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1.  Identificação do curso 

 

Título do Curso: Maquiador 
Eixo Tecnológico: Ambiente e Saúde  
Segmento: Beleza  
Carga Horária: 160 horas 
Código DN: 1557 
Código CBO: 516125 
 

2.  Requisitos e formas de acesso1 

  

Requisitos de acesso 

 Escolaridade: Ensino Fundamental Incompleto  

 Idade mínima: 16 anos. 

 

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 próprias desses acordos, caso 

existirem.  No caso de menor de idade, o mesmo deverá vir acompanhado de responsável portando 

os documentos RG e CPF. 

 

3.  Justificativa e objetivos 

 

Em consonância com o crescimento do consumo de cosméticos, o setor de serviços de beleza 
cresce no Brasil e se torna cada vez mais competitivo, tendo em vista o aumento do poder de 
compra e a busca por uma aparência mais saudável, principalmente, pelo público feminino em 
ascensão no marcado de trabalho. Dessa forma, cresce a demanda pelos serviços do maquiador e, 
assim, o aumento pela busca por qualificação profissional.  

O mercado de trabalho, para o profissional maquiador, é amplo, uma vez que ele pode atuar em 
diversos setores, incluindo os tradicionais eventos sociais e profissionais para os quais a 
maquiagem de embelezamento é sempre requisitada. Contribui, também, com a valorização da 

                                                           
1 Os requisitos de acesso indicados neste plano de curso consideram as especificidades técnicas da ocupação e legislações 

vigentes que versam sobre idade mínima, escolaridade e experiências requeridas para a formação profissional e 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. 
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beleza, o aumento da autoestima e, consequentemente, com a melhora da saúde mental dos 
indivíduos.  

Dessa forma, no intuito de atender à necessidade de qualificação exigida pelo mercado, o Senac 
oferece o curso de Maquiador. 

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 
estimule 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 maquiador é o profissional que realiza procedimentos para diversos tipos de maquiagens, 
considerando as necessidades do cliente e as tendências da moda. 

Trabalha como autônomo ou empregado em salões e institutos de beleza, spas, residências, lojas 
de cosméticos, funerárias e empresas/instituições que demandem serviços de beleza.  Relaciona-se 
com clientes, fornecedores e demais profissionais de beleza, contribuindo para o trabalho em 
equipe e a fidelização do cliente. 

O profissional qualificado pelo Senac tem como Marcas Formativas: domínio técnico-científico, 
visão crítica, atitude empreendedora, sustentável e colaborativa, atuando 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 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. No Brasil, obedece à Lei nº 12.592, de 
18 de janeiro de 2012. 

Competências 

1. Organizar o ambiente e os processos de trabalho do Maquiador; 

2. Maquiar o rosto do cliente. 
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5.  Organização curricular 

 

O Modelo Pedagógico Nacional do 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 
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UC1: Organizar o ambiente e os processos de trabalho 
do Maquiador 
 

 
48 horas 

 

UC2: Maquiar o rosto do cliente 

 
96 horas 

 
 

Carga Horária Total 160 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 UC3 Projeto Integrador deve ser ofertada simultaneamente às demais Unidades Curriculares. 
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5.1. Detalhamento das Unidades Curriculares 

UC 1:   Organizar o ambiente e os processos de trabalho do Maquiador  

Carga Horária: 48 horas 

  Indicadores 

1. Prepara o espaço de trabalho de forma funcional, antes e depois do atendimento, 
selecionando materiais, instrumentos e produtos e controlando o estoque, de acordo com 
os procedimentos a serem executados;  
 
2. Realiza assepsia nas instalações, nos mobiliários e materiais, conforme normas e 
legislação vigentes; 
 
3. Elabora tabela de preços levantando custos diretos e indiretos dos serviços, definindo 
percentual de margem de lucro de acordo com o tipo de maquiagem a ser realizada; 
 
4. Recepciona o cliente e realiza cadastro, orientando sobre os serviços oferecidos, 
conforme estratégias de fidelização definidas; 
 
5. Realiza procedimentos de compra de produtos, instrumentos e equipamentos 

armazenando conforme indicações do fabricante e das normas da Vigilância Sanitária. 

