: fundamentos, 
desenvolvimento e tendências. – 5.ed. São Paulo: Atlas, 2012. 
 
MOTTA, Fernando Cláudio Prestes. Teoria Geral da Administração. 3. ed. rev. São Paulo: 
Cengage Learning, 2010. 
 
SERTEK, Paulo. Administração e Planejamento Estratégico. 2.ed. ver. Atual. E ampl. Curitiba: 
ibpex, 2009. 
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LACOMBE,Francisco José Masset. Administração Principios e Tendências. 2. ed. rev. e 
atualizada – São Paulo: Saraiva, 2008. 
 
BARNEY, Jay B. Administração Estratégica e Vantagem Competitiva. São Paulo: Pearson 
Prentice Hill, 2007. 
 
SERGIO Bulgacov [organizador].  Manual de Gestão Empresarial. – 2.ed. São Paulo: Atlas, 
2006. 
 
DISCIPLINA: ATENÇÃO PRIMÁRIA A SAÚDE 
Ementa: Políticas de saúde no Brasil e sua história. Reforma Sanitária. Sistema Único de Saúde 
(SUS) - conceitos e organização. Conceitos e organização da atenção primária à saúde (APS). 
Atribuições dos profissionais na APS.  
 
Bibliografia Básica 
 
SOLHA, Raphaela Karla Toledo. Saúde Coletiva para Iniciantes - Políticas e Práticas 
Profissionais, 2nd edição. Érica, 2014. 
 
FREIRE, Caroline, ARAÚJO, Débora de. Política Nacional de Saúde - Contextualização, 
Programas e Estratégias Públicas Sociais. Érica, 2015 
 
BRASIL. Ministério da Saúde. Portaria nº 2.436, de 21 de setembro de 2017. Aprova a Política 
Nacional de Atenção Básica, estabelecendo a revisão de diretrizes para a organização da 
Atenção Básica, no âmbito do Sistema Único de Saúde (SUS). Disponível  em: 
http://pesquisa.in.gov.br/imprensa/jsp/visualiza/index.jsp?jornal=1&pagina=68&data=22/09/2017 
 
Bibliografia Complementar 
 
BERTOLLI FILHO, C. História da Saúde Pública no Brasil. 5. ed. São Paulo: Atica, 2011 
 
GIOVANELLA, L.; LOBATO, L.V.C.; NORONHA, J. C.; CARVALHO, A. I. Políticas e Sistema de 
Saúde no Brasil. 2ª Edição revista e ampliada. Rio de Janeiro: Editora Fiocruz; 2012. 
 
SOLHA, Raphaela Karla Toledo. Sistema Único de Saúde - Componentes, Diretrizes e Políticas 
Públicas. Érica, 06/2014. 
 
BRASIL. Lei nº 8.080, de 19 de setembro de 1990. Lei Orgânica da Saúde. Dispõe sobre as 
condições para a promoção, proteção e recuperação da saúde, a organização e o 
funcionamento dos serviços correspondentes e dá outras providências. Brasília, set. 1990. 
Disponível em:< http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/leis/L8080.htm>. 
 
BRASIL. Constituição (1988). Constituição da República Federativa do Brasil. Brasília, DF: 
Senado Federal: Centro Gráfico, 1988. 292 p. Disponível em:< 
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/constituicao/constituicaocompilado.htm>. 
 
 

23.8  Laboratórios didáticos de formação básica  

http://pesquisa.in.gov.br/imprensa/jsp/visualiza/index.jsp?jornal=1&pagina=68&data=22/09/2017
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/leis/L8080.htm
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/constituicao/constituicaocompilado.htm
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A estrutura de laboratórios didáticos de formação básica foi concebida para atender às 

necessidades do curso e nele acontecem as seguintes disciplinas: Biologia (Citologia e 

Histologia), Anatomia Humana, Fundamentos de Química e Bioquímica, Microbiologia e 

Biossegurança, Imunologia e Parasitologia e Cosmetologia e Formulações Cosméticas. 

