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1.  Identificação do Curso 

 

Título do Curso: Cabeleireiro Assistente 

Eixo Tecnológico: Ambiente e Saúde 

Segmento: Beleza 

Carga Horária: 230 horas 

Código DN: 1840 

Código CBO: 5161-10 – Cabeleireiro 

 

2.  Requisitos e Formas de Acesso1 

  

Requisitos de acesso:  

 Idade mínima: 18 anos 

 Escolaridade: Ensino Fundamental 

 

Documentos exigidos para matrícula:  

 Documento de identidade 

 CPF 

 Comprovante de escolaridade 

 Comprovante de residência 

 

Quando a oferta deste curso ocorrer por meio de parceria, convênio ou acordo de cooperação 
com outras instituições, deverão ser incluídas neste item as especificações, caso existirem.  

 

3.  Justificativa e Objetivos 

 

Segundo a Euromonitor International 2, o Brasil é o terceiro maior mercado consumidor do 
setor de beleza, ficando atrás apenas dos Estados Unidos e da China, com 16,5% e 10,3% do 
consumo mundial respectivamente. Segundo o SEBRAE3, apesar dos números, o segmento 
apresenta diversas carências, como elevado grau de informalidade; carência de formação dos 

                                                           
1 Os requisitos de acesso indicados neste plano de curso consideram as especificidades técnicas da ocupação e as 
legislações vigentes que versam sobre idade mínima, escolaridade e experiências requeridas para a formação 
profissional e o exercício de atividade laboral. Cabe a cada Conselho Regional a aprovação de alterações realizadas 
neste item do plano de curso, desde que embasados em parecer da Diretoria de Educação Profissional. 
2 GONZALES, Erica. A economia da beleza: o setor de higiene pessoal, perfumaria e cosméticos. [S.l.]: [Blog] 
Economia de serviços: um espaço para debate. 19 abr. 2016. Disponível em: 
<http://economiadeservicos.com/2016/04/19/a-economia-da-beleza-o-setor-de-higiene-pessoal-perfumaria-e-
cosmeticos/>. Acesso em: 23 nov. 2016. 
3 SEBRAE. Práticas de empreendedorismo para salões de beleza no Brasil. Brasília, DF, 2 set. 2016. Disponível em: 
<http://www.sebrae.com.br/sites/PortalSebrae/ufs/ms/artigos/praticas-de-empreendedorismo-para-saloes-de-
beleza,2b6455ab827e6510VgnVCM1000004c00210aRCRD>. Acesso em: 23 nov. 2016.  



empreendedores quanto à gestão de seus negócios e à técnica profissional; ausência e/ ou 
desconhecimento de normas técnicas, sanitárias e ambientais, de funcionamento e 
precariedade de funcionamento, dentre outras. 

Esse contexto traz grandes desafios ao cabeleireiro assistente, que deve ter a compreensão e o 
conhecimento acerca das inovações do segmento, para atender as expectativas de clientes cada 
vez mais exigentes e do profissional cabeleireiro com quem vai trabalhar diretamente. 

A oferta da Qualificação Profissional em Cabeleireiro Assistente pelo Senac justifica-se, 
portanto, pela necessidade de desenvolver profissionais que atuem com excelência, com foco 
em resultados e na prestação de serviços de beleza que atendam aos critérios de qualidade e 
sustentabilidade. 

 

Objetivo geral: 

Formar profissionais com competências para atuar e intervir em seu campo de trabalho, com 
foco em resultados.   

 

Objetivos específicos: 

 Promover o desenvolvimento do aluno por meio de ações que articulem e mobilizem 
conhecimentos, habilidades, valores e atitudes de forma potencialmente criativa e que 
estimulem o aprimoramento contínuo; 

 Estimular, por meio de situações de aprendizagens, atitudes empreendedoras, 
sustentáveis e colaborativas nos alunos; 

 Articular as competências do perfil profissional com projetos integradores e outras 
atividades laborais que estimulem a visão crítica e a tomada de decisão para resolução 
de problemas; 

 Promover uma avaliação processual e formativa com base em indicadores das 
competências, que possibilitem a todos os envolvidos no processo educativo a 
verificação da aprendizagem; 

 Incentivar a pesquisa como princípio pedagógico e para consolidação do domínio 
técnico-científico, utilizando recursos didáticos e bibliográficos. 

 

4.  Perfil Profissional de Conclusão 

 

O Cabeleireiro Assistente auxilia na realização de procedimentos de embelezamento e cuidados 
nos cabelos. Este profissional organiza o ambiente de trabalho, realiza procedimentos de 
higienização, hidratação e penteados. Atua em salões, institutos de beleza, spas, clínicas de 
estética, meios de hospedagem, lojas de cosméticos, cruzeiros marítimos, academias e 
domicílios, entre outros lugares. 

O profissional qualificado pelo Senac tem como marcas formativas: domínio técnico-científico, 
visão crítica, atitude empreendedora, sustentável e colaborativa, com foco em resultados. Essas 
marcas reforçam o compromisso da instituição com a formação integral do ser humano, 
considerando aspectos relacionados ao mundo do trabalho e ao exercício da cidadania. Essa 
perspectiva propicia o comprometimento do aluno com a qualidade do trabalho, o 
desenvolvimento de uma visão ampla e consciente sobre sua atuação profissional e sobre sua 
capacidade de transformação da sociedade. 



A ocupação está situada no eixo tecnológico Ambiente e Saúde, cuja natureza é “cuidar”, e 
pertence ao segmento de Beleza.  