 

Elementos da Competência 

Conhecimentos 

 Planejamento de carreira: mundo do trabalho, formas de inserção no mercado de 

trabalho, marketing e apresentação pessoal, preparação de currículos, entrevista 

de emprego; 

 Ambientes de trabalho do maquiador: locais de atuação; 

 Tipos e características dos serviços do Maquiador: maquiagem social, para noivas, 

para foto e books, para televisão, cinema e teatro, para desfiles e mortuária; 

 Materiais, instrumentos, equipamentos e produtos do maquiador: características, 

validade, função, quantidade, qualidade e formas de descarte; 

 Limpeza, higienização, desinfecção e esterilização: normas e orientações da 

vigilância sanitária vigentes (serviços de beleza), procedimentos, produtos e 

equipamentos; 

 Ergonomia no espaço de trabalho do maquiador: adequação do posto de trabalho, 

postura, movimentos repetitivos, importância da ginástica laboral e formas de 
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prevenção de acidentes e doenças ocupacionais; 

 Normas de segurança do trabalho e Equipamentos de Proteção Individual (EPIs): 

definição, função e formas de utilização de EPIs do maquiador; 

 Tipos de riscos relacionados às atividades de beleza: biológicos, químicos, físicos 

e/ou acidentes; 

 Reações alérgicas: sinais, sintomas (vermelhidão, ardor, coceira) e procedimentos; 

 Definição e riscos das doenças transmissíveis: micoses, alergias, dermatite de 

contato (herpes), conjuntivite, HIV, hepatite A, B e C, entre outras; 

 Código de Defesa do Consumidor: direitos e deveres; 

 Controle de estoque: armazenagem, cadastro, registro em sistema de controle 

(eletrônico ou manual), 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; 

 Cadastro de clientes: ferramentas para cadastro, dados (preferências e 

procedimentos realizados) e organização; 

 Recepção e atendimento ao cliente: técnicas de atendimento, tipos de clientes e 

etiqueta profissional; 

 Fluxo de caixa: formas de registro e controle de entrada e saída de valores; 

 Formação de preço dos serviços de maquiagem: valores de mercado, sazonalidade, 

lei da oferta e da procura, qualidade de produtos e serviços, custos diretos e 

indiretos; 

 Fabricação de produtos cosméticos: classificação, rótulos, embalagens, normas e 

legislações (Anvisa, ABNT); 

 Planejamento: organização, controle das atividades do maquiador e estratégias de 

divulgação e fidelização. 

Habilidades 

 Ter visão sistêmica sobre os processos de trabalho;  

 Coletar dados e preferências dos clientes;  

 Organizar dados e manter informações atualizadas; 

 Comunicar-se com clareza e objetividade; 

 Interpretar textos; 
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 Organizar processos de trabalho; 

 Manusear produtos e equipamentos de limpeza, higienização e esterilização; 

 Pesquisar demanda do mercado consumidor e concorrentes.  

 

Atitudes/Valores 

 Flexibilidade nas relações interpessoais; 

 Discrição com informações sobre clientes; 

 Respeito às normas e legislações; 

 Atenção e responsabilidade nos procedimentos e ações do profissional; 

 Valorização e respeito à diversidade; 

 Adota postura profissional, proativa e receptiva no relacionamento com clientes e 

equipe; 

 Cordialidade no trato com cliente e colegas de trabalho. 

 
 

UC 2:   Maquiar o rosto do cliente 

Carga horária: 96 horas 

Indicadores 

1 - Atende o cliente, avaliando a pele, com base em suas informações e características, 

indicando, se necessário, a buscar um profissional especializado em diagnóstico e 

tratamento da pele;  

2- Realiza procedimentos de higienização e preparação da pele, definindo e utilizando 

produtos conforme o tipo de pele do cliente; 

3- Retira excesso de pelos das sobrancelhas observando a geometria facial para 

proporcionar harmonia ao formato do rosto do cliente e equilíbrio na maquiagem; 

4 - Verifica o biótipo, morfologia facial, idade, tipo cromático e preferências do cliente, 

além de características do evento, vestuário e tendências de moda, considerando a 

harmonia e a estética para definir a técnica (social e noivas) a ser executada; 

5- Faz a cobertura, fixação e correção da pele utilizando produtos e instrumentais 

específicos, observando princípios da luz e sombra e da teoria das cores para a 

maquiagem social; 

 
6- Colore a região e torno dos olhos e os delineia utilizando produtos e instrumentais 
específicos, observando princípios de luz e sombra e a harmonização das cores para 
valorizar a expressão de acordo com a técnica adequada para cada formato, empregando 
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correções se necessárias; 
 
7- Aplica a coloração e delineação de lábios utilizando produtos e instrumentais 
específicos, conforme proposta da maquiagem e valorização dos traços fisionômicos e 
emprega correções se necessárias; 
 
8- Aplica a técnica de iluminação e coloração da face, de acordo com o formato do rosto e 
traços fisionômicos utilizando produtos e instrumentais específicos e emprega correções, 
se necessárias; 
 
9- Aplica máscara e/ou cílios postiços utilizando produtos específicos para os olhos, 

conforme técnica para valorizar o olhar; 

10- Faz acabamento da maquiagem retocando sobrancelhas e aplicando produto para 
fixar e dar durabilidade à maquiagem, conforme técnica a ser executada.  
 

