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1. Identificação do Curso 

 

Título do Curso: Técnico em Imagem Pessoal 

Eixo Tecnológico: Ambiente e Saúde 

Segmento: Beleza 

Carga Horária: 800 horas 

Código DN: 1235 

Código CBO:  

 

2. Requisitos e Formas de Acesso1 

 
Requisitos de Acesso:  

• Idade Mínima: 18 anos 

• Escolaridade: Cursando 2º ano do Ensino Médio 

 
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 

existam. 

 

3. Justificativa e Objetivos 

 

O aumento da expectativa de vida é um dos fatores que contribuem para o crescimento do 

setor de beleza uma vez que as pessoas de todas as idades buscam a conservação da 

aparência jovem, por meio do consumo de produtos e dos serviços de estética aliados a uma 

alimentação saudável. 

Assim, a busca por melhor qualidade de vida e elevada autoestima contribui para a 

expansão do setor que tem respondido com avanços consideráveis em relação à tecnologia de 

 
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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produtos cosméticos e de equipamentos de última geração, além da expansão e diversificação 

do campo de atuação da estética. Observa-se, além disso, um aumento nos patamares de 

exigência em relação à precisão e à confiabilidade dos produtos e serviços estéticos que. por 

sua vez. fortalecem a demanda pela qualidade da educação profissional na formação dos 

profissionais técnicos que atuam nessa área.   

De acordo com a Organização Mundial de Saúde (OMS), a concepção de saúde implica 

em bem-estar físico, mental e social de uma pessoa, não somente na ausência de doença ou 

enfermidade. Isto favorece a lógica do embelezamento no aspecto da melhoria da qualidade de 

vida do indivíduo.  

O setor de beleza estética e saúde em Pernambuco está em franca expansão. Não apenas 

em número de unidades de centros de beleza abertas, mas na formalização das empresas e na 

profissionalização da área, sendo o Recife a segunda cidade onde as mulheres mais gastam 

com produtos para os cabelos, ficando atrás apenas de São Paulo2. 

Assim, no campo de formação profissional, o Técnico em Imagem Pessoal emerge com 

possibilidade de novas perspectivas no processo de trabalho do segmento. Este Plano de Curso 

foi elaborado contemplando as competências profissionais básicas e específicas da habilitação, 

com foco no perfil profissional de conclusão, prevendo situações que levem o participante a 

aprender a pensar, aprender a aprender, aprender a ser, mobilizar e articular com pertinência 

conhecimentos, habilidades e valores em níveis crescentes de complexidade. 

Nesse sentido, a organização dos conteúdos deste curso deverá privilegiar o estudo 

contextualizado, agregando competências relacionadas à utilização de novas tecnologias, ao 

trabalho em equipe e à autonomia do estudante/profissional para enfrentar diferentes situações 

de modo criativo e flexível.   

No âmbito do Senac, o Catálogo Nacional de Cursos Técnicos (2021) define que a 

formação profissional em Técnico em Imagem Pessoal, possibilita no itinerário formativo, cursos 

de qualificação profissional em Barbeiro, Cabelereiro, Maquiador, Personal Stylist, formação 

continuada em cursos de especialização técnica em Visagismo, Consultoria de Imagem Pessoal, 

Colorimetria, Morfopsicologia, Styling e Cosmetologia. 

Existe, também, a possibilidade de verticalização em sua formação profissional para 

cursos de graduação no itinerário formativo: Bacharelado em Comunicação, Tecnologia em 

Estética e Cosmética, Tecnologia em Design de Moda, Curso Superior de Tecnologia em 

Fotografia e Curso Superior de Tecnologia em Marketing Digital 

 
2 HAIRNOR 2022, Feira de Beleza do Nordeste. O Mercado. Disponível em: <https://hairnor.com.br/o-mercado>. 
Acesso em: 31 mar. 2022.  

 

https://hairnor.com.br/o-mercado/
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Em consonância com o cenário descrito, justifica-se a oferta da Habilitação Profissional 

Técnica de Nível Médio em Imagem Pessoal, uma vez que o curso visa atuar na promoção, 

manutenção e recuperação da qualidade de vida, autoestima e bem-estar dos clientes, 

realizando abordagens terapêuticas frente aos distúrbios do embelezamento facial, corporal e 

capilar adequados às necessidades de cada um, além de relacionar as tendências da moda com 

as características e necessidades individuais, assim como aplicar adequadamente as técnicas 

de maquiagem e visagismo, desenvolvendo no aluno competências que possibilitem seu 

ingresso em um segmento do mercado em constante transformação. 

 

3.1. Objetivo Geral 

 

Proporcionar ao aluno conhecimentos teóricos e práticos necessários à sua formação 

profissional, com competências para atuar e intervir em seu campo de trabalho visando a 

valorização da beleza do indivíduo (cliente), considerando, simultaneamente, os aspectos físicos 

e comportamentais. 

 

3.2. Objetivos Específicos 

 

• Promover o desenvolvimento do aluno por meio de ações que articulem e mobilizem 

conhecimentos, habilidades, valores e atitudes de forma potencialmente criativa, bem como, 

as técnicas inovadoras, cosméticos e produtos específicos para desenvolvimentos de 

procedimentos capilares e faciais voltadas para a promoção da saúde e bem-estar dos 

clientes; 

• Estimular e incentivar o aluno, por meio de pesquisas e situações de aprendizagens, atitudes 

empreendedoras, sustentáveis e colaborativas, tornando-o crítico e atuante em seu processo 

de aprendizagem, consolidando o domínio técnico-científico; 

• Receber, realizar e elaborar atendimento personalizado de acordo com o perfil (físico e 

comportamental) de cada cliente, com postura ética e responsabilidade profissional conforme 

as demandas do mundo do trabalho; 

• Compreender e organizar o ambiente de trabalho, considerando a importância da 

biossegurança em conformidade com a legislação vigente, articulando as competências do 

perfil profissional com projetos integradores e outras atividades laborais, as quais estimulem 

a visão crítica, atitude sustentável e a tomada de decisão para resolução de conflitos e 

problemas; 

• Identificar o melhor visual para cada cliente, com base na análise de vários fatores, tais 

como: formato do rosto, tom da pele, linhas geométricas da face, sem perder a criatividade e 

inovação para obter êxito e harmonia nos procedimentos desenvolvidos. 
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4. Perfil Profissional de Conclusão 

 

O Técnico em Imagem Pessoal é o profissional que cria, planeja e executa ações para 

valorizar a beleza do indivíduo, considerando os aspectos físicos e comportamentais, 

desempenha atividades que permitem a construção e adequação da imagem pessoal do 

indivíduo de forma que ele consiga transmitir o seu desejo de imagem de forma coerente com a 

sua personalidade, aplica técnicas e ferramentas de linguagem visual, morfopsicologia, fisiologia 

humana, anatomia da pele, tipologia capilar, análise comportamental, análise corporal, 

colorimetria e styling.  

