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1. IDENTIFICAÇÃO DO CURSO 

Título do Curso: Modelagem de sobrancelhas com linha 

Eixo Tecnológico: Ambiente e Saúde 

Carga Horária: 15 horas  

2. REQUISITOS DE ACESSO 

 

Requisitos de acesso:  

 Idade mínima: 18 anos 

 Escolaridade: Ensino Fundamental Incompleto  

 Ter o curso de Design de sobrancelhas ou ser profissional no 
embelezamento de sobrancelhas. 
 

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.  No caso de menor de idade, o mesmo 
deverá vir acompanhado de responsável portando os documentos RG e CPF. 

 

3. JUSTIFICATIVA 

 

Tendo em vista sua missão institucional de educar para o trabalho em 

atividades de comércio de bens, serviços e turismo, seu compromisso com a 

qualidade da educação, orientando-se pelos princípios e valores da Lei de 

Diretrizes e Bases da Educação Nacional, lei nº 9394/96 e suas alterações 

conforme lei nº 11.741/08, pelo Decreto Federal n.º 5.154/04 e pelo Parecer 

CNE/CEB nº 11/2008, o SENAC-PE programou este curso para responder às 

necessidades educacionais decorrentes das atuais formas de organização e 

gestão que provocaram mudanças estruturais no mundo do trabalho. 

O mercado de modelagem de sobrancelhas de sobrancelhas é 

considerado uma tendência que vem crescendo a cada ano, pois sua formação 

é rápida proporcionando ao profissional ingressar no mercado. As ofertas de 

trabalho estão em salões de beleza, centros estéticos, Spas e clínicas médicas. 
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Os estabelecimentos que oferecem tratamentos personalizados irão melhorar 

imperfeições das sobrancelhas, transformando o olhar mais expressivo e 

atraente, assim valorizando mais o rosto da cliente. 

 

4. OBJETIVO DO CURSO 

 
Este curso tem como objetivo atualizar e aprofundar competências que 

visem o desenvolvimento profissional de acordo com as novas exigências do 
mercado de trabalho, formar profissionais capazes de desenvolver 
competências necessárias para realizar técnicas de modelagem de 
sobrancelhas utilizando técnicas com linha. 

  

5. ORGANIZAÇÃO CURRICULAR 

5.1 Unidade Curricular:   Modelagem de sobrancelhas com linha.  

5.2 Indicador de Desempenho:  

Realizar modelagem de sobrancelhas, conforme técnico com linha. 

5.3 Elementos do curso1:  

Conhecimentos: 

 Orientação sobre produtos e materiais utilizados; 

 Cuidados pós-procedimento; 

 Assepsia e preparação da pele; 

 Apresentação dos tipos e tamanhos de linhas para modelagem das 
sobrancelhas e materiais utilizados; 

 Técnica para retirada dos pelos das sobrancelhas; 

 Uso e manipulação adequada dos produtos e materiais de trabalho. 

 

Habilidades:  

•. Agir com senso estético na harmonia da aplicação das técnicas; 

•. Demonstrar criatividade na definição e execução da maquiagem;  

•. Negociar com pessoas em situações adversas. 

 

                                                           
1 Listagem de conhecimentos e/ou habilidades e/ou valores/atitudes (SENAC. Modelo Pedagógico Nacional - síntese. Setembro/2014, p. 
14). 
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Valores/Atitudes:  

 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; 

 

6. ORIENTAÇÕES METODOLÓGICAS 

 

As estratégias pedagógicas adotadas no desenvolvimento do curso 

proporcionarão ao docente e ao aluno a participação ativa e condições de 

aprender a aprender. Abrangerão situações diversificadas, possibilitando 

flexibilidade de comportamento e autodesenvolvimento, especialmente nas 

aulas e atividades práticas, através de ambientes adequados e da adoção 

de técnicas que reflitam, na medida do possível, situações reais de trabalho.  

 Serão adotados procedimentos que envolvam análise e solução de 

problemas, estudos de caso, pesquisa, simulações e demais procedimentos, 

de modo a mobilizar conhecimentos, estimular a percepção analítica, a 

contextualização de informações e a construção e reconstrução do 

conhecimento, visando assegurar o saber, o saber fazer e o saber ser.  

 

7. CRITÉRIOS E PROCEDIMENTOS DE AVALIAÇÃO DA 
APRENDIZAGEM 

 

De forma coerente com os princípios pedagógicos da Instituição, a 

avaliação tem como propósitos: 

 Avaliar o desenvolvimento do 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 dos indicadores de desempenho (foco na 
aprendizagem) 
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 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. 