A seguir, estão as competências que compõem o perfil do Cabeleireiro Assistente: 

1. Organizar o ambiente e os processos de trabalho do cabeleireiro.  

2. Higienizar e modelar os cabelos. 

3. Hidratar e reconstruir os fios de cabelo. 

4. Auxiliar na execução dos procedimentos de alteração da estrutura e coloração dos fios de 
cabelo. 

 

5.  Organização Curricular 

 

O Modelo Pedagógico Senac traz a competência para o ponto central do currículo dos cursos de 
qualificação profissional, sendo a competência a própria Unidade Curricular (UC). 

Unidades Curriculares Carga horária 
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UC1: Organizar o ambiente e os processos 
de trabalho do cabeleireiro.  

48 horas 

UC2: Higienizar e modelar os cabelos. 72 horas 

UC3: Hidratar e reconstruir os fios de 
cabelo. 

60 horas 

UC4: Auxiliar na execução dos 
procedimentos de alteração da estrutura e 
coloração dos fios de cabelo. 

36 horas 

Carga Horária Total 230 horas 

  

Pré-requisitos:  

As unidades curriculares não possuem pré-requisitos e podem ser ofertadas de forma 
subsequente ou concomitante, segundo a disposição de cada Departamento Regional. 

 

Correquisitos:  

A UC4 Projeto Integrador será desenvolvida simultaneamente às demais UCs do curso. 

 

  



Unidade Curricular 1: Organizar o ambiente e os processos de trabalho do cabeleireiro. 

Carga horária:  48 horas.  

Indicadores 

1. Prepara o espaço de trabalho, selecionando os tipos e as quantidades de produtos, 
instrumentos, equipamentos e mobiliários necessários para realização de procedimentos de 
embelezamento e cuidados com os cabelos, conforme planejamento; 

2. Realiza assepsia nas instalações, em mobiliários e utensílios/instrumentos, conforme 
normas e legislação vigentes; 

3. Realiza procedimentos de compra e controle de estoque de produtos, instrumentos, 
equipamentos e mobiliários, conforme planejamento; 

4. Armazena produtos, instrumentos e equipamentos conforme indicações do fabricante 
e das normas da Vigilância Sanitária;  

5. Produz e atualiza o cadastro com informações, características do cabelo, do couro 
cabeludo e de preferências do cliente; 

6. Recepciona o cliente, informando sobre os serviços a serem prestados e os preços, 
definidos com base na demanda local e nos custos diretos e indiretos de cada procedimento. 

 

Elementos da Competência 

Conhecimentos 

 Equipes e ambientes de trabalho do Cabeleireiro: locais, espaços de atuação e legislação 
vigente para a infraestrutura do salão de beleza. 

 Ergonomia no espaço de trabalho do cabeleireiro: adequação do posto de trabalho, 
postura, movimentos repetitivos, importância da ginástica laboral e formas de promoção 
de saúde e prevenção de agravos à saúde. 

 Tipos de riscos relacionados às atividades de beleza: biológicos, químicos, físicos e/ou 
acidentes. 

 Definição, função e formas de utilização de equipamentos de proteção individual (EPIs) do 
cabeleireiro. 

 Materiais, instrumentos, equipamentos e produtos do cabeleireiro: característica, 
validade, função, quantidade, qualidade e formas de descarte. 

 Limpeza, higienização, desinfecção e esterilização: normas da Vigilância Sanitária vigentes, 
procedimentos, produtos e equipamentos. 

 Legislação referente à fabricação e à utilização de produtos cosméticos. 

 Planejamento: organização, controle das atividades do cabeleireiro e estratégias de 
divulgação e fidelização. 

 Controle de estoque: armazenagem, cadastro, registro em sistema de controle, inventário 
físico e rotatividade de materiais e produtos. 

 Procedimentos de compra: pesquisa de fornecedores, análise de preços (custo e 
benefício), qualidade, prazos de entrega/validade, embalagem e rotulagem. 

 Preço: valores de mercado, sazonalidade, lei da oferta e da procura, qualidade de produtos 



Elementos da Competência 

e serviços, custos diretos e indiretos, margem de lucro e cálculo dos serviços.  

 Código de Defesa do Consumidor: direitos e deveres. 

 Cadastro de clientes: dados, preferências, procedimentos realizados e ferramentas para 
cadastro. 

 Recepção e atendimento ao cliente: padrões de atendimento, tipos de clientes, etiqueta 
profissional. 

 Planejamento de carreira: mundo do trabalho, formas de inserção no mercado de 
trabalho, marketing e apresentação pessoal, preparação de currículos, entrevista de 
emprego. 

Habilidades 

 Organizar o espaço de trabalho. 

 Trabalhar em equipe multiprofissional. 

 Comunicar-se com clareza e objetividade. 

 Ler e interpretar textos. 

 Calcular valores dos procedimentos e quantidades de produtos. 

 Negociar em situações adversas. 

Atitudes/Valores 

 Proatividade, responsabilidade e comprometimento na realização das atividades. 

 Respeito e cordialidade no relacionamento com o cliente. 

 Sigilo no trato de informações. 

 Flexibilidade e empatia nas relações interpessoais. 

 Cumprimento das normas de saúde e segurança. 

 Comprometimento com o trabalho em equipe. 

 Parcimônia na utilização de recursos. 

 Valorização e respeito à diversidade. 

 

Unidade Curricular 2: Higienizar e modelar os cabelos. 

Carga horária:  72 horas. 