Para tanto, pode fazer uso de ferramentas de marketing digital com o objetivo de promover 

seu negócio de imagem pessoal nas mídias digitais, empreender e gerar negócios na área de 

imagem pessoal, na modalidade presencial e/ou online, bem como prestar consultoria em 

imagem pessoal de forma individual ou para empresas. 

Atua em organizações privadas, do terceiro setor e/ou em seu próprio negócio, realiza 

serviços domiciliares (na casa do cliente), em salões e institutos de beleza, spas, hotéis, 

indústrias cosméticas, cabines de estética, cruzeiros marítimos, academias, condomínios, 

clínicas médicas e/ou estéticas, além de outros serviços de saúde, incluindo os que integram 

ações coletivas e sociais. Trabalha em equipe, estabelece relações interpessoais construtivas e 

compreende o contexto em que está inserido, demonstrando capacidade propositiva e criativa 

para solucionar conflitos.   

O profissional formado pelo SENAC tem como marcas formativas: domínio técnico-

científico, visão crítica, atitude empreendedora, sustentável e colaborativa, com foco em 

resultados. Essas marcas formativas reforçam o compromisso da Instituição de Ensino 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. No Brasil, a profissão foi regulamentada pela Lei nº 

12.592/2012 que dispõe sobre o exercício das atividades profissionais de Cabeleireiro, Barbeiro, 

Esteticista, Manicure, Pedicure, Depilador e Maquiador. 

A ocupação está situada no eixo tecnológico Ambiente e Saúde, cuja natureza é “cuidar”, e 

pertence ao segmento de Beleza. Competências que compõem o perfil do Técnico em Imagem 

Pessoal:  
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• Estabelecer ações de relacionamento com os clientes de Imagem Pessoal; 

• Organizar o ambiente e os processos de trabalho em Imagem Pessoal;  

• Realizar técnicas de visagismo; 

• Combinar cosméticos para uso em imagem pessoal;  

• Realizar procedimentos de epilação facial;  

• Realizar procedimentos de maquiagem;  

• Realizar procedimentos de higienização e modelagem nos cabelos;  

• Realizar procedimentos terapêuticos do couro cabeludo aos fios capilares;  

• Realizar procedimentos de corte de cabelos;  

• Realizar procedimentos químicos capilares;  

• Realizar atividades administrativas para o trabalho em Imagem Pessoal;  

• Elaborar e realizar plano de atendimento em Imagem Pessoal.  

 

5. Organização Curricular 

 

O Modelo Pedagógico Senac traz a competência para o ponto central do currículo dos 

cursos de Habilitação Profissional Técnica, sendo a competência a própria Unidade Curricular 

(UC). 

 

UNIDADES CURRICULARES 
CARGA 

HORÁRIA 

U
C

 1
4
: 
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O
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(4
0
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O
R

A
S

) 

UC1: Estabelecer Ações de Relacionamento com 

Clientes de Imagem Pessoal 
36 horas 

UC2: Organizar Ambiente e Processos de Trabalho em 

Imagem Pessoal 
36 horas 

UC3: Realizar Técnicas de Visagismo 60 horas 

UC4: Apresentar Cosméticos Para Uso em Imagem 

Pessoal 
60 horas 

UC5: Realizar Procedimentos de Epilação Facial 60 horas 

UC6: Realizar Procedimentos de Maquiagem 72 horas 

UC7: Realizar Procedimentos de Higienização e 

Modelagem dos Cabelos  
72 horas 

UC8: Realizar Procedimentos Terapêuticos do Couro 

Cabeludo aos Fios Capilares 
60 horas 
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UNIDADES CURRICULARES 
CARGA 

HORÁRIA 

UC9: Realizar Procedimentos de Corte de Cabelos  60 horas 

UC10: Realizar Procedimentos Químicos Capilares 108 horas 

UC11: Realizar Atividades Administrativas Para Trabalho 

em Imagem Pessoal 
36 horas 

UC12: Elaborar e Realizar Plano de Atendimento em 

Imagem Pessoal 
36 horas 

UC 13: Prática Integrada das Competências de Imagem 

Pessoal 
64 horas 

CARGA HORÁRIA TOTAL 800 horas 

 

PRÉ-REQUISITOS:  

Para desenvolver a UC 11: Realizar atividades administrativas para o trabalho em Imagem 

Pessoal será necessário ter desenvolvido as UC 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 e 10. 

 
Para desenvolver a UC 13: Prática Integrada das Competências em Imagem Pessoal será 

necessário ter desenvolvido as UC 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 e 12.  

 

CORREQUISITOS:  UC14 Projeto Integrador deve ser ofertada simultaneamente às demais 

Unidades Curriculares.  

 

5.1. Equivalência Entre Unidades Curriculares 

 

• A Unidade Curricular 7 desse curso Técnico é equivalente à competência do perfil 

profissional da Qualificação Profissional em Cabeleireiro (Código DN:1551). 

• A Unidade Curricular 6 desse curso Técnico é equivalente à competência do perfil 

profissional da Qualificação Profissional em Maquiador (Código DN: 1557). 