 

Elementos da Competência 

Conhecimentos 

 Atendimento ao cliente: padrões de atendimento, tipos de clientes, etiqueta 

profissional; 

 Moda e maquiagem: relações históricas e culturais; 

 Visagismo: estrutura anatômica básica do rosto, proporção áurea aplicada à 

maquiagem e tipos cromáticos; 

 Morfologia facial e técnicas de correção: formatos de olhos, nariz, queixo e lábios; 

 Geometria facial: formatos de rosto e correções; 

 Pele: composição, tipos, características e cuidados; 

 Avaliação da pele: tipos de patologias (problemas), causas, sintomas; 

 Produtos de maquiagem: funções, características, qualidade, efeitos, texturas e 

acabamentos; 

 Cosmetologia para maquiagem: definição, produtos, composição e utilização;  

 Fatores determinantes para a escolha da maquiagem social: tipos de evento (local, 

horário), características (idade/estilo/tipo físico), preferências do cliente e tipos de 

vestuário; 
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 Preparação da pele: limpeza, tonificação e hidratação; 

 Teoria das cores: cores primárias, secundárias, terciárias, quentes e frias, 

matização por meio de misturas de cores, escala de tons e valores, saturação, 

combinações e neutralização de cores aplicadas à maquiagem; 

 Sombra e luz aplicadas à maquiagem: contorno e iluminação; 

 Tipos e características de maquiagem: maquiagem social, para noivas, para foto e 

books, televisão, cinema, teatro, desfiles e maquiagem mortuária; 

 Técnicas de retirada de excesso de pelos das sobrancelhas: geometria facial, 

harmonia e equilíbrio na maquiagem; 

 Técnicas de uniformização da pele: correção de manchas e imperfeições. 

Habilidades 

 Comunicar-se com clareza e objetividade; 

 Realizar análise de geometria facial; 

 Interpretar traços fisionômicos; 

 Agir com senso estético na harmonia da aplicação das técnicas; 

 Demonstrar criatividade na definição e execução da maquiagem;  

 Negociar com pessoas em situações adversas. 

Atitudes/Valores 

 Cordialidade no relacionamento com o cliente e fornecedores; 

 Respeito e cuidado no atendimento ao cliente; 

 Responsabilidade no cumprimento de horários; 

 Discrição no trato de informações; 

 Flexibilidade e empatia nos relacionamentos interpessoais; 

 Zelo pela higiene, limpeza e conservação de instrumentais, materiais de trabalho. 

 
 

 

UC 3: Projeto Integrador de Maquiagem 
Carga horária: 16 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 Técnica e respectivas certificações intermediárias. 

 O planejamento e a execução do Projeto Integrador propiciam a articulação das competências 

previstas no perfil profissional de conclusão do curso, pois apresentam ao aluno situações que 

estimulam o seu desenvolvimento profissional ao ter que decidir, opinar e debater com o grupo a 
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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 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 dos docentes com o desenvolvimento do projeto no decorrer das Unidades 

Curriculares, sob a coordenação do docente responsável pela Unidade Curricular Projeto 

Integrador, que tem papel de mediador e facilitador do processo; 

 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:  

1ª. 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 do curso. Nesse 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.  

2ª. Desenvolvimento: para o desenvolvimento do Projeto Integrador, é necessário que os alunos 

organizem e estruturem um plano de trabalho. Esse 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.  

3ª. Síntese: momento de organização e avaliação das atividades desenvolvidas e dos resultados 

obtidos. Nessa 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. 
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Propostas de Temas Geradores 

Proposta 1: Atendimento à diversidade em Maquiagem         

Quando os clientes contratam os serviços de um maquiador, seja para um evento social, seja 
profissional, é indiscutível a busca pela elevação da autoestima e pelo bem-estar.  Em especial, para 
alguns clientes que apresentam alterações na pele ,esse processo tem um significado importante, 
pois é motivo para melhoria da aparência, elevando a autoestima e o conforto pessoal. 
 
Nesse sentido, o docente deve desafiar o aluno a realizar pesquisas com pessoas que apresentem 
alterações dermatológicas, como cicatrizes, vitiligo, acne, melasma, lúpus, etc., observando os 
cuidados e os benefícios do uso de maquiagem. Com base nas pesquisas exploratórias, deve-se 
discutir com os grupos os efeitos da ação da maquiagem na pele e na elevação da autoestima dessas 
pessoas. 
 
A partir desse tema, os alunos devem convidar pessoas com imperfeições da pele, oferecendo-lhes 
os diversos serviços de maquiagem, auxiliando tanto a elevação da autoestima quanto do bem-estar.  
Preferencialmente, os convidados devem apresentar alterações dermatológicas, ou seja, uma pele 
mais complexa, que exija cuidados diferenciados. 
 