Os espaços físicos e a quantidade de equipamentos (e insumos, quando necessário) são 

suficientes para atender da melhor forma possível aos usuários, de acordo com a relação 

equipamentos versus número de alunos, com climatização ambiental, cores apropriadas, 

iluminação e layout condizentes. 

Os laboratórios dispõem de apoio técnico-administrativo próprio e estão equipados com 

equipamentos de segurança, possuem ainda plano de gerenciamento de risco (biossegurança e 

resíduos), regulamento próprio com respectivas normas de funcionamento, utilização e 

conservação. 

Há avaliação semestral quanto à demanda, aos serviços prestados e à qualidade dos 

laboratórios e os resultados são empregados pela coordenação para planejamento quanto à 

manutenção e aquisição de novos materiais e equipamentos a fim de atender a demanda do curso 

e o padrão de qualidade adotado pela IES. 

Quando permitido, os laboratórios são climatizados e atendem às necessidades de conforto 

com relação à iluminação, ventilação e acessibilidade. 

 

23.9  Laboratórios didáticos de formação específica 

 

O Curso Superior de Tecnologia em Estética e Cosmética conta com dois laboratórios 

multidisciplinares didáticos de formação específica nos quais ocorrem as seguintes disciplinas: 

Métodos e Técnicas de Avaliação Estética, Massoterapia, Drenagem Linfática Manual, Recursos 

Estéticos e Cosméticos Faciais, Recursos Estéticos e Cosméticos Corporais, Dermopigmentação 

e Design de Sobrancelha e Pigmentação Temporária, Podologia e Recursos Ungueares, 

Habilidades e Técnicas em Epilação e Depilação, Maquiagem e Visagismo, Estética Aplicada no 

Pré e Pós–Operatório e Conceitos Básicos e Recursos Estéticos Capilares.  

Os espaços físicos e a quantidade de equipamentos (e insumos, quando necessário) são 

suficientes para atender da melhor forma possível aos usuários, de acordo com a relação 

equipamentos versus número de alunos, com climatização ambiental, cores apropriadas, 

iluminação e layout condizentes. 
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Os laboratórios dispõem de apoio técnico-administrativo próprio e estão equipados com 

equipamentos de segurança, possuem ainda plano de gerenciamento de risco (biossegurança e 

resíduos), regulamento próprio com respectivas normas de funcionamento, utilização e 

conservação. 

Quando permitido, os laboratórios são climatizados e atendem às necessidades de conforto 

com relação à iluminação, ventilação e acessibilidade. 

Há avaliação semestral quanto à demanda, aos serviços prestados e à qualidade dos 

laboratórios e os resultados são empregados pela coordenação para planejamento quanto à 

manutenção e aquisição de novos materiais e equipamentos a fim de atender a demanda do curso 

e o padrão de qualidade adotado pela IES. 

 

23.10 Laboratórios de Ensino para área da Saúde 

 

A estrutura dos laboratórios de ensino foi concebida para cumprir às necessidades do curso 

de acordo com as Diretrizes Curriculares Nacionais para a área.  

Os laboratórios específicos e multidisciplinares da IES estão implantados de acordo com 

regulamento próprio, onde estão descritas as normas de funcionamento, utilização, conservação, 

biossegurança e segurança, atendendo as legislações pertinentes e demais normas institucionais. 

Os laboratórios multidisciplinares estão instalados em área adequada para o pleno 

desenvolvimento das atividades previstas/planejadas e possuem apoio técnico. 

Cada laboratório multidisciplinar possui ambiente amplo e acessível, é climatizado, tem 

iluminação condizente, pintura apropriada e acústica adequada. Quando necessário, podem 

dispor de computadores conectados à internet, quadro, mesa ou bancadas, bancos, 

equipamentos de segurança, outros. A qualidade dos recursos materiais específicos está 

coerente com o projeto pedagógico de cada curso, favorecendo a aquisição e ampliação do 

conhecimento e o exercício de práticas profissionais. 