 

 

 

 

 

 

 

5.2. Fluxograma 

 

UC1 = 36h 

60 H 

 

UC2 = 36h 

60 H 

 

UC3 = 60h 

60 H 

 

UC4 = 60h 

60 H 
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UC5 = 60h 

60 H 

 

 =  

UC6 = 72h 

60 H 

 

 =  

UC7 = 72h 

60 H 

 

 =  

UC8 = 60h 

60 H 

 

 =  
UC9 = 60h 

60 H 

 

 =  

UC10 = 108h 

60 H 

 

 =  

UC11 = 36h 

60 H 

 

 =  

Diploma de Habilitação Técnica de Nível Médio em 

Imagem Pessoal – 800 horas 

UC12 = 36h 

60 H 

 

 =  UC13 = 64h 

60 H 

 

 =  
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6. Detalhamento das Unidades Curriculares 

 

Unidade Curricular 1: Estabelecer Ações de Relacionamento com Clientes de Imagem Pessoal  

Carga Horária: 36 horas 

 

Indicadores 

1. Recebe clientes apresentando as atividades profissionais conforme os serviços oferecidos;    

2. Realiza e atualiza cadastro conforme informações e preferências do cliente; 

3. Elabora ações de divulgação e de ferramentas de vendas de acordo com o público-alvo;   

4. Esclarece dúvidas e medeia eventuais conflitos com postura profissional a partir dos tipos de 

atendimento.   

 

Elementos da Competência 

Conhecimentos 

• Comunicação Verbal e Não Verbal: elementos da comunicação, vícios de linguagem, 

variações linguísticas, linguagem corporal. 

• Direitos e Deveres: alguns princípios do Código de Defesa do Consumidor, formas de 

atuação como prestador de serviços, autônomo ou empregado.   

• Comportamento e Ética Profissional: apresentação e postura profissional, principais 

regras de etiqueta profissional.    

• Tipos de Atendimento: personalizado, considerando a diversidade (idosos, jovens, 

adultos, pessoas com deficiência, gestantes, mobilidade reduzida etc.); presencial, 

eletrônico, telefônico e impresso.   

• Sistema de Informação em Imagem Pessoal: Registro de dados do cliente.  

• Meios de divulgação: cartão, folder, mídias virtuais, e-mail marketing, panfletagem, 

outdoor, entre outros. 

 

Habilidades 

• Comunicar-se de forma clara e objetiva; 

• Atender as necessidades do cliente;  

• Interpretar e elaborar textos, relatórios e documentos: ficha de cadastro, ficha de 

avaliação; 

• Pesquisar, coletar e organizar dados e informações; 

• Registrar dados, informações e preferências dos clientes;  

• Comercializar produtos e serviços;   

• Mediar conflitos; 

• Negociar em situações adversas. 
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Elementos da Competência 

 

Atitudes/Valores 

• Cordialidade, empatia e flexibilidade nas relações interpessoais;  

• Valorização e respeito à diversidade;  

• Postura profissional no acolhimento ao cliente;  

• Sigilo profissional no trato de informações;  

• Respeito à privacidade do cliente;  

• Atitude empreendedora;  

• Proatividade na solução de problemas. 

 
Unidade Curricular 2: Organizar o Ambiente e os Processos de Trabalho em Imagem Pessoal 

Carga Horária: 36 horas 

 

Indicadores 

1. Prepara o ambiente de trabalho de acordo com os procedimentos a serem realizados, 

de modo a preservar a saúde do profissional e do cliente; 

2. Organiza e armazena produtos, materiais, utensílios e equipamentos conforme suas 

funções, indicações do fabricante e legislação vigente; 

3. Higieniza utensílios, equipamentos e instalações conforme as normas de 

biossegurança; 

4. Desinfeta utensílios e acessórios conforme as normas de biossegurança e indicações do 

fabricante do equipamento.   

 

Elementos da Competência 

Conhecimentos 

• Ergonomia e Qualidade de Vida no Trabalho: ergonomia no ambiente de trabalho, 

estresse e ansiedade, Distúrbio Osteomuscular Relacionado ao Trabalho (DORT), ações 

que auxiliam na manutenção da saúde física e mental, etc.   

• Características e Prevenção dos Riscos Ocupacionais: tipos de riscos (biológicos, 

químicos, físicos e/ou acidentes e equipamentos de proteção individual).   

• Equipamentos de Proteção Individual e Coletivo: definição, função e formas de 

utilização em Imagem Pessoal (EPI e EPC)   

• Definição de vírus, bactérias, patogênicos   

• Níveis de Riscos e Contaminação por Doenças Transmissíveis: HIV, Hepatite A, B e 

C, HPV, entre outras.   
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Elementos da Competência 

• Limpeza, Higienização, Desinfecção e Esterilização: normas da Vigilância Sanitária, 

procedimentos, produtos e equipamentos, entre outros.   

  
Habilidades 

• Organizar rotinas de trabalho;  

• Identificar riscos no ambiente de trabalho;  

• Manusear produtos, materiais, utensílios e equipamentos;  

• Selecionar materiais, equipamentos, instrumentos e produtos;  

• Descartar resíduos e materiais;  

• Utilizar EPI;  

• Realizar higienização de utensílios, equipamentos e instalações;  

• Executar o processo de desinfecção;  

• Organizar o espaço de trabalho;  

• Trabalhar em equipe multiprofissional;  

• Calcular valores e quantidades. 

  
Atitudes/Valores 
 

• Zelo na conservação do ambiente e no manuseio dos produtos, materiais, utensílios e 

equipamentos; 

• Atenção no armazenamento dos produtos, materiais, utensílios e equipamentos;  

• Responsabilidade nos procedimentos de assepsia;  

• Proatividade, responsabilidade e comprometimento na realização das atividades;  

• Respeito e cordialidade no relacionamento com o cliente;  

• Flexibilidade e empatia nas relações interpessoais;  

• Iniciativa no cumprimento das normas de saúde e segurança;  

• Colaboração ou trabalho em equipe;  

• Parcimônia na utilização de recursos;  

 

 

Unidade Curricular 3: Realizar Técnica de Visagismo 

Carga horária: 60 horas 

 

Indicadores 

1. Identifica os elementos biopsicossocial conforme os princípios do Visagismo; 

2. Indica o tipo de corte do cabelo, coloração, penteado, maquiagem e design de 
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Indicadores 

sobrancelhas, de acordo com a linguagem visual e os princípios de harmonia;  

3. Cria a imagem e o design personalizados de acordo com as necessidades do cliente, 

respeitando os fundamentos da linguagem visual.   