No momento seguinte, serão planejados os processos de maquiagens das pessoas selecionadas, nos 
quais os alunos elaborarão croquis e fichas técnicas que 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 tipo de pele. 
 
Em seguida, os alunos deverão se preparar para a realização das maquiagens, tendo em vista a 
definição do tipo de cada uma delas, definido pelo grupo e que será realizado nos clientes com 
alterações dermatológicas. 
 
Além do registro escrito, os alunos poderão fotografar. E, para agregar valor ao aprendizado, poderá 
ser solicitada a produção de um portfólio, com todos os registros do processo. 
 
Após a realização dos trabalhos, poderá ser feito um seminário a fim de socializar os resultados e 
oportunizar esclarecimentos sobre os benefícios da maquiagem e a mudança de visão do uso da 
maquiagem como fator contribuinte ao bem-estar do cliente.  

 

Proposta 2: A maquiagem social em diferentes contextos 

Diante das exigências do mercado quanto às atividades do profissional Maquiador e da necessidade 

de se realizar um trabalho focado na criatividade, harmonia em relação às características dos 

clientes e coerência com propostas definidas, os docentes poderão propor aos alunos diferentes 

desafios para a realização de pesquisas e discussões de propostas de maquiagens a partir de um 

contexto apresentado. 

 

O docente deverá propor aos alunos algumas situações de planejamento e execução de maquiagens 

em diferentes contextos, as quais poderão ser uma das quatro sugestões: 

 desfiles com modelos em um lançamento de produtos (joias, acessórios, perfumes); 

 inauguração de um empreendimento; 

 desfile de noivas punks, góticas, hippies, ciganas, futuristas; 
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 festas temáticas (décadas de 60, 80, 90, futuristas). 

 

   Os alunos deverão realizar pesquisas sobre as concepções das propostas de maquiagem, interpretar 

cada uma delas, com o objetivo de identificar e diferenciar as tendências, os estilos, as marcas, as 

situações de uso, sempre respeitando as etnias, os princípios do visagismo, a idade, cultura e as 

ocasiões.  

 

Após a etapa de pesquisa, os alunos deverão discutir e planejar os tipos de maquiagens a serem 

aplicadas nos modelos para atender às propostas apresentadas de acordo com a demanda. 

 

O docente deve fazer a previsão de um momento específico para uma apresentação, com as 

modelos que receberão a maquiagem já planejada e testada pelos grupos. Após a realização desse 

momento, os alunos terão a oportunidade de realizar a exposição por meio de registros fotográficos 

e relatos, sobre o processo de planejamento e execução dos trabalhos. 

 
Os alunos poderão elaborar sugestões, orientações educacionais, procedimentos de boas práticas ou 

mesmo cartilha de rotina e procedimentos. Esse projeto poderá envolver questões de higienização, 

limpeza, desinfecção, esterilização e manipulação de produtos utilizados no ambiente. 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 
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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. 
 
Para mobilizar o elemento Planejamento de Carreira, o docente deve propor atividades relacionadas ao 

mercado e ao mundo do trabalho como, por exemplo, simulações de entrevista de emprego e outras 

situações de aprendizagem relacionadas à imagem pessoal, postura profissional e desenvoltura verbal. 

Propõem-se, na abordagem desse elemento, três etapas: 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. 

 

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. 

 

Orientações metodológicas específicas para a Unidade Curricular 1 – Organizar o ambiente e os 

processos de trabalho do Maquiador 

Os alunos devem ser orientados a realizar o planejamento de sua carreira tendo em vista a análise dos 
cenários de trabalho e emprego em sua região, conforme seu investimento pessoal e profissional.  

O docente poderá, assim, propor atividades do cotidiano dos maquiadores no que se refere aos aspectos 
de procedimentos operacionais. Para que essa competência possa ser efetivamente desenvolvida, é 
essencial que a proposta de trabalho englobe atividades que permitam ao aluno exercer os mais diversos 
procedimentos técnicos da sua função como: organização do espaço de trabalho, assepsia de 
instrumental e local de trabalho, compra de materiais e mobiliários, recepção e elaboração de cadastro 
de clientes e de tabela de serviços e preços. 

O docente poderá propor discussões sobre a importância desses procedimentos no desempenho ético, 
ágil e eficaz dos serviços do maquiador profissional. Deverá ainda abordar os impactos negativos na 
carreira do maquiador, devido a não observância desses aspectos na prestação de serviços de 
maquiagem. A utilização de simulações práticas, situações problema e dramatizações são alguns dos tipos 
de atividades que podem auxiliar no desenvolvimento dessa competência. 