7.1. Formas de expressão dos resultados da avaliação 

 Toda avaliação deve ser acompanhada e registrada ao longo do 
processo de ensino-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 Senac 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: 

 

7.1.1. Menção por indicador de competência 

A partir dos indicadores que evidenciam o desempenho ao longo do 

processo de aprendizagem, foram estabelecidas menções para expressar os 

resultados da avaliação. As menções que serão atribuídas: 

Durante o processo 

 Atendido - A 

 Parcialmente atendido - PA 

 Não atendido - NA 

Ao final da unidade curricular 

 Atendido - A 

 Não atendido - NA 

7.1.2. Menção por unidade curricular 

 

Ao final de cada unidade curricular, devem ser atribuídas menções para 

cada indicador. 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 
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7.1.3. Menção para aprovação no curso 

Para aprovação no curso, o aluno precisa atingir D (desenvolvido) em 

todas as unidades curriculares.  

Além da menção D (desenvolvido), em cada unidade curricular o aluno 

deve ter frequência mínima de 75%, conforme legislação vigente.  

 

7.2. 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. 

8. INSTALAÇÕES, EQUIPAMENTOS E RECURSOS DIDÁTICOS 

 

8.1. Instalações e equipamentos2: 

Configuração do Espaço Pedagógico-Condições físicas mínimas de 

oferta (instalações e equipamentos). 

        8.1.1 Sala de Aula 

 Sala de aula convencional com quadro branco e com mural para 
Post-it; 

 

Discriminação Área (m2) m2 por discente 

Sala de Aula 47,60 1,36 

 
 

 Equipamento multimídia (projetor, caixas de som, microfone); 
 

Nome Descrição Quantidade 

Tela para projeção 
Tela de Projeção retrátil com MECANISMO 

DE MOLA PARA ACIONAMENTO MANUAL. 
01 

                                                           
2 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 às orientações da Convenção de Direitos das Pessoas com 
Deficiência da qual o Brasil é signatário. 
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Projetor multimídia 

 

Projetor multimídia com resolução XGA (1024 

x 768), máxima UXGA (1600 X 1200), Digital 

HDTV (1920 X 1200), Potência mínima de 

brilho de 3100 ansilumens 

01 

Sistema de 

sonorização (caixas 

de som e 

microfone) 

Sistema de sonorização 

01 

 

 Mobiliário 
 

Nome Descrição Quantidade 

Mesa para docente 

 

Mesa para apoio de computador e atividades 

do docente.  

1,00 x 0,50 x 0,75 m 

01 

Cadeira para 
docente 

Cadeira fixa sem braço em resina plástica de 

alto impacto em base esqui. 
 

01 

Cadeiras para 
discentes 

Cadeira fixa em aço tubular e resina plástica 

com prancheta 
 

01 por aluno 

Quadro branco Quadro branco 01 

 
 

     8.1.2 Laboratório 

 

Discriminação Área (m2) m2 por discente 

Laboratório de Maquiagem 80 m² 5m² 

 

 Mobiliário 

 

Nome Descrição Quantidade 

 Mesa para apoio de computador e  
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Mesa para 

Docente 

atividades do docente.  

1,00 x 0,50 x 0,75 m 

01 

 

Cadeira para 

Docente 

Cadeira giratória espaldar médio com 

braços reguláveis 
 

01  

Armário para 
guardar de 
materiais 

Armário para guarda de materiais utilizados 

no curso. MDP com acabamento em 

laminado cor clara. 0,90 x 0,45 x 1,80 m. 
01 

Cadeira 

Hidráulica 

Hidráulica, giratória e reclinável, com 

mecanismo a gás, com apoio de cabeças. 

Estrutura – aço. Braços e corrimão – em 

alumínio. Estofamento – assento e encosto 

modelados anatomicamente com espuma 

laminada e revestido em courvim. Base – 

em alumínio com sistema hidráulico. Apoia 

pés – em alumínio com estrutura tubular. 

Base de alumínio com proteção 

antioxidante. 

01 para cada 2 
alunos 

 
 

 Material de Consumo 
 

Especificação SENAC ALUNO 

Álcool a 70% 01litro  

Algodão Hidrófilo  01 rolo 

Borrifador 01  

Caneta 01 por aluno  

Certificados 01 por aluno  

Lençol descartável  01 rolo  

Loção de limpeza adstringente 01  

Luvas de látex 10 pares (por 
aluno) 

 

Máscaras descartáveis 01 caixa com 
50 máscaras 
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É importante observar que os laboratórios não podem ter condições 
inferiores àquelas previstas no Estudo Nacional sobre Parâmetros de 
Qualidade Mínimos de Infraestrutura para Oferta Educacional. 

9. PERFIL DO PESSOAL DOCENTE E TÉCNICO 

O desenvolvimento da oferta ora proposta requer docentes com experiência 

profissional no segmento de Beleza e/ou Estética e experiência em 

docência. 

10. BIBLIOGRAFIA 

KAMIZATO,Karina. Imagem Pessoal e Visagismo.1ªed.Ed.Érica,São 
Paulo,2014. 

 

11. CERTIFICAÇÃO 

Ao aprovado conforme os critérios constantes do item 7.1 deste 

documento será conferido o certificado de conclusão do curso: 

MODELAGEM DE SOBRANCELHAS COM LINHA. 

Papel 40 kg 05  

Papel A4(resma) 01 resma   

Paquímetro 01  