 

Elementos da Competência 

Conhecimentos 

• História do Visagismo: Bauhaus, moda e estilo;    

• Princípios de Visagismo: estrutura anatômica básica do rosto e da cabeça, figuras 

arquetípicas da geometria básica, elementos da criatividade (os tipos de rosto, formato 

dos olhos, processo criativo, comportamento, atitudes e fluxo, proporção áurea e 

valores cromáticos); 

• Formas Geométricas Básicas do Rosto e Temperamentos: elementos da forma 

(ponto, linha, ângulo, figuras orgânicas e inorgânicas, equilíbrio, peso, ritmo, 

profundidade e textura), antropologia e fundamentos psicológicos dos temperamentos 

de acordo com Visagismo;  

• Fundamentos da Linguagem Visual e os Princípios Básicos de Harmonia e 

Beleza: elementos dos princípios do design;  

• Fundamentos de Luz e Cor Aplicados ao Visagismo: luz, sombra, movimento, tons 

de pele branca e negra, e combinações de cores;  

• Os Sete Princípios do Pensamento Criativo: criatividade e inovação e os princípios 

do pensamento criativo; 

• Consultoria e Elementos da OCMIR: elementos de abordagem e integração da 

imagem pretendida com a imagem do cliente, fazendo uma leitura e interpretação para 

a materialização proposta.  

 
Habilidades 

• Realizar leitura facial e interpretar traços fisionômicos;  

 
Atitudes/Valores 

• Cordialidade no relacionamento com o cliente;    

• Respeito e cuidado no atendimento ao cliente;  

• Apresentação pessoal, postura profissional e qualidade no atendimento ao cliente;  

• Flexibilidade e empatia nos relacionamentos interpessoais. 

 

 

Unidade Curricular 4: Apresentar Cosméticos Aplicados a Imagem Pessoal 
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Carga Horária: 60 horas 

 

Indicadores 

1. Investiga os tipos de cosméticos existentes no mercado, conforme matérias-primas e 

princípios ativos;  

2. Manuseia cosméticos, conforme os princípios de biossegurança;  

3. Seleciona cosméticos identificando as funções de acordo com a composição química e a 

forma cosmética;  

4. Orienta clientes sobre os tipos de fotoproteção e seu uso diário, de acordo com a 

exposição e fototipo cutâneo e seus anexos; 

5. Materiais, instrumentos, equipamentos e produtos: característica, validade, função, 

quantidade, qualidade e formas de descarte.  

 

Elementos da Competência 

Conhecimentos 

• Classificação de Produtos de Higiene Pessoal, Cosméticos e Perfumes: definição e 

grau de risco (RDC vigente);  

• Diferenças de Cosmético e Fitocosmético e Outras Terminologias do Segmento de 

Estética;  

• Legislação Aplicada a Cosméticos: definição e órgãos reguladores;  

• Princípios da Química Inorgânica e da Orgânica Aplicadas à Cosmetologia: 

átomos, moléculas, matéria, ligações iônicas, pH e estruturas/formulações químicas;  

• Permeabilidade Cutânea: lipossomas, nanotecnologia e biotecnologia, via de 

permeação (cutânea: transepidérmica, glândula sudorípara e folículo piloso) e fatores 

que influenciam na permeação;  

• Componentes Cosméticos e Suas Funções na Formulação: conservantes, 

veículo/excipiente, umectantes, emolientes, espessantes, neutralizantes, sequestrantes, 

quelantes, princípios ativos, tensoativos, corantes e aromatizantes;  

• Princípios Ativos: adstringentes, secativos, hidratantes, umectantes, queratolíticos, 

antioxidantes, abrasivos, oclusivos, calmantes, cicatrizantes, anti-inflamatórios, 

clareadores, despigmentastes, entre outros; 

• Formas Adequadas na Utilização de Cosméticos: corretivo, base, pós faciais, 

batons/umectantes labiais, blushes, maquiagem para área dos olhos e cosméticos com 

ações de correção estética;  

• Indicações e Contraindicações dos Princípios Ativos;  

• Formas Cosméticas: emulsão (creme, leite ou loção cremosa), loção, gel, gel creme, 

espuma (mousse), aerossol, suspensão, sabonete líquido, óleo, sais, sérum, barra ou 
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Elementos da Competência 

bastão, máscara e pó;  

• Embalagens dos Cosméticos: embalagem primária e secundária, informações da 

rotulagem;  

• Indústria Cosmética: fabricação, controle de qualidade dos produtos cosméticos, testes 

para avaliar uma formulação;  

• Técnicas de Manuseio: prevenção de contaminação dos cosméticos;  

• Terminologias Vigentes: Sistema de Codificação da Nomenclatura de Ingredientes 

Cosméticos;  

• Definição, Finalidade e Princípios Ativos: tipos de proteção (protetores solares e fator 

de proteção solar - FPS) e ações preventivas de fotoprotetores (radiações, 

melanogênese); 

• Características da Exposição da Pele: radiação UV em ambiente externo e interno.  

Habilidades 

• Diferenciar composições cosméticas;  

• Interpretar rótulos e normas;  

• Relacionar produtos cosméticos para cada tipo de pele;  

• Pesquisar dados e informações;  

• Selecionar formulações cosméticas;  

Atitudes/Valores 

• Atenção e responsabilidade na combinação dos ativos e no manuseio dos cosméticos;  

• Empatia no trato com o cliente;  

• Zelo pela higiene, limpeza e conservação na utilização dos equipamentos, instrumentos 

e ferramentas. 

 

Unidade Curricular 5: Realizar Procedimentos de Epilação Facial 

Carga Horária: 60 horas 

 

Indicadores 

1. Atende o cliente e avalia a pele e o pelo, prestando esclarecimentos sobre os 

procedimentos de epilação, de acordo com a ficha de avaliação;  

2. Prepara a pele e seleciona produtos e procedimentos, atendendo as normas de 

biossegurança e vigilância sanitária, e as necessidades do cliente;  

3. Seleciona técnica de epilação com base na avaliação facial do cliente;  

4. Realiza a epilação do rosto utilizando instrumentos e produtos, promovendo a satisfação 
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do cliente;  

5. Retira excesso de pelos das sobrancelhas, observando a geometria facial para 

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

6. Realiza o design de sobrancelhas de acordo com as características faciais de cada 

cliente; 

7. Orienta os clientes quanto aos procedimentos realizados, explicando os cuidados pré e 

pós depilatórios. 