No desenvolvimento dessa unidade curricular, o docente deverá promover situações de aprendizagem 
que considerem a realidade da profissão de maquiador autônomo ou prestador de serviços em salão de 
beleza. Quando não for possível vivenciar atividades reais, é indicada a utilização de casos fictícios. 

 

 Orientações metodológicas específicas para a Unidade Curricular 2 – Maquiar o rosto do cliente 
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O docente poderá propor atividades do cotidiano dos maquiadores relativas ao atendimento ao cliente, 
abordando a diversidade de público (pessoas com deficiência, clientes no contexto da diversidade 
cultural, religiosa, de gênero, faixa etária), ao mercado e ao mundo do trabalho e às diversas 
possibilidades de áreas que um maquiador poderá atuar. Para isso, sugere-se a realização de simulações 
de atendimento considerando a postura, a etiqueta social e profissional, a desenvoltura verbal, o 
consumo consciente, além de propor a resolução de conflitos e atendimentos específicos de acordo com 
suas características. 

Também deverá ser trabalhada com os alunos, em atividades práticas, a importância da execução de uma 
maquiagem adequada, personalizada e que valorize a beleza particular de cada cliente.   Estudos de caso e 
a comparação de fotos de maquiagens podem ser utilizados como instrumentos para reforçar a 
importância dos saberes específicos para criação da imagem do cliente segundo conceito de beleza 
personalizada, e não padronizada.  

 
Para o desenvolvimento desta unidade curricular, o docente deverá promover situações de aprendizagem 

que privilegiem a demonstração, contextualização e posterior realização de procedimentos de 

maquiagem, executados pelos alunos em modelos ou clientes. 

 
Sugere-se, no mínimo, 08 horas para cada técnica de maquiagem, sendo divididas entre demonstração e a 
prática como estratégia metodológica. A indicação é que cada aluno desenvolva a técnica social (diurna, 
noturna, para adolescente, pele madura, masculina, pele negra e suas variações) em três modelos com 
características de pele e formato de rosto e feições diferentes, para favorecer o desenvolvimento da 
competência. 
 

Orientações metodológicas específicas para a Unidade Curricular  3 – Projeto Integrador  

Para o desenvolvimento do Projeto Integrador, o docente responsável deve apresentar o tema gerador no 
primeiro contato com os alunos, juntamente com o cronograma de trabalho. Esses, por sua vez, podem 
validar a proposta, sugerir substituição do tema ou adequação da proposta original, que deve ser 
analisada e verificada pelo docente.  
 
O projeto integrador deve estimular a pesquisa e a investigação de outras realidades contextualizadas às 
demais unidades curriculares. Diante disso, é fundamental que o docente, responsável pelo 
desenvolvimento desse projeto, promova a interação com os demais docentes do curso, uma vez que 
todos devem participar do processo. 
 
Diante disso e considerando que o Projeto Integrador é um dos momentos em que o docente deve 
trabalhar com as marcas formativas do Senac, sugere-se que, sejam propostos desafios que favoreçam 
aos alunos a demonstração do domínio técnico-científico, visão sistêmica e comportamento investigativo. 
Além disso, devem estimular a autonomia, a criatividade e proatividade nos alunos, contemplando 
situações de aprendizagem que permitam o trabalho em equipe, no qual irão estabelecer relações 
interpessoais construtivas. 
 
No momento de síntese, procede-se com a sistematização de todos os dados pesquisados e atividades 
realizadas durante o desenvolvimento do projeto para subsidiar a apresentação das respostas aos 
desafios gerados. Aspectos como criatividade e inovação devem estar presentes tanto nos 
produtos/resultados propriamente ditos quanto na forma de apresentação destes resultados. 
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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: 

• Avaliar o desenvolvimento das competências no processo formativo. 

• Ser diagnóstica e formativa. 

• Permear e orientar todo o processo educativo; 

• Verificar a aprendizagem do aluno, sinalizando o quão perto ou longe está do 
desenvolvimento das competências que compõem o perfil profissional de conclusão (foco na 
aprendizagem); 

• Permitir que o aluno assuma papel ativo em seu processo de aprendizagem, devendo, 
portanto, prever momentos para auto avaliação e de feedback em que docente e aluno 
possam juntos realizar correções de rumo ou adoção de novas estratégias que permitam 
melhorar o desempenho do aluno no curso. 

 

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 
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• Atendido - A 
• Não atendido - NA 

 

8.1.2. Menção por unidade curricular 

Ao término de cada unidade curricular (Competência, Estágio, Prática Profissional 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 

•  

8.1.4. Fluxo do processo de registro da avaliação 

8.1.4.1. Por Unidade Curricular: 

 

8.1.4.2. Ao final do curso: 

 

Todas as competências / 

unidades curriculares com 

menção desenvolveu? 