Todo mobiliário está condizente com excelente padrão de qualidade quanto à durabilidade, 

condições de limpeza, segurança, manutenção e conforto. 

O espaço dos laboratórios é compatível com as condições de acesso para portadores de 

necessidades especiais, conforme legislação vigente. 

 

23.11 Laboratórios de habilidades 
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Os laboratórios são estruturados para atender às necessidades dos usuários e finalidades 

previstas neste. 

Os laboratórios contam com espaço físico adequado, equipamentos modernos, pessoal de 

apoio para atender da melhor forma possível aos usuários, atendendo a relação equipamento 

versus número de alunos e são dotados de climatização ambiental, cores apropriadas, iluminação, 

ventilação e layout condizentes com as atividades pedagógicas que são desenvolvidas nas 

diferentes fases do curso, possibilitando aos discentes dos cursos da área de saúde desenvolver 

habilidades necessárias para realização de práticas e exames clínicos, de forma segura, bem 

como treinamentos de habilidades técnicas, comportamentais e de simulação com diversos 

cenários. 

Há avaliação semestral quanto à demanda, aos serviços prestados e à qualidade dos 

laboratórios e os resultados são empregados pela coordenação para planejamento quanto à 

manutenção e aquisição de novos materiais e equipamentos a fim de atender a demanda do curso 

e o padrão de qualidade adotado pela IES. 

 
23.12 Comitê de Ética em Pesquisa 

 

O Comitê de Ética em Pesquisa - CEP é um colegiado multi e transdisciplinar, independente, 

que deve existir nas instituições que realizam pesquisa envolvendo seres humanos no Brasil, 

criado para defender os interesses dos sujeitos da pesquisa em sua integridade e dignidade e 

para contribuir no desenvolvimento da pesquisa dentro de padrões éticos (Resolução nº 466/12 

Conselho Nacional de Saúde). 

O CEP é responsável pela avaliação e acompanhamento dos aspectos éticos de todas as 

pesquisas envolvendo seres humanos. Este papel está baseado nas diretrizes éticas 

internacionais (Declaração de Helsinque, Diretrizes Internacionais para Pesquisas Biomédicas 

envolvendo Seres Humanos - CIOMS) e brasileiras (Res. CNS 466/12 e complementares). De 

acordo com estas diretrizes: "toda pesquisa envolvendo seres humanos deverá ser submetida à 

apreciação de um CEP". 

As atribuições do CEP são de papel consultivo e educativo, visando contribuir para a 

qualidade das pesquisas, bem como a valorização do pesquisador, que recebe o reconhecimento 

de que sua proposta é eticamente adequada. 

O Comitê de Ética em Pesquisa - CEP do Centro Universitário Tocantinense Presidente 

Antônio Carlos - UNITPAC, foi criado pela Portaria da Diretora Acadêmica do UNITPAC nº 
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01/2010 de 24/06/2010 e aprovado pela Comissão de Ética em Pesquisa do Conselho Nacional 

de Saúde - CONEP em 14/04/2011. O CEP-UNITPAC é uma comissão constituída por onze 

membros das várias áreas do conhecimento, e um representante dos usuários, que tem por 

finalidade a avaliação da pesquisa com seres humanos em nossa Instituição, em conformidade 

com a legislação brasileira regulamentada pela CONEP. Esta missão é dividida em duas ações 

principais: a orientação aos pesquisadores e a análise dos projetos encaminhados. 

 

 
23.13 Ambientes profissionais vinculados ao Curso 

 

Não se aplica. Todo o aprendizado e formação do acadêmico é direcionado ao Centro de 

Estética Rosângela Esteves, onde conta com dois laboratórios multidisciplinares que ocorrem as 

práticas das disciplinas, projetos integradores e programas de extensão, que somam e contribuem 

para a formação profissional do acadêmico 
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