Indicadores 

1. Avalia a estrutura capilar e o couro cabeludo com base em informações e 
características do cliente. 

2. Seleciona produtos, equipamentos e instrumentos com base na avaliação do cabelo e 
no procedimento a ser realizado. 

3. Escova, enrola, desfia/eriça e modela os cabelos, de acordo com o penteado a ser 
realizado. 



Indicadores 

4. Higieniza os cabelos e o couro cabeludo, aplicando técnicas de lavagem e massagem 
capilar. 

5. Realiza procedimentos de penteado, utilizando técnicas básicas de acordo com as 
características da face e do cabelo do cliente. 

 

Elementos da Competência 

Conhecimentos 

 Pele: camadas, tecidos, terminações nervosas. 

 Estrutura do couro cabeludo: formação do folículo, derme papilar e eixo do cabelo, etc. 

 Estrutura do cabelo: medula, córtex e cutícula. 

 Patologias de pele e pelos: micoses, dermatites, pediculose, escabiose, tricoptilose, 
tricomania, tricofagia, alopecia e triconodose, entre outras. 

 Cosmetologia: definição e produtos para higienização e modelagem dos cabelos. 

 Materiais, instrumentos, equipamentos e produtos do cabeleireiro: característica, 
validade, função, quantidade, qualidade e formas de descarte. 

 Visagismo aplicado à modelagem e penteados: estrutura da cabeça, geometria do rosto, 
cor de pele, formato de olhos, boca, nariz e sobrancelhas. 

 Técnicas de higienização, massagem capilar e secagem. 

 Técnicas de escovar, enrolar, desfiar/eriçar e modelar cabelos. 

 Técnicas de penteados: preso, semipreso e solto. 

 Promoção da saúde e prevenção de agravos: definições, impactos e formas de promoção 
da saúde, bem como de prevenção de agravos à saúde do cliente e do profissional. 

Habilidades 

 Elaborar e modelar penteados. 

 Trabalhar em equipe multiprofissional. 

 Manusear com desenvoltura instrumentos e materiais. 

 Comunicar-se com clareza e objetividade. 

 Interpretar informações e orientações de rótulos de produtos. 

 Calcular valores dos procedimentos e quantidades de produtos. 

Atitudes/Valores 

 Proatividade, responsabilidade e comprometimento na realização das atividades. 

 Respeito e cordialidade no relacionamento com o cliente. 

 Sigilo no trato de informações. 

 Cuidado no manuseio dos cabelos e do couro cabeludo.  

 Flexibilidade e empatia nas relações interpessoais. 



Elementos da Competência 

 Criatividade na modelagem dos cabelos. 

 Cumprimento das normas de saúde e segurança. 

 Comprometimento com o trabalho em equipe. 

 Parcimônia na utilização de recursos. 

 Valorização e respeito à diversidade. 

 

Unidade Curricular 3: Hidratar e reconstruir os fios de cabelo. 

Carga horária:  60 horas  

Indicadores 

1. Avalia a estrutura capilar e o couro cabeludo para definição de produtos e procedimentos 
a serem realizados. 

2. Seleciona produtos, equipamentos e instrumentos com base na avaliação do cabelo e no 
procedimento a ser realizado. 

3. Aplica hidratante com base na recomendação do fabricante e na avaliação da estrutura 
capilar e do couro cabeludo. 

4. Aplica reconstrutor capilar com base na avaliação da estrutura capilar e do couro cabeludo, 
conforme recomendação do fabricante. 

5. Orienta o cliente quanto aos cuidados a serem adotados após os procedimentos de 
hidratação ou reconstrução capilar, conforme indicações do fabricante. 

 

Elementos da Competência 

Conhecimentos 

 Promoção da saúde e prevenção de agravos: definições, impactos e formas de promoção 
da saúde bem como de prevenção de agravos à saúde do cliente e do profissional. 

 Materiais, instrumentos, equipamentos e produtos para hidratação e reconstrução capilar: 
característica, validade, função, quantidade, qualidade e formas de descarte. 

 Avaliação da estrutura capilar e do couro cabeludo: propriedades do cabelo (pH, ciclos de 
crescimento, tipos de cabelo, queda de cabelos, taxas de crescimento, densidade do 
cabelo e textura capilar). 

 Fisiologia, bioquímica e estrutura do fio: aminoácidos, proteínas e lipídeos. 

 Cosmetologia para hidratação e reconstrução capilar: produtos, composição química, 
compatibilidade e utilização. 

 Técnicas de hidratação dos cabelos. 

 Técnicas de reconstrução capilar.  

Habilidades 

 Organizar materiais, produtos e equipamentos.  

 Manter a limpeza e a organização do local de trabalho. 



Elementos da Competência 

 Trabalhar em equipe multiprofissional. 

 Realizar avaliação da estrutura capilar e do couro cabeludo. 

 Comunicar-se com clareza e objetividade. 

 Interpretar informações e orientações de rótulos de produtos. 

 Calcular valores dos procedimentos e quantidades de produtos. 

 Manusear instrumentos e materiais de cabeleireiros. 

 

Atitudes/Valores 

 Proatividade, responsabilidade e comprometimento na realização das atividades. 

 Respeito e cordialidade no relacionamento com o cliente. 

 Sigilo no trato de informações. 

 Flexibilidade e empatia nas relações interpessoais. 

 Cumprimento das normas de saúde e segurança. 

 Comprometimento com o trabalho em equipe. 

 Parcimônia na utilização de recursos.  

 Valorização e respeito à diversidade. 

 

Unidade Curricular 4: Auxiliar nos procedimentos de alteração da estrutura e coloração dos 
fios de cabelo.  

Carga horária: 36 horas.  

Indicadores 

1. Auxilia na seleção de produtos, equipamentos e instrumentos com base no procedimento 
a ser realizado e a partir da avaliação capilar do cabeleireiro. 