SIM 

NÃO 

APROVADO 

REPROVADO 

 

  

Todos os indicadores 
foram atendidos?  

  

SIM 
  

NÃO 
  

D 
  

ND 
  

Frequência  
atendida? 

  

SIM 
  

NÃO 
  

APROVADO 
  

REPROVADO 
  

    

 Todas as competências/unidades 

curriculares com menção 
DESENVOLVIDA? 

 



 
 
 

 
 

17 

                                                           
2 É importante que as instalações e 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. 

 

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.  

 No presente curso, o Estágio não é obrigatório.  

 

 

10.  Instalações, Equipamentos e Recursos Didáticos 

10.1. Instalações e equipamentos2: 

1 - Sala de aula convencional. 
2  - Ambiente Pedagógico Maquiagem: ambiente equipado com estações de maquiagem (com espelho) 
para os alunos, bancada e carrinho auxiliar. Ar condicionado, Iluminação apropriada (lâmpada neutra 
5000 a 6000graus Kelvin / IRC próximo de 100). 
Cadeiras hidráulicas reclináveis para maquiagem.  
Mesa e Cadeira para o docente. 
Armários para guarda de insumos  
Bancada para produtos de uso coletivo 
Espelhos de mão 
Lavatório para higienização das mãos (próximo à sala de maquiagem) 
Lixeiras com tampa e pedal (devem seguir as recomendações da ANVISA de acordo com o tipo de resíduo)  
01 dispenser para álcool gel 
01 dispenser para detergente 
01 dispenser para papel toalha 
Escaninhos ou armário para bolsas 
 
Obs. Material de Consumo e Utensílios (ver apêndice 1) 
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10.2. Recursos didáticos 

 

CEZIMBRA, Marcia. Maquiagem: técnicas básicas, serviços profissionais e mercado de trabalho. Rio de 

janeiro: Editora Senac Nacional, 2005. 

MOLINOS, Duda. Maquiagem. 11 ed. Editora: Senac São  Paulo, 2010. 

 

 

 

11.  Perfil do Pessoal Docente e Técnico 

 

O desenvolvimento da oferta ora proposta requer docentes com comprovada experiência 
profissional em maquiagem de no mínimo 1 ano e formação em Nível Superior. Desejável 
experiência em docência. 

 

 

12.  Bibliografia 

 

Unidades Curriculares 

UC1: Organizar o ambiente e os processos de trabalho do Maquiador        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 
D’ANGELO, Janet M. Estratégias de negócios para salões de beleza e spas.   2 ed.  São Paulo: Cengage 

Learning, 2011. 

PIATTI, Isabel Luiza. Biossegurança Estética & Imagem Pessoal: Formalização do Estabelecimento, 

Exigências da Vigilância Sanitária em Biossegurança. Editora: Buona Vita, 2014. 

 

MILANI, Anselmo; VIDOTTO, Sandro. Organização de uma empresa de beleza. 6 ed. São Paulo: Senac 
Nacional, 2013.  
 
SENAC DN. Ética e trabalho. 2 ed. Rio de Janeiro, 2013. 
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UC2:  Maquiar o rosto do cliente                                                     Carga Horária: 96 horas 

 
Bibliografia Básica 
CEZIMBRA, Marcia. Maquiagem: técnicas básicas, serviços profissionais e mercado de trabalho. Rio de 

janeiro: Editora Senac Nacional, 2005. 

 
Bibliografia Complementar 
HALLAWELL, Philip. Visagismo Integrado: identidade, estilo e beleza. São Paulo: Senac São Paulo, 2010. 

HALLAWELL, Philip. Visagismo: Harmonia e Estética. 2 ed. São Paulo: Senac  São  Paulo, 2004. 

Heller, Eva.  Psicologia das cores: como as cores afetam a emoção e a razão. São Paulo: Editora 

Gustavo Gili, 2012. 

MOLINOS, Duda. Maquiagem. 11 ed. Editora: Senac São  Paulo, 2010. 

RAMOS, Janine Maria Pereira dos. Biossegurança em Estabelecimentos De Beleza e Afins.  São Paulo 

Atheneu, 2009.       