 

Elementos da Competência 

Conhecimentos 

• Sistema Tegumentar: pele e anexos, unidade pilocebácea, glândulas sudoríparas, 

camadas da pele e anomalias da pele e do pelo;  

• Anomalias da Pele e do Pelo;  

• Tipos de Rosto: formatos de rosto, formatos de sobrancelhas;  

• Características das Regiões Epiladas: técnicas e produtos para cada região; 

• Tipos de Insumos Descartáveis: espátula, pinça, papel toalha e algodão;   

• Tipos de Cera: características químicas, indicações, contraindicações;  

• Normas de Biossegurança: tipos de EPI utilizados em imagem pessoal: touca, 

máscara, luvas e jaleco;  

• Técnicas de Retirada de Excesso de Pelos das Sobrancelhas com Pinça: geometria 

facial, harmonia e equilíbrio na maquiagem.  

• Técnicas de Epilação: cera fria e quente, depilação com linha e pinça; 

• Procedimentos de Acabamento e Finalização: limpeza, pinçagem e aplicação de 

produtos pós depilatórios;  

• Tipos e Funções dos Produtos de Finalização: removedores de cera, calmantes e 

cicatrizantes pós-depilatórios;  

• Cuidados pré e pós-depilação: reações alérgicas - edema, eritema, urticária, radiação 

solar: efeitos na pele antes e após a depilação (queimaduras e hematomas causados 

por depilações).  

 
Habilidades 

• Selecionar materiais, equipamentos, instrumentos e produtos;  

• Aplicar produtos pré e pós-depilatório;  

• Utilizar EPI e materiais descartáveis;  

• Manusear instrumentais e materiais;  

• Epilar com linha;  



18 
 

Elementos da Competência 

• Epilar com pinça;  

• Modelar sobrancelhas. 

 
Atitudes/Valores 

 

 

Unidade Curricular 6: Realizar Procedimentos de Maquiagem 

Carga Horária: 72 horas 

 

Indicadores 

1. Realiza procedimentos de higienização e preparação da pele de acordo com a avaliação 

da pele do cliente; 

2. Seleciona a técnica adequada conforme geometria facial, idade, tipo cromático, 

preferências do cliente, além de características do evento, vestuário e tendências de 

moda;  

3. Define os produtos a serem utilizados conforme avaliação da pele do cliente; 

4. Faz a cobertura, fixação e correção da pele, utilizando produtos e instrumentais 

específicos, conforme os princípios de luz e sombra e da teoria das cores para a 

maquiagem;   

5. Delineia e colore os olhos utilizando produtos e instrumentais específicos, conforme 

formato do rosto;   

6. Delineia e colore de lábios, utilizando produtos e instrumentais específicos, conforme 

proposta da maquiagem e dos traços fisionômicos;  

7. Aplica a técnica de iluminação da face, de acordo com o formato do rosto e os traços 

fisionómicos, empregando correções, se necessário; 

8. Aplica máscara e/ou cílios postiços, utilizando produtos específicos para os olhos, 

conforme técnica para valorizar o olhar;  

9. Faz acabamento da maquiagem, retocando sobrancelhas conforme proposta da 

maquiagem. 

 

Elementos da Competência 

Conhecimentos 

• Pele: composição, tipos, características e cuidados;   

• Avaliação da Pele: tipos de patologias (problemas), causas e sintomas;   

• Morfologia, Geometria Facial e Técnicas de Correção: formatos de rosto, olhos, nariz, 

queixo, lábios e sobrancelhas;   
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Elementos da Competência 

• História e Conceito da Maquiagem: relação com a moda e influências culturais e 

étnicas;   

• Correções Faciais: uniformização, efeitos de sombra luz, contornos faciais e 

iluminação;   

• Cosméticos Para Maquiagem: tipos, funções, características, texturas e efeitos;  

• Cosmetologia Aplicada a Maquiagem: conceito, tecnologia dos produtos, composição 

e utilização;   

• Sombra e Luz Aplicadas à Maquiagem: contorno e iluminação;   

• Tipos e Características de Maquiagem: maquiagem social, para noivas, para fotos e 

books, televisão, cinema, teatro, desfiles e necrófila;   

• Técnicas de Camuflagem da Pele: correção de machas e imperfeições;  

• Higienização Facial Pré-Maquiagem: limpeza, tonificação e hidratação;  

• Produtos de Maquiagem: funções, características, qualidade, efeitos, texturas e 

acabamentos; 

• Cosmetologia Para Maquiagem: definição, produtos, composição e utilização;  

• Fatores Determinantes Para Escolha da Maquiagem: tipos de evento (local, horário), 

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

• 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;   

• Técnicas de Uniformização da Pele: correção de manchas e imperfeições.  

 

Habilidades 

• Demonstrar habilidade motora no manuseio de instrumentos e materiais;  

• Realizar leitura facial e interpretar traços fisionômicos;  

• Utilizar equipamentos de proteção individual;  

• Utilizar produtos e instrumentais específicos. 

 

Atitudes/Valores 

• Criatividade na definição e execução da maquiagem;  

• Responsabilidade no cumprimento de horários;  

• Autocontrole em situações adversas;  
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Unidade Curricular 7: Realizar procedimentos de higienização e modelagem dos 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 o 

procedimento a ser realizado;   

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

realizado;  

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

capilar; 

5. Realiza penteado solto, preso ou semipreso, utilizando técnicas básicas de penteado, de 

acordo com as características do cabelo e ocasião aplicados ao Visagismo;   

6. Utiliza equipamentos e instrumentos a partir das tendências e das técnicas de 

Visagismo. 

 

Elementos da Competência 

Conhecimentos 

• Pele: camadas, tecidos, terminações nervosas.   

• Estrutura do couro cabeludo: formação do folículo, derme papilar, eixo do cabelo, 

entre outras.   

• Estrutura do cabelo: medula, córtex e cutícula e suas particularidades como 

complexidades integradas.   

• Patologias de pele e pelos: micoses, dermatites, pediculose, escabiose, tricoptilose, 

tricotilomania, tricofagia, alopecia e triconodose, entre outros.   