2. Auxilia no preparo dos produtos de acordo com a indicação do fabricante e as orientações 
do cabeleireiro. 

3. Auxilia na aplicação dos produtos de coloração e descoloração de acordo com as 
orientações do cabeleireiro e a indicação do fabricante. 

4. Auxilia na aplicação de produtos de ondulação e desondulação dos cabelos de acordo 
com as orientações do cabeleireiro e a indicação do fabricante. 

 

Elementos da Competência 

Conhecimentos 

 Cosmetologia para procedimentos químicos capilares: produtos, composição química e 
utilização. 

 Composição da cor natural dos cabelos. 



Elementos da Competência 

 Estrutura e características do cabelo para a realização de procedimentos químicos 
capilares. 

 Colorimetria: estudo da cor e Estrela de Oswald, cor-pigmento e cor-luz. 

 Técnicas de aplicação de descoloração, decapagem e despigmentação parcial. 

 Técnicas de aplicação de coloração dos cabelos. 

 Técnicas de aplicação de ondulação e desondulação dos cabelos. 

Habilidades 

 Organizar materiais, produtos, instrumentos e equipamentos. 

 Manter a limpeza e a organização do local de trabalho. 

 Trabalhar em equipe multiprofissional. 

 Manusear instrumentos, equipamentos e materiais. 

 Comunicar-se com clareza e objetividade. 

 Interpretar informações e orientações do cabeleireiro e de rótulos de produtos. 

Atitudes/Valores 

 Proatividade, responsabilidade e comprometimento na realização das atividades. 

 Respeito e cordialidade no relacionamento com o cliente. 

 Sigilo no trato de informações. 

 Flexibilidade e empatia nas relações interpessoais. 

 Cumprimento das normas de saúde e segurança. 

 Comprometimento com o trabalho em equipe. 

 Parcimônia na utilização de recursos. 

 Valorização e respeito à diversidade. 

 

Unidade Curricular 05: Projeto Integrador Cabeleireiro Assistente. 

Carga horária: 14 horas. 

O Projeto Integrador é uma Unidade Curricular de Natureza Diferenciada, baseada na 
metodologia de ação-reflexão-ação, que se constitui na proposição de situações desafiadoras 
a serem cumpridas pelo aluno. Esta Unidade Curricular é obrigatória nos cursos de 
Aprendizagem Profissional Comercial, Qualificação Profissional, Habilitação Profissional 
Técnica de Nível Médio e Qualificação Profissional Técnica de Nível Médio. 

O planejamento e execução do Projeto Integrador propiciam a articulação das competências 
previstas no perfil profissional de conclusão, pois apresenta ao aluno situações que estimulam 
o seu desenvolvimento profissional ao ter que decidir, opinar e debater com o grupo a 
resolução de problemas a partir do tema gerador. 

Durante a realização do Projeto, portanto, o aluno poderá demonstrar sua atuação 
profissional pautada pelas marcas formativas do Senac, uma vez que permite o trabalho em 
equipe e o exercício da ética, da responsabilidade social e da atitude empreendedora.  



O Projeto Integrador prevê: 

 articulação das competências do curso, com foco no desenvolvimento do perfil 
profissional de conclusão;  

 criação de estratégias para a solução de um problema ou de uma fonte geradora 
de problemas relacionada à prática profissional; 

 desenvolvimento de atividades em grupos realizadas pelos alunos de maneira 
autônoma e responsável; 

 geração de novas aprendizagens ao longo do processo; 

 planejamento integrado entre todos os docentes do curso; 

 compromisso docentes com o desenvolvimento do projeto no decorrer das 
unidades curriculares; 

 espaço privilegiado para imprimir as Marcas Formativas Senac: 

- domínio técnico-científico; 

- atitude empreendedora; 

- visão crítica; 

- atitude sustentável;  

- atitude colaborativa. 

A partir do tema gerador, são necessárias três etapas para a execução do Projeto Integrador:  

1° Problematização: corresponde ao ponto de partida do projeto. Na definição do tema 
gerador, deve-se ter em vista uma situação plausível, identificada no campo de atuação 
profissional e que perpasse as competências do perfil de conclusão. Neste momento, é feito 
o detalhamento do tema gerador e o levantamento das questões que irão nortear a pesquisa 
e o desenvolvimento do projeto. As questões devem mobilizar ações que articulem as 
competências do curso para a resolução do problema.  

2° Desenvolvimento: para o desenvolvimento do Projeto Integrador, é necessário que os 
alunos organizem e estruturem um plano de trabalho. Este é o momento em que são 
elaboradas as estratégias para atingir os objetivos e dar respostas às questões formuladas na 
etapa de problematização. O plano de trabalho deve ser realizado conjuntamente pelos 
alunos e prever situações que extrapolem o espaço da sala de aula, estimulando a pesquisa 
em bibliotecas, a visita aos ambientes reais de trabalho, a contribuição de outros docentes e 
profissionais, além de outras ações para a busca da resolução do problema.  

3º Síntese: momento de organização e avaliação das atividades desenvolvidas e dos 
resultados obtidos. Nesta etapa, os alunos podem rever suas convicções iniciais à luz das 
novas aprendizagens, expressar ideias com maior fundamentação teórica e prática, além de 
gerar produtos de maior complexidade. É importante que a proposta de solução traga 
aspectos inovadores, tanto no próprio produto, quanto na forma de apresentação. 