 
 

 

13.  Certificação 

 

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

 

 

 

Apêndice 1 
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Descrição de Material de Consumo e Utensílios 

Curso: Maquiador 

Referência de número de alunos por turma: 16 alunos 

 

 

 

  Material de consumo 

 

Quantidade 
Unidade 

de 
Medida 

Referência 
Especificações 

 Por 
Turma 

Por 
aluno 

Por 
instrutor 

5 Litro x     Álcool em gel 70% 500ml 

2 Unidade   x   Aplicador de esponja para sombra 

4 Unidade x     Base em bastão pele clara 

4 Unidade x     Base em bastão pele morena 

3 Unidade x     Base em bastão pele mulata 

3 Unidade x     Base em bastão pele Negra 

4 Unidade x     Base liquida/cremosa pele clara 

3 Unidade x     Base liquida/cremosa pele morena 

3 Unidade x     Base liquida/cremosa pele mulata 

4 Unidade x     Base liquida/cremosa pele negra 

4 Unidade x     Base translúcida para pele 

5 Unidade x     Batom cor dourado 

5 Unidade x     Batom cor marrom 

5 Unidade x     Batom cor rosa 

5 Unidade x     Batom cor vermelho 

5 Unidade x     Batom cor vinho 

5 Unidade x     Batom bege/nude 

5 Unidade x     Batom cor de boca 

4 Unidade x     Blush laranja 

3 Unidade x     Blush pêssego 

3 Unidade x     Blush rosa 

3 Unidade x     Blush terra 

3 Unidade v   Blush avermelhado 

1 Unidade x     Brilho labial - incolor 

1 Unidade x     Corretivo para maquiagem amarelo 5g 

3 Unidade x     
Corretivo para maquiagem em creme bege 
claro para maquiagem 
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3 Unidade x     
Corretivo creme/liquido bege escuro para 
maquiagem 5g 

3 Unidade x     
Corretivo creme/liquido bege médio para 
maquiagem 5g 

1 Unidade x     Corretivo laranja para maquiagem 5g 

1 Unidade x     Corretivo lilás para maquiagem 5g 

1 Unidade x     Corretivo para maquiagem salmão 5g 

1 Unidade x     Corretivo para maquiagem verde 5g 

1 Unidade x     Corretivo cor vermelho para maquiagem 

5 Unidade x     Delineador gel preto 

10 Unidade x     Delineador liquido – preto 

5 Frasco x     Emulsão de limpeza facial 500 ml 

4 Frasco x     Hidratante facial em gel 250 g 

3 Unidade  x     
Gliter para maquiagem profissional 
dourado 5 ml 

3 Unidade x      
Gliter para maquiagem profissional prata 5 
ml 

3 Unidade  x     Gliter para maquiagem holográfico 

2 Caixas x     Cotonete/Hastes flexíveis cx com 150 um. 

4 Unidade x     Lápis delineador para olhos marrom 

30 Unidade x     Lápis delineador para olhos preto 

4 Unidade x   Lápis delineador para olhos branco 

4 Unidade x   Lápis delineador para olhos bege 

5 Unidade x     Lápis para contorno labial cor de boca 

5 Unidade x     Lápis para contorno labial marrom 

5 Unidade x     Lápis para contorno labial rosa 

5 Unidade x     Lápis para contorno labial vermelho 

2 Frasco x     
Loção tônica facial para todos os tipos de 
pele 

4 Unidade x     Mascara p/cílios cor marrom 

20 Unidade x     Mascara p/cílios cor preta 

4 Unidade x     
Paleta profissional com 20 sombras 
coloridas 

1 Pacote x     
Palito para churrasco madeira lixada 
com100 unidades (para leitura geométrica) 

6 Unidade x     Pan-cake pele clara 

6 Unidade x     Pan-cake pele morena 

4 Unidade x     Pan-cake pele mulata 

4 Unidade x     Pan-cake pele negra 

1 Unidade x     Pan-cake laranja 

1 Unidade x     Pan-cake marrom 

1 Unidade x     Pan-cake preto 

1 Unidade x     Pigmento cintilante dourado 

1 Unidade x     Pigmento cintilante prata 

6 Unidade x     Pó compacto pele clara 

     Pó compacto bronzeante opaco sem brilho 

6 Unidade x     Pó compacto pele morena 
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4 Unidade x     Pó compacto pele mulata 

4 Unidade x     Pó compacto pele negra 

6 Unidade x     Pó facial pele clara 

6 Unidade x     Pó facial pele morena 

4 Unidade x     Pó facial pele mulata 

4 Unidade x     Pó facial pele negra 

6 Unidade x     Pó facial – translucido 

3 Unidade x     Primer facial 30 ml 

5 Pacote x     Algodão quadrado prensado 100gr 

4 Unidade x     Sombra pó compacto azul profissional 3 gr 

4 Unidade x     Sombra pó compacto berinjela prof. 3 g 

4 Unidade x     
Sombra pó compacto champagne bege 
claro prof. 3 g 

4 Unidade x   

Sombra pó compacto grafite com brilho 

prof. 3 g 

4 Unidade x   

Sombra pó compacto branca opaca prof. 3 

g 

4 Unidade x     
Sombra pó compacto dourado profissional 
3 g 

4 Unidade x     Sombra pó compacto laranja prof. 3 g 

4 Unidade x     
Sombra pó compacto marrom claro prof. 3 
g 

4 Unidade x     
Sombra pó compacto marrom escuro prof. 
3 g 

4 Unidade x     
Sombra pó compacto perola profissional 3 
g 

4 Unidade x     Sombra pó compacto terra profissional 3 g 

4 Unidade x     Sombra pó compacto verde profissional 3 g 

4 
Unidade x     

Sombra  pó compacto prata profissional 3 
g        

6 
Unidade x     

Sombra  pó compacto preta fosco 
profissional 3 g   

6 
 

Unidade 
 x  

Esponja para maquiagem facial de látex 
para aplicação de base e de corretivo. 