• Materiais, instrumentos, equipamentos e produtos do cabeleireiro: característica, 

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

• Técnicas de higienização e secagem   

• Técnicas de escovar, enrolar, realizar tranças, desfiar/eriçar e modelar cabelos   

• Técnicas de penteados: preso, semipreso e solto.   

• Técnicas de penteados com tranças, clássicos e social 

 
Habilidades 

• Elaborar penteados.  

• Manusear com desenvoltura os instrumentos e materiais.  

• Interpretar informações e orientações de rótulos de produtos.  
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Elementos da Competência 

 

Atitudes/Valores 

• Proatividade, responsabilidade e comprometimento na realização das atividades;  

• Respeito e cordialidade no relacionamento com o cliente;  

• Criatividade nos processos de trabalho;  

• Cuidado no manuseio dos cabelos e do couro cabeludo;   

• Postura profissional no ambiente de trabalho;   

 

Unidade Curricular 8: Realizar Procedimentos Terapêuticos do Couro Cabeludo aos Fios 

Capilares 

Carga Horária: 60 horas 

 

Indicadores 

1. Define produtos e procedimentos de hidratação e reconstrução capilar de acordo com 

a estrutura capilar e o couro cabeludo;   

2. Aplica hidratante com base na recomendação do fabricante e na avaliação da estrutura 

capilar e do couro cabeludo;   

3. Aplica óleos essenciais com base na recomendação do fabricante e na avaliação da 

estrutura capilar e do couro cabeludo com terapias de tratamento;  

4. Aplica argila com base na recomendação do fabricante e na avaliação da estrutura 

capilar e do couro cabeludo;   

5. Aplica reconstrutor capilar, com base na recomendação do fabricante e na avaliação 

da estrutura capilar e do couro cabeludo;   

6. Seleciona produtos, equipamentos e instrumentos de acordo com a avaliação do 

cabelo e o procedimento a ser realizado, conforme indicações do fabricante. 

 

Elementos da Competência 

Conhecimentos 

• Materiais, Instrumentos, Equipamentos e Produtos Para Hidratação e 

Reconstrução Capilar: característica, validade, função, quantidade, qualidade e 

formas de descarte;   

• Estrutura do Cabelo: medula, córtex e cutícula e suas particularidades como 

complexidades integradas;  

• Cosmetologia Aplicada à Terapia Capilar e Recursos Terapêuticos: definição e 

produtos para higienização, argiloterapia, terapias com infravermelho e alta frequência, 

dermatoscopia e uso de equipamentos de calor; 
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Elementos da Competência 

• Realizar Tratamentos Terapêuticos no Couro Cabeludo e manuseio de 

instrumentos  

• Realização de massagem capilar (shiatsu); 

• 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: hidratação, reconstrução capilar e óleos essenciais (produtos, 

composição química, compatibilidade e utilização). 

Habilidades 

• Organizar materiais, produtos e equipamentos;  

• Manter a limpeza e a organização do local de trabalho;  

• Realizar avaliação da estrutura capilar e do couro cabeludo;  

• Interpretar informações e orientações de rótulos de produtos. 

 

Atitudes/Valores 

 

 

Unidade Curricular 9: Realizar Procedimentos de Corte de Cabelos 

Carga Horária: 60 horas 

 

Indicadores 

1. Define os procedimentos conforme estrutura capilar, formato do rosto, estilo pessoal e 

expectativas do cliente;   

2. Seleciona produtos, equipamentos e instrumentos com base na avaliação do cabelo e 

o procedimento a ser realizado;  

3. Corta cabelos masculinos e femininos, aplicando técnicas de corte e finalização, de 

acordo com a estrutura e característica do cabelo;   

4. Orienta clientes quanto aos cuidados a serem adotados de acordo com a geometria do 

corte. 

 

Elementos da Competência 

Conhecimentos 

• Estrutura Anatômica da Cabeça: face externa do crânio e esqueleto da face;  

• Padrão de Crescimento dos Fios: estrutura e características do cabelo para a realização 
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Elementos da Competência 

do corte;  

• Materiais, Instrumentos, Equipamentos e Produtos de Corte de Cabelo: característica, 

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

• Geometria do Corte: formas, linhas de direção, simetria, ângulos e eixo (princípios da 

imagem);  

• Protocolos de Trabalho e Elementos dos Princípios do Corte: posição da cabeça, 

secção, divisão, distribuição, projeção, posição do dedo e ou ferramenta, linha de corte.  

• Divisões e Subdivisões Para Corte dos Cabelos; 

• Bases de Corte (Estruturas): quadrado, triângulo, cilíndrico e redondo;  

• Bases de Corte combinadas e Pontos de Conexões;  

• Técnicas Específicas: corte reto, picotado, desfiado, navalhado, desbastado, deslizante, 

entre outros;  

• Elaboração de Planejamento: criação de gráficos que determinam os protocolos de 

execução;  

• Bases em Camadas. 
 

Habilidades 

• Preparar os cabelos para o corte;  

• Cortar os cabelos;  

• Avaliar a estrutura capilar e do couro cabeludo;  

• Manusear instrumentos, equipamentos e materiais;  

 

Atitudes/Valores 

 

 

Unidade Curricular 10: Realizar Procedimentos Químicos Capilares 

Carga Horária: 108 horas 

 

Indicadores 

1. Avalia os cabelos e o couro cabeludo, com base em informações fornecidas pelo 

cliente e orientando-o, se necessário, a buscar um profissional especializado;   

2. Prepara os produtos de acordo com a indicação do fabricante;  

3. Seleciona produtos, equipamentos e instrumentos com base na avaliação do cabelo e 

o procedimento a ser realizado;  

4. Realiza teste de mecha, de acordo com a indicação do fabricante a fim de verificar 

compatibilidade de produtos e resistência dos fios;  
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5. Realiza procedimentos de coloração, de acordo com a avaliação e indicação do 

fabricante;  

6. Realiza procedimentos de descoloração, de acordo com a avaliação e indicação do 

fabricante;  

7. Ondula o cabelo, de acordo com a avaliação e técnicas específicas, conforme 

indicação do fabricante;  

8. Desondula o cabelo, conforme avaliação, técnicas específicas e indicação do 

fabricante;  

9. Realiza procedimentos de redução de volume pelo grau de ondulação dos cabelos, 

utilizando escova progressiva com avaliação e técnicas específicas e da indicação do 

fabricante;  

10. Orienta o cliente quanto aos cuidados a serem adotados conforme procedimentos 

químicos capilares. 