 

Propostas de Temas Geradores:  

Proposta 1: O atendimento às normas da vigilância sanitária pelo Salão de Beleza 

Conforme o tema gerador, os docentes deverão apresentar aos alunos diferentes exemplos 
de situações de trabalho (reais ou fictícios) que envolvam o cumprimento das normas da 
Vigilância Sanitária pelos estabelecimentos do segmento de Beleza, considerando a estrutura 
física e os serviços oferecidos, bem como os procedimentos adotados pelos Cabeleireiros que 



atuam no local e que impactam no fazer do Cabeleireiro Assistente. A partir da realização da 
análise desses casos, os alunos deverão propor ações de melhorias, adequações que atendam 
as normas vigentes. As ações propostas devem contextualizar e integrar as competências de 
todas as Unidades Curriculares. 

 

Proposta 2: Atendimento à diversidade em Beleza    

Atualmente há uma tendência global de valorização da individualidade, de acolhimento das 
diferenças e da diversidade, levando as pessoas a procurar serviços e produtos que valorizem 
a individualidade de suas feições, cabelo, seu estilo pessoal e seu modo de vida. No contexto 
da diversidade étnica e cultural de nosso país, esse mercado tem apresentado significativa 
expansão. 

Nesse sentido, o docente pode propor aos alunos a realização de pesquisas sobre os diversos 
tipos de estilos de vida, etnias, observando os tipos de fios de cabelos. Com base nas pesquisas 
exploratórias, deve-se discutir com os grupos os efeitos da ação dos cuidados com os cabelos 
e na elevação da autoestima dessas pessoas. 

A partir desse tema, os alunos devem convidar pessoas com diversos tipos de cabelos, etnias 
e estilos de vida, oferecendo-lhes os diversos serviços de Cabeleireiro Assistente como 
higienização, modelagem e reconstrução dos fios.  

No momento seguinte, serão planejados os processos de embelezamento das pessoas 
selecionadas, nos quais os alunos deverão descrever todas as características dos clientes, os 
produtos a serem utilizados e o processo que deverá ser seguido, bem como os cuidados a 
serem tomados com cada cliente. 

Os alunos deverão preparar o ambiente, selecionar os insumos e realizar os procedimentos, 
considerando as características previamente identificadas dos diferentes tipos de clientes. 

Além do registro escrito, os alunos poderão fazer registros de imagens, tais como fotografias 
e filmagens, com prévia autorização do cliente. E, para agregar valor ao aprendizado, poderá 
ser solicitada a produção de um portfólio, com os registros de todo o processo. 

Após a realização dos trabalhos, poderá ser feito um seminário a fim de socializar os 
resultados e oportunizar esclarecimentos sobre o embelezamento dos cabelos como fator 
contribuinte ao bem-estar do cliente. 

 

Outros Temas Geradores podem ser definidos em conjunto com os alunos, desde que 
constituam uma situação-problema e atendam aos indicadores para avaliação. 

 

Indicadores para avaliação: 

Para avaliação do Projeto Integrador, são utilizados os seguintes indicadores: 

• Adota estratégias que evidenciam as Marcas Formativas Senac na resolução dos 
desafios apresentados. 

• Elabora síntese do Projeto Integrador, respondendo às especificações do tema 
gerador. 

• Apresenta os resultados do Projeto Integrador com coerência, coesão e criatividade, 
propondo soluções inovadoras, a partir da visão crítica da atuação profissional no 
segmento. 

• Articula as competências do curso no desenvolvimento do Projeto Integrador 



6.  Orientações Metodológicas 

 

As orientações metodológicas deste curso, em consonância com a Proposta Pedagógica do 
Senac, pautam-se pelo princípio da aprendizagem com autonomia e pela metodologia de 
desenvolvimento de competências, estas entendidas como ação/fazer profissional observável, 
potencialmente criativo(a), que articula conhecimentos, habilidades e atitudes/valores e que 
permite desenvolvimento contínuo. 

As competências que compõem a organização curricular do curso foram definidas com base no 
perfil profissional de conclusão, considerando a área de atuação e os processos de trabalho 
deste profissional. Para o desenvolvimento das competências, foi configurado um percurso 
metodológico que privilegia a prática pedagógica contextualizada, colocando o aluno frente a 
situações de aprendizagem que possibilitam o exercício contínuo da mobilização e articulação 
dos saberes necessários para a ação e para a solução de questões inerentes à natureza da 
ocupação. 

A mobilização e a articulação dos elementos da competência requerem a proposição de 
situações desafiadoras de aprendizagem, que apresentem níveis crescentes de complexidade e 
se relacionem com a realidade do aluno e com o contexto da ocupação. 

Recomenda-se aos docentes realizarem atividades relacionadas ao planejamento de carreira 
dos alunos, conjuntamente ao desenvolvimento da marca formativa Atitude Empreendedora e, 
preferencialmente, tendo início nas primeiras unidades curriculares do curso, sendo revisitada 
durante toda sua formação. A partir da reflexão sobre si mesmo e da identificação das 
características empreendedoras, os alunos podem encontrar elementos para iniciar ou dar 
continuidade ao seu percurso profissional, tendo em vista aprimorar cada vez mais suas 
competências. O docente pode abordar com os alunos o planejamento de carreira considerando 
os seguintes tópicos: i) ponto de partida: momento de vida do aluno, suas possibilidades de 
inserção no mercado, fontes de recrutamento e seleção, elaboração de currículo, remuneração 
oferecida pelo mercado, competências que possui e seu histórico profissional; ii) objetivos: o 
que o aluno pretende em relação à sua carreira a curto, médio e longo prazo, e; iii) estratégias: 
o que o aluno deve fazer para alcançar seus objetivos. 

Esse plano de ação tem como foco a iniciativa, a criatividade, a inovação, a autonomia e o 
dinamismo, na perspectiva de que os alunos possam criar soluções e buscar formas diferentes 
de atuar em seu segmento.  

