
SÍNTESE PROJETO PEDAGÓGICO 

Curso: Graduação em Estética - Bacharelado 

Missão 
 
          O Curso de Estética, tem como missão a formação de profissionais para 
atuarem no segmento de estética de forma criativa, crítica e reflexiva atuando 
em todos os níveis de atenção da área de estética facial, corporal e capilar. 

Busca-se fazer com que, ao longo do processo de amadurecimento do 
aluno, este desenvolva um comportamento dinâmico e flexível diante das 
rápidas transformações do meio e, uma atitude crítica através deste ambiente 
de estímulo à competência criativa e reflexiva. 

O profissional de estética hoje atua de forma relevante na área de 
saúde preventiva e, consequentemente, o curso de Estética da UNESA tem 
como missão, também, possibilitar uma formação sólida, permitindo 
desempenho com habilidades e conhecimentos técnico-científicos, e 
revestidos de capacidade intelectual, reflexiva e crítica, tornando possível a 
inserção do Bacharel em Estética nos espaços profissionais na área de saúde. 

 

Objetivos Gerais 
 

a) Proporcionar aos alunos conhecimentos técnicos-científicos teóricos e 
práticos que preparem o aluno para atuação nos diversos segmentos de 
prestação de serviço em estética (facial, corporal e capilar), desde o 
atendimento à clientela até a área de cosmetologia e saúde, de modo a 
permitir o uso correto das técnicas e dos equipamentos utilizados nos 
procedimentos estéticos de forma preventiva e terapêutica; 

 
b) Incentivar os alunos a acompanhar as inovações tecnológicas nos 

segmentos de eletroterapia e cosmetologia, de forma a se manter 
atualizado nos procedimentos de tratamentos faciais, corporais e capilares, 
assim como para que possam conhecer seus benefícios e contraindicações 
nos tratamentos estéticos, obedecendo os princípios de biossegurança e 
ética profissional.  

 
c) Desenvolver no aluno uma atitude criativa e investigativa que favoreça o 

processo contínuo de apreensão dos saberes através da formação 
continuada;  

 



 

Objetivos Específicos 
 

a) Realizar a anamnese facial, corporal e capilar e reconhecer as 
lesões cutâneas para a realização dos procedimentos estéticos; 

 

b) Dominar os conhecimentos de eletroterapia e cosmetologia que 
lhes desenvolvam competências e habilidades necessárias para 
a execução dos procedimentos estéticos, atuando com 
autonomia e ética, priorizando a efetividade dos procedimentos e 
o acautelamento; 

 

c) Analisar as rotulagens cosméticas a partir das propriedades das 
matérias primas e selecionar, com rigor e critério, a cosmética 
adequada aos diversos procedimentos estéticos; 

 
d) Conhecer e aplicar com segurança as técnicas de massagens 

manuais e com equipamentos; 
 

e) Conhecer e aplicar as técnicas e manobras de drenagem linfática 
facial e corporal; 

 
f) Aplicar procedimentos, adequados e seguros nos tratamentos 

pré e pós cirúrgicos, sempre que possível, sob a indicação ou 
auxilio do médico dermatologista e/ou cirurgião. 

 
g) Realizar treinamentos em equipes de empresas que atuam na 

área de estética, consultoria e assessoria sobre cosméticos 
específicos desta área;  

 

Perfil do Egresso 
 

Para atender aos objetivos propostos o Curso de Graduação em 
Estética, consciente de sua responsabilidade no desenvolvimento e 
consolidação do perfil do egresso pretendido, procura garantir a articulação 
entre os saberes técnicos e científicos, a prática e os valores necessários à 
formação profissional dos egressos de forma a preparar trabalhadores-
cidadãos.  

Ao final do curso os alunos deverão estar aptos a compreender e 
interpretar com visão integradora e crítica os diferentes tipos de afecções 
cutâneas e o uso da cosmetologia, trabalhando aliado ao compromisso com a 
qualidade de vida e preservação da saúde do sistema tegumentar e atuar no 
segmento de prestação de serviços em estética, com responsabilidade social, 
autonomia e ética, na aplicação, no desenvolvimento e na difusão do 
conhecimento técnico e tecnológico. Espera-se que os profissionais estejam 
aptos a identificar adequadamente cada problema estético que se apresente e 
seja capaz de selecionar o tratamento mais adequado e seguro, procurando a 
efetividade cosmética e relacionando-a da melhor maneira com a eletroterapia 



no procedimento. 

O curso busca também capacitar o egresso para o gerenciamento do 
seu próprio negócio quando relacionado ao segmento da estética e cosmética, 
através de conhecimentos específicos que abordam questões regulatórias e 
aspectos legislativos que envolvem a área de estética. 

O egresso deverá estar apto a prestar consultorias e supervisão técnica 
em empresas fabricantes de cosméticos e de equipamentos eletroterápicos de 
forma geral. 