 

Elementos da Competência 

Conhecimentos 

• Estrutura do Cabelo: medula, córtex e cutícula e suas particularidades como 

complexidades integradas;  

• Estrutura Anatômica da Cabeça: face externa do crânio e esqueleto da face.  

• Realização de Procedimentos Químicos Capilares: análise de padrão de 

crescimento dos fios, estrutura e características do cabelo;  

• Ligações Químicas do Cabelo  

• Químicas de Transformação Capilar: desestruturantes, agentes redutores e 

neutralizantes;  

• Composição da Cor Natural dos Cabelos;  

• Cosmetologia Para Procedimentos Químicos Capilares: produtos, composição 

química e utilização;  

• Colorimetria: estudo da cor, elementos das cores e suas combinações e estrela de 

Oswald, cor-pigmento e cor-luz;  

• Combinações Cromáticas: esquemas de consenso, esquemas de equilíbrio;  

• Técnicas de Coloração: cabelos naturais, cabelos coloridos, cabelos brancos, pré-

pigmentação e repigmentação;  

• Técnicas de Descoloração, Decapagem e Despigmentação Parcial;  

• Técnicas de Ondulação e Desondulação dos Cabelos: ativos químicos e 

progressivos. 
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Elementos da Competência 

Habilidades 

• Verificar a compatibilidade de produtos;  

• Acompanhar a reação dos cabelos durante a aplicação dos produtos;  

• Manusear instrumentos, equipamentos e materiais; 

• Interpretar informações e orientações de rótulos de produtos.  

 
Atitudes/Valores 

 

 

Unidade Curricular 11: Realizar Atividades Administrativas Para Trabalho em Imagem Pessoal 

Carga Horária: 36 horas 

Indicadores 

1. Planeja o espaço de Imagem Pessoal conforme oferta de serviços e legislação 

vigente;  

2. Realiza levantamento e cadastro de fornecedores/prestadores de serviços mediante 

pesquisa de mercado;  

3. Realiza o controle do estoque, verificando a demanda, os produtos disponíveis e o 

prazo de entrega dos fornecedores;  

4. Define o preço dos serviços com base no mercado e nos custos de cada 

procedimento;  

5. Organiza e armazena produtos, materiais, utensílios e equipamentos, conforme suas 

funções, indicações do fabricante e legislação vigente. 

 

Elementos da Competência 

Conhecimentos 

• Procedimentos de Compras no Segmento de Imagem Pessoal: pesquisa de 

fornecedores, análise de preço (custo/benefício), prazo de validade e de pagamento, 

qualidade e tempo de entrega;  

• Cadastro de Clientes: dados, preferências, procedimentos realizados e ferramentas 

para cadastro;  

• Tipos de Serviços, Equipamentos e Produtos em Imagem Pessoal;   

• Rótulos e Embalagens de Produtos: registro e normas vigentes;  

• Formas e Sistemas de Controle de Fornecedores e Estoques: planilha eletrônica, 

materiais impressos, software de gestão, entre outros;  

• Estrutura Organizacional: organograma e suas interrelações na atuação do 
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Elementos da Competência 

profissional em Imagem Pessoal;  

• Organização do Trabalho: contexto socioeconômico, características regionais, 

possibilidades e limites de atuação do técnico e legislação relacionada;  

• Código de Defesa do Consumidor: direitos e deveres;  

• Controle de Estoque: armazenamento, reposição, entrada e saída de produtos, e 

manutenção de equipamentos;  

• Porcentagem e as Quatro Operações Matemáticas;  

• Formação de Preço: custos fixos e variáveis;  

• Preço: custos fixos e variáveis, valores de mercado, sazonalidade, qualidade de 

produtos e serviços, custos diretos e indiretos.  

• Planejamento de Carreira: formas de inserção no mercado de trabalho, marketing e 

apresentação pessoal, metas pessoais, preparação de currículos, entrevista de 

emprego;  

• Cadastro de Clientes: tipos e formas de organização;   

• Formas e Sistemas de Controle de Fornecedores e Estoques: planilha eletrônica, 

materiais impressos e software de gestão, entre outros;   

• Noções de Matemática: adição, subtração, divisão e porcentagem;   

• Definição de Pós-Venda: acompanhamento de relatórios de venda e estratégias de 

fidelização de clientes; 

• Sistema de Informação em Imagem Pessoal: registro da avaliação do cliente em 

software específico.  

 
Habilidades 

• Pesquisar dados e informações;  

• Ler e interpretar textos;  

• Negociar em situações adversas;  

• Organizar rotinas de trabalho;  

• Calcular custos e valores;  

• Pesquisar preços de produtos de serviços em imagem pessoal.  

  

Atitudes/Valores 

• Visão sistêmica nos processos de trabalho;  

• Cordialidade no trato com fornecedores;  

• Flexibilidade às mudanças nas formas de trabalho;  

• Proatividade na busca por melhorias nas atividades de trabalho.  
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Unidade Curricular 12: Elaborar e Realizar Plano de Atendimento em Imagem Pessoal 

Carga Horária: 36 horas 

 

Indicadores 

1. Orienta o cliente sobre os procedimentos a serem realizados conforme a avaliação da 

pele e dos cabelos;  

2. Define plano de atendimento em imagem pessoal de acordo com a avaliação e as 

necessidades do cliente;  

3. Aplica procedimentos de imagem pessoal, com base no plano de atendimento;  

4. Reavalia a condição estética facial e capilar do cliente no decorrer dos atendimentos, 

verificando os resultados obtidos, conforme a necessidade de alteração do plano 

inicial. 