No que concerne às orientações metodológicas para a Unidade Curricular Projeto Integrador, 
ressalta-se que o tema gerador deve se basear em problemas da realidade da ocupação, 
propiciando desafios significativos que estimulem a pesquisa a partir de diferentes temas e 
ações relacionadas ao setor produtivo ao qual o curso está vinculado. Neste sentido, a proposta 
deve contribuir para o desenvolvimento de projetos consistentes, que ultrapassem a mera 
sistematização das informações trabalhadas durante as demais unidades curriculares. 

O docente deverá promover situações de aprendizagem que considerem a realidade de trabalho 
do Cabeleireiro Assistente em atividades de um salão de beleza. Quando não for possível 
vivenciar atividade reais, é indicada a utilização de casos fictícios. 

Quando houver conhecimentos comuns ou semelhantes entre unidades curriculares é 
necessário que se trabalhe na primeira unidade curricular os conceitos básicos, e nas demais, 
indica-se fazer um resgate desse conhecimento e aprofundar os conceitos fazendo uma inter-
relação com outros aspectos. 

Considerando que as atividades desse profissional demandam atendimentos diretos a pessoas, 
tornam-se necessárias estratégias que promovam a elevação da autoestima do profissional de 



forma a contribuir com o resultado satisfatório do trabalho, gerando uma segurança no 
posicionamento e postura profissional. Para isso, devem ser propiciados momentos de 
discussão em grupo, vivências que possibilitem a relação intra e interpessoal. 

O docente deverá promover situações de aprendizagem que privilegiem a demonstração, a 
contextualização e a posterior realização de procedimentos de embelezamento e cuidados com 
os cabelos, que podem ser executados pelos alunos tanto em cabeças de boneco(a) para uso 
pedagógico quanto em modelos/clientes. 

Ao trabalhar o conhecimento “Definição, impactos e formas de promoção da saúde e prevenção 
de agravos à saúde do cliente e do profissional”, o docente deverá desenvolver estratégias 
metodológicas que estejam diretamente relacionadas à competência correspondente. 

 

7.  Aproveitamento de Conhecimentos e de Experiências Anteriores 

 

De acordo com a legislação educacional em vigor, é possível aproveitar conhecimentos e 
experiências anteriores dos alunos, desde que diretamente relacionados com o Perfil 
Profissional de Conclusão do presente curso.  

O aproveitamento de competências anteriormente adquiridas pelo aluno por meio da educação 
formal, informal ou do trabalho, para fins de prosseguimento de estudos, será feito mediante 
protocolo de avaliação de competências, conforme as diretrizes legais e orientações 
organizacionais vigentes. 

 

8.  Avaliação 

 

De forma coerente com os princípios pedagógicos da Instituição, a avaliação tem como 
propósitos: 

• Ser diagnóstica: averiguar o conhecimento prévio de cada aluno e seu nível de 
domínio das competências, indicadores e elementos, elencar as reais necessidades 
de aprendizado e orientar a abordagem docente. 

• Ser formativa: acompanhar todo o processo de aprendizado das competências 
propostas neste plano, constatando se o aluno as desenvolveu de forma suficiente 
para avançar a outra etapa de conhecimentos e realizando adequações, se 
necessário. 

• Ser somativa: atestar o nível de rendimento de cada aluno, se os objetivos de 
aprendizagem e competências foram desenvolvidos com êxito e verificar se o 
mesmo está apto a receber seu certificado ou diploma.  

 

 8.1. Forma de expressão dos resultados da avaliação 

• Toda avaliação deve ser acompanhada e registrada ao longo do processo de ensino 
e aprendizagem. Para tanto, definiu-se o tipo de menção que será utilizada para 
realizar os registros parciais (ao longo do processo) e finais (ao término da Unidade 
Curricular/curso). 

• As menções adotadas no modelo pedagógico nacional reforçam o 
comprometimento com o desenvolvimento da competência e buscam minimizar o 
grau de subjetividade do processo avaliativo. 



• De acordo com a etapa de avaliação, foram estabelecidas menções específicas a 
serem adotadas no decorrer do processo de aprendizagem: 

 

8.1.1. Menção por indicador de competência 

A partir dos indicadores que evidenciam o desenvolvimento da competência, foram 
estabelecidas menções para expressar os resultados de uma avaliação. As menções que serão 
atribuídas para cada indicador são: 

Durante o processo 

• Atendido – A  

• Parcialmente atendido – PA  

• Não atendido – NA  

Ao final da Unidade Curricular 

• Atendido – A  

• Não atendido – NA  

8.1.2. Menção por Unidade Curricular 

Ao término de cada Unidade Curricular (Competência, Estágio, Prática Profissional, Prática 
Integrada ou Projeto Integrador), estão as menções relativas a cada indicador. Se os indicadores 
não forem atingidos, o desenvolvimento da competência estará comprometido. Ao término da 
Unidade Curricular, caso algum dos indicadores não seja atingido, o aluno será considerado 
reprovado na unidade. É com base nessas menções que se estabelece o resultado da Unidade 
Curricular. As menções possíveis para cada Unidade Curricular são: 

• Desenvolvida – D  

• Não desenvolvida – ND 

 

8.1.3. Menção para aprovação no curso 

Para aprovação no curso, o aluno precisa atingir D (desenvolveu) em todas as unidades 
curriculares (Competências e Unidades Curriculares de Natureza Diferenciada).  

Além da menção D (desenvolveu), o aluno deve ter frequência mínima de 75%, conforme 
legislação vigente. Na modalidade a distância, o controle da frequência é baseado na realização 
das atividades previstas. 