Os egressos deverão estar aptos a realizar procedimentos estéticos em 
seus diversos segmentos, como, por exemplo: higienização, hidratação, 
revitalização da pele, drenagens linfáticas, terapias capilares, tratamentos pré 
e pós cirúrgicos que necessitem de tratamentos estéticos, utilizando os 
conhecimentos da cosmetologia aplicada e da eletroterapia. 

 
 

TEMPO DE INTEGRALIZAÇÃO 

 
MÍNIMO:   03 anos ou 06 semestres                                                                         
MÁXIMO:  06 anos ou 12 semestres 
 



 

MATRIZ CURRICULAR 

 CURSO ESTÉTICA     
 1º PERÍODO   Carga Horária 

DISCIPLINAS Tipo T P C 

BIOETICA E BIOSSEGURANÇA Mínima 36 00 00 

RELACIONAMENTO INTERPESSOAL Mínima 36 00 44 

LEGISLAÇÃO E RESPONSABILIDADE CIVIL Mínima 36 00 00 

FUNDAMENTOS MORFOFISIOLÓGICOS DO 
SISTEMA TEGUMENTAR Mínima 36 36 00 

GESTÃO DE PROCESSOS  Mínima 36 00 44 

QUÍMICA BIOLÓGICA Mínima 36 18 22 

ANÁLISE TEXTUAL Mínima 36 00 00 

TOTAL: 07 disciplinas  252 54 110 

2º PERÍODO 
 

Carga Horária 

DISCIPLINAS Tipo T P C 

INTRODUÇÃO ÀS TERAPIAS ESTÉTICAS Mínima 36 36 00 

ANATOMIA HUMANA Mínima 36 36 00 

QUIMICA ORGANICA  Mínima 36 18 22 

PSICOLOGIA APLICADA A SAUDE Mínima 36 00 00 

BIOLOGIA CELULAR Mínima 36 00 00 

ORGANIZAÇÕES E POLITICAS DE SAUDE Mínima 36 00 00 

NUTRIÇÃO  Mínima 36 00 00 

TOTAL: 07 disciplinas 
 

252 90 22 

3º PERÍODO 
 

Carga Horária 

DISCIPLINAS Tipo T P C 

ESTETICA FACIAL Mínima 36 36 00 

HISTOLOGIA E EMBRIOLOGIA Mínima 36 36 00 

FUNDAMENTOS DE COSMETOLOGIA Mínima 72 00 44 

FISIOLOGIA HUMANA Mínima 72 00 00  

FUNDAMENTOS DE BIOQUÍMICA Mínima 36 00 00 

TOTAL: 05 disciplinas 
 

252 72 44 

4º PERÍODO 
 

Carga Horária 

DISCIPLINAS Tipo T P C 

DERMATOLOGIA ESTETICA FACIAL Mínima 18 18 00 

QUIMICA COSMETICA FACIAL  Mínima 72 00 00 

ELETROTERMOFOTOTERAPIA Mínima 72 00 00 

FUNDAMENTOS DE IMUNOLOGIA E 
MICROBIOLOGIA Mínima 54 18 00 

PATOLOGIA BÁSICA Mínima 36 00 00 

TOTAL: 05 disciplinas 
 

252 36 00 

5º PERÍODO 
 

Carga Horária 

DISCIPLINAS Tipo T P C 

PROCEDIMENTOS APLICADOS AO PRÉ E 
PÓS CIRURGICOS Mínima 36 18 00 

ESTETICA CORPORAL Mínima 36 36 00 

DRENAGEM LINFÁTICA Mínima 36 18 00 

QUIMICA COSMETICA CORPORAL  Mínima 72 00 00 

DERMATOLOGIA ESTÉTICA CORPORAL Mínima 18 18 00 

BIOCOSMÉTICA E FITOCOSMÉTICA Mínima 36 00 00 



METODOLOGIA CIENTÍFICA Mínima 36 00 00 

ESTAGIO SUPERVISIONADO I Mínima 18 00 110 

TOTAL: 08 disciplinas 
 

288 90 110 

6º PERÍODO 
 

Carga Horária 

DISCIPLINAS Tipo T P C 

TECNOLOGIA DO TRATAMENTO CAPILAR Mínima 72 00 00 

TCC EM ESTETICA Mínima 36 00 00 

VISAGISMO E ESTILISMO Mínima 36 00 22 

COLORIMETRIA Mínima 36 00 00 

TRICOLOGIA Mínima 36 36 00 

TOPICOS EM LIBRAS: SURDEZ E INCLUSÃO Optativa 36 00 00 

ESTAGIO SUPERVISIONADO II Mínima 18 00 132 

TOTAL: 07 disciplinas  270 36 154 

Carga Horária Mínima Resumida 

MÍNIMA                 2348 HORAS        

AAC                          70 HORAS 

OPTATIVA                36 HORAS 

TOTAL                  2418 HORAS 
 