6 
 
 
 

Unidade 

 x  

Esponja para maquiagem facial de espuma 
tamanho grande descartável para 
aplicação de base e pó facial. 

1 Frasco   x   Cola para cílios postiços 7,5ml 

2 Pares   x  Cílios inteiros: curtos 

2 Pares   x  Cílios inteiros: médios 

2 Pares   x  Cílios inteiros: longos 

2 Pares   x  Cílios em tufos: tamanhos 1 

2 Pares   x  Cílios em tufos: tamanhos  2 

2 Pares   x  Cílios em tufos: tamanhos 3 

2 
Unidade 

x     
Iluminador em Pó dourado para 
maquiagem da face 

2 
Unidade 

x   
Iluminador em Pó champagne para 
maquiagem da face 
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3 
Caixa  

x     
Babador odontológico descartável - 100 
unidades 

55 Unidade   x x Toalha de rosto descartável50x75 cm 

25 Unidade   x x 
Tolha de mão descartável 24 x 40 - 
algodão branco 

6 Unidade x   Esponjas de látex para pan-cake,  

6 Unidade x    Esponjas de espuma para pan-cake 

 
 

    

      

 

  Descrição de Utensílios 

 

Quantidade 
Unidade 

de Medida 
Por 

Turma 
Por 

aluno 
Por 

instrutor 
Especificações 

6 Unidade   x   Clips jacaré para cabelos 

1 
Unidade 

 x  
Curvex 
 

1 
Unidade 

 x  
Apontador para cosméticos 
 

1 
Unidade 

  x x 
Pincel escova para pentear 
sobrancelhas 

2 Unidade 
 
 
 
 

  x x 

Palito de madeira descartável 
p/unhas ponta chanfrada, 
utilizado para empurrar as 
cutículas e corrigir erros de 
aplicação do esmalte - pc c/ 50 

unidades para marcar 

sobrancelhas  
   

6 
Unidade 

  x x 
Aplicadores de esponja para 
sombras com cabo longo preto  

1 
Unidade 

  x   
Cubeta plástica/inox - 350ml - 
cor preta 

2 Unidade   x x 
Pincel aplicador de blush/Duo 
fiber - cerdas naturais - cabo 
preto  

2 Unidade   x x 
Pincel chanfrado para 
delineação - cerdas sintéticas - 
cabo preto  

3 Unidade   x x 
Pincel p/aplicação de batom - 
cerdas sintéticas - cabo preto  

2 Unidade   x x 
Pincel de maquiagem para 
base liquida - cerdas sintéticas 
- cabo preto  

2 Unidade   x x 
Pincel de maquiagem para 
delineação de olhos - numero 
0 - cerdas naturais - cabo preto  

2 Unidade   x x 
Pincel de maquiagem para 
esfumar - cerdas naturais - 
cabo preto 

1 Unidade   x x 
Pincel de maquiagem para 
iluminação - cerdas naturais - 
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cabo preto  

1 Unidade   x x 
Pincel para maquiagem em 
formato leque - cerdas 
sintéticas - cabo preto 

2 Unidade   x x 
Pincel de cerda natural para 
aplicação de sombra - cabo 
preto  

2 Unidade   x x 
Pincel para pó facial com 
cerdas naturais - cabo preto  

8 
Unidade 

x     
Caixa organizadora com tampa 
33x23x10cm   

1 
Unidade  

  x x 
Placa de aço inox para mistura 
de bases  

1 
Unidade  

  x x 
Espátula de aço inox ou vidro 
para maquiagem profissional  

 
5 

Unidade 
x   

Higienizador de PINCÉIS 
 

16 
Unidade 

x   
Pinça média para 
sobrancelhas. 
 

10 
Unidade 

x   
Tesoura pequena ponta reta 
para sobrancelhas 
 

5 
Unidade 

x   
Duo de sombra para 
sobrancelhas 
 

16 
Unidade 

x   
Lápis universal para 
sobrancelhas 
 

10 
Unidade 

x   
Máscara incolor para cílios  
 

5 
Caixas 

(com 100 
unidades) 

x   
Máscara Descartável em TNT 
Branca 

 

 

 

 

 