• Aprovado – AP  

• Reprovado – RP  

 

8.2. Recuperação 

A recuperação será imediata à constatação das dificuldades do aluno, por meio de solução de 
situações-problema, realização de estudos dirigidos e outras estratégias de aprendizagem que 
contribuam para o desenvolvimento da competência. Na modalidade de oferta presencial, é 
possível a adoção de recursos de educação a distância. 

 

  



9.  Estágio Profissional Supervisionado 

 

O Estágio tem por finalidade propiciar condições para a integração dos alunos no mercado de 
trabalho. É um “ato educativo escolar supervisionado, desenvolvido no ambiente de trabalho, 
que visa à preparação para o trabalho produtivo de educandos” (Lei n° 11.788/08). 

Conforme previsto em legislação vigente, o Estágio pode integrar ou não a estrutura curricular 
dos cursos. Será obrigatório quando a legislação que regulamenta a atividade profissional assim 
o determinar.  

Nos cursos em que o Estágio não é obrigatório, pode ser facultada aos alunos a realização do 
Estágio, de acordo com a demanda do mercado de trabalho. Desenvolvido como atividade 
opcional, a carga horária do estágio é apostilada ao histórico escolar do aluno. 

No presente curso, o Estágio não é obrigatório.  

 

10.  Instalações, Equipamentos e Recursos Didáticos 

 

10.1. Instalações e equipamentos4 

 Para oferta presencial:  

 Sala de aula convencional. 

 Sala para manipulação de produtos cosméticos: 

o 1 bancada com pia inox; 

o 1 espremedor de tintas; 

o 1 esterilizador de escovas; 

o 1 balança de precisão;  

o 1 lixeira grande com tampa; 

o 1 dispensador para álcool em gel; 

o 1 dispensador para detergente; 

o 1 dispensador para papel-toalha. 

 

 Sala ambiente (salão de beleza): 

o Bancadas (1 por aluno);  

o Espelhos (1 por aluno); 

o Cadeiras hidráulicas (1 por aluno); 

o Carrinhos auxiliares (1 por aluno); 

o Lavatórios (1 para 4 ou 5 alunos); 

                                                           
4 É importante que as instalações e os equipamentos estejam em consonância com a legislação e atendam às 
orientações descritas nas normas técnicas de acessibilidade. Estes aspectos, assim como os atitudinais, 
comunicacionais e metodológicos buscam atender as orientações da Convenção de Direitos das Pessoas com 
Deficiência da qual o Brasil é signatário. 



o 2 carrinhos auxiliares de inox (para lavatório); 

o 1 pia para higienização de mãos; 

o 1 dispensador para álcool em gel; 

o 1 dispensador para sabonete líquido; 

o 1 dispensador para papel-toalha; 

o 1 lixeira com tampa e pedal; 

o 2 armários para cosméticos; 

o 2 armários para equipamentos/materiais; 

o 1 mesa para orientador; 

o 1 cadeira para o orientador; 

o 1 computador com acesso à internet; 

o 1 quadro branco; 

o 1 vaporizador; 

o 1 secador de coluna; 

o 1 acelerador químico; 

o Cadeiras de espera; 

o Espelhos de mão. 

 

INSUMOS 
 

PRODUTOS MEDIDAS QUANTITAIVO 
Shampoo de 4,5 a 5lt lt 6 

Bálsamo 4,5 a 5lt lt 5 

Defrizantes und.   4 

Reparador de pontas und.    13 

Gel und.    4 

Hidratação und.    12 

Mousse und.    2 

Spray suave und.    3 

Spray forte und.    2 

Pomada und.    1 

Creme de pentear und.    3 

Talco und.    3 

Lâminas cartela 1 



Grampo CX. 3 

Grampo invisível CX. 1 

Rede de penteado pct. 13 

Liga para penteado pct. 4 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Para oferta a distância:  

 As configurações de infraestrutura para oferta deste curso a distância serão 
definidas pela Rede EaD Senac. 

 

10.2. Recursos didáticos  

BIONDO, Sonia; DONATI, Bruno. Cabelo: cuidados básicos, técnicas de corte, coloração e 
embelezamento. 3. ed. Rio de Janeiro: Senac Nacional, 2009. 

HALLAWELL, Philip. Visagismo integrado: identidade, estilo e beleza. São Paulo: Ed. Senac São 
Paulo, 2010. 

SENAC. DR. CE. Cosmetologia aplicada: à coloração e descoloração. Fortaleza: Ed. Senac Ceará, 
2012. 

 

11.  Perfil do Pessoal Docente e Técnico 

 

O desenvolvimento da oferta ora proposta requer docentes com o seguinte perfil:  

 Ter no mínimo ensino médio completo, com experiência em atividades de cabeleireiro; 

 Desejável graduação e/ou formação técnica em cursos do segmento de beleza. 

A docência nos cursos a distância requer a experiência e formação anteriormente citadas, bem 
como domínio de recursos informáticos como pacote Office, internet e noções básicas de 
ambientes virtuais de aprendizagem. Desejável experiência ou formação em tutoria online.  

 

12.  Bibliografia 

 



Unidades Curriculares 

UC1: Organizar o ambiente e os processos de trabalho do cabeleireiro. Carga Horária: 48 
horas. 

 

Bibliografia Básica 

RAMOS, Janine Maria Pereira dos. Biossegurança em estabelecimentos de beleza e afins. 
São Paulo: Atheneu, 2009. 

SENAC. DN. Qualidade em prestação de serviços. Rio de Janeiro, 2013. 

 

SENAC. DN. Salão de beleza: organização, marketing e gestão do trabalho. Rio de Janeiro, 
2012. 

 

Bibliografia Complementar 

ASSOCIAÇÃO BRASILEIRA DE NORMAS TÉCNICAS. ABNT NBR 16283: estabelecimento de 
beleza: terminologia. Rio de Janeiro, 2014. 

 

ASSOCIAÇÃO BRASILEIRA DE NORMAS TÉCNICAS. ABNT NBR 16383: estabelecimento de 
beleza: requisitos de boas práticas na prestação de serviços. Rio de Janeiro, 2014. 

 

D’ANGELO, Janet M. Estratégias de negócios para salões de beleza e spas. 2. ed. São Paulo: 
Cengage Learning, 2011. 

 

HALAL, John. Dicionário de ingredientes de produtos para cuidado com o cabelo. São 
Paulo: Ed. Senac São Paulo, 2010. 

 

SENAC. DN. Ética e trabalho. 2. ed. Rio de Janeiro, 2013. 

UC2: Higienizar e modelar os cabelos. Carga Horária: 72 horas. 

 

Bibliografia Básica 

BIONDO, Sonia; DONATI, Bruno. Cabelo: cuidados básicos, técnicas de corte, coloração e 
embelezamento. 3. ed. Rio de Janeiro: Senac Nacional, 2009. 

 

HALLAWELL, Philip. Visagismo integrado: identidade, estilo e beleza. São Paulo: Ed. Senac 
São Paulo, 2010. 

 

MARQUES, Sílvia. História do penteado. São Paulo: Matrix, 2009. 

Bibliografia Complementar 



Unidades Curriculares 

ASSOCIAÇÃO BRASILEIRA DE NORMAS TÉCNICAS. ABNT NBR 16283: estabelecimento de 
beleza: terminologia. Rio de Janeiro, 2014. 

 

ASSOCIAÇÃO BRASILEIRA DE NORMAS TÉCNICAS. ABNT NBR 16383: estabelecimento de 
beleza: requisitos de boas práticas na prestação de serviços. Rio de Janeiro, 2014. 

 

SILVA, Rita de Cassia Soares da; BIGIDO, Gislaine Rozani. Nutrição e estética. In: 
LACRIMANTI, Lígia Marini. Curso didático de estética, v. 2. São Caetano do Sul: Yendis Ed., 
2008. 

 

SILVA, Rose Mari; QUIROGA, Wiliane Gomes. Guia fácil de saúde e beleza. Uberlândia: 
Natureza, 2006.  

 

WICHROWSKI, Leonardo. Terapia capilar: uma abordagem complementar. Porto Alegre: 
Alcance, 2007. 

 

UC3: Hidratar e reconstruir os fios de cabelo.  Carga Horária: 60 horas. 

 

Bibliografia Básica 

BIONDO, Sonia; DONATI, Bruno. Cabelo: cuidados básicos, técnicas de corte, coloração e 
embelezamento. 3. ed. Rio de Janeiro: Senac Nacional, 2009. 

 

GOMES, Álvaro Luiz. O uso da tecnologia cosmética no trabalho do profissional 
cabeleireiro. 4. ed. São Paulo: Ed. Senac São Paulo, 2011. 

 

Bibliografia Complementar 

ASSOCIAÇÃO BRASILEIRA DE NORMAS TÉCNICAS. ABNT NBR 16283: estabelecimento de 
beleza: terminologia. Rio de Janeiro, 2014. 

 

ASSOCIAÇÃO BRASILEIRA DE NORMAS TÉCNICAS. ABNT NBR 16383: estabelecimento de 
beleza: requisitos de boas práticas na prestação de serviços. Rio de Janeiro, 2014. 

UC4: Auxiliar na execução dos procedimentos de alteração da estrutura e coloração dos fios 
de cabelo. Carga Horária: 36 horas. 

 

Bibliografia Básica 

CARVALHO, Maria de Fátima; NONATO, Sueli Alves. Cosmetologia aplicada à coloração e 
descoloração. 3. ed. Fortaleza: Ed. Senac Ceará, 2014. 



Unidades Curriculares 

MOTA, Adinete Maria Cavalcante Girão. Técnicas de alisamento: anatomia, fisiologia e 
transformação capilar. 2. ed. Fortaleza: Ed. Senac Ceará, 2013. 

 

SENAC. DR. CE. Cosmetologia aplicada: à coloração e descoloração. Fortaleza: Ed. Senac 
Ceará, 2012. 

 

Bibliografia Complementar 

ASSOCIAÇÃO BRASILEIRA DE NORMAS TÉCNICAS. ABNT NBR 16283: estabelecimento de 
beleza: terminologia. Rio de Janeiro, 2014. 

 

ASSOCIAÇÃO BRASILEIRA DE NORMAS TÉCNICAS. ABNT NBR 16383: estabelecimento de 
beleza: requisitos de boas práticas na prestação de serviços. Rio de Janeiro, 2014. 

 

BIONDO, Sonia; DONATI, Bruno. Cabelo: cuidados básicos, técnicas de corte, coloração e 
embelezamento. 3. ed. Rio de Janeiro: Senac Nacional, 2009. 

 

MOTA, Adinete Maria Cavalcante Girão. Técnicas de alisamento: anatomia, fisiologia e 
transformação capilar. 2. ed. Fortaleza: Ed. Senac Ceará, 2013. 

 

SENAC. DR. CE. Cosmetologia aplicada: à coloração e descoloração. Fortaleza: Ed. Senac 
Ceará, 2012. 

 

13.  Certificação 

 

Àquele que concluir com aprovação este curso, será conferido o respectivo certificado de 
Qualificação Profissional em Cabeleireiro Assistente, com validade nacional. 

 