 

Elementos da Competência 

Conhecimentos 

• Plano de Atendimento Facial: implicações da avaliação para elaboração do plano;  

• Avaliação Facial: biótipo cutâneo, hidratação da pele, flacidez tissular e muscular, 

rugas estáticas e dinâmicas, presença de manchas, lesões elementares de pele, linhas 

de tensão facial;  

• Integração das Técnicas: manuais, eletroterápicas e ativos cosméticos nos 

procedimentos estéticos faciais, frequência e tempos das sessões;  

• Formas de Registro dos Atendimentos e Protocolos;  

• Benefícios e Implicações da Aplicação de Procedimentos e Cosméticos 

Combinados e Sequenciais: indicações e contraindicações das técnicas manuais e 

elétricas, e de produtos cosméticos aplicados nos procedimentos faciais. 

 
Habilidades 

• Orientar o cliente sobre a corresponsabilidade nos cuidados diários e comparecimento 

nos atendimentos para o resultado dos procedimentos;  

• Realizar registros fotográficos da evolução dos atendimentos;  

• Reavaliar constantemente o cliente e alterar o protocolo quando necessário;  

• Utilizar linguagem clara e termos técnicos nos registros;  

• Elaborar registros e relatórios de acompanhamento;  
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Elementos da Competência 

• Associar as técnicas manuais/elétricas aos cosméticos;  

• Pesquisar planos de atendimento facial;  

• Realizar procedimentos estéticos faciais;  

• Acompanhar e avaliar a reação da pele ao longo dos procedimentos.   

 
Atitudes/Valores 

• Sigilo nas informações do Plano de Atendimento;  

• Responsabilidade na aplicação das técnicas.  

 

Unidade Curricular 13: Prática Integrada das Competências em Imagem Pessoal 

Carga Horária: 64 horas 

 
O objetivo da Unidade Curricular de Natureza Diferenciada Prática Integrada das Competências 

em Imagem Pessoal é promover a integração, mobilização e articulação das competências do 

curso, propiciando aos alunos ampla vivência do processo de trabalho em Imagem Pessoal de 

forma a favorecer a sua inserção no mundo do trabalho. 

 

Indicadores 

1. Cumpre o compromisso assumido no prazo determinado, respeitando as normas 

estabelecidas na Prática Integrada das Competências; 

2. Realiza a Prática Integrada das Competências conforme a descrição das atividades, 

demonstrando comprometimento com o fazer profissional; 

3. Articula as competências do curso para o desenvolvimento das atividades da Prática 

Integrada das Competências. 

 

Unidades Curriculares 14: Projeto Integrador Técnico em Imagem Pessoal 

Carga Horária: 40 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, Aprendizagem Técnica de 

Nível Médio, Habilitação Profissional Técnica de Nível Médio, Qualificação Profissional 

Técnica de Nível Médio e Especialização Técnica de Nível Médio. 

O planejamento e execução do Projeto Integrador propiciam a articulação das 

competências previstas no perfil profissional de conclusão, pois apresentam ao aluno 
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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 Integrador, 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 com a 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; 

• Espaço privilegiado para imprimir as Marcas Formativas Senac: 

– Domínio técnico-científico; 

– Atitude empreendedora; 

– Visão crítica; 

– Responsabilidade no uso de recursos organizacionais e no descarte de 

lixo eletrônico;  

– Atitude colaborativa. 

 

São necessárias 03 (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, são 

realizados o detalhamento do tema gerador e o levantamento das questões que nortearão 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. 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 
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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 01 – Visagismo: Visão Holística do Técnico em Imagem Pessoal 
 

O Visagismo é a arte de criar um estilo pessoal e o domínio dos seus conceitos e 

técnicas possibilita a customização da imagem de cada cliente. Quando o Visagismo é usado 

corretamente, as pessoas percebem que o profissional está trabalhando com conhecimento na 

busca de uma imagem que trará benefícios para elas, tanto estéticos, deixando-as mais belas, 

quanto psicológicos e emocionais, aumentando a autoestima e o bem-estar. 

A partir dessa situação, o docente irá propor aos alunos o desafio de indicar e/ou realizar 

procedimentos de imagem pessoal com a interface do Visagismo, considerando as 

características dos clientes. Este público poderá vir do atendimento com modelos, clientes ou 

cases trazidos pelo orientador. 

Após a realização dos trabalhos, poderá ser feito um seminário a fim de socializar os 

resultados e oportunizar esclarecimentos sobre os benefícios do Visagismo como fator 

contribuinte ao bem-estar do cliente. 

 

Proposta 02 - Maquiagem: Estratégia Para Elevação da Autoestima em Diversos 
Públicos 
   

A partir do tema gerador e da proposta, o docente deve orientar o aluno quanto à 

realização de pesquisas sobre as alterações dermatológicas, os cuidados e os benefícios do 

uso de maquiagem em pessoas que apresentem alterações, como queimaduras, vitiligo, acne, 

melasma, lúpus, etc. Após as pesquisas exploratórias, deve-se discutir com o grupo o 

entendimento da ação da maquiagem na pele dessas pessoas.   

A partir deste tema, os alunos devem convidar pessoas que precisem de maquiagem 

para correções de imperfeições da pele, de forma a auxiliar a elevação da autoestima e do 
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bem-estar. Os convidados devem ter alterações dermatológicas, ou seja, uma pele mais 

complexa, que exige cuidados diferenciados.  

No segundo momento, será proposta a realização de um planejamento das maquiagens 

das pessoas que foram selecionadas para o trabalho. Os alunos realizarão o processo de 

planejamento em croquis de todas as pessoas que eles maquiarão e uma ficha técnica que 

deverá 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. 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:  

• Cumpre as atividades previstas no Plano de Ação, conforme desafio identificado no 

tema gerador; 

• Apresenta resultados ou soluções de acordo com as problemáticas do tema 

gerador e objetivos do PI.  

 

Elementos da Competência Comuns nas Unidades Curriculares (UCs) 

Habilidades 

• Comunicar-se de forma clara e objetiva: UC 1 2 3 4 6 7 8 9 11 12 

• Atender as necessidades do cliente: UC 1 3 

• Trabalhar em equipe multiprofissional UC 2 7 

• Trabalhar em equipe multiprofissional: UC 7 8 

• Organizar materiais, produtos, instrumentos e equipamentos:  UC 8 9 10 

• Manter a limpeza e a organização do local de trabalho: UC 8 9 10 

• Iniciativa no cumprimento das normas de saúde e segurança: UC 8 9 10 

Atitudes/Valores 

• Sigilo profissional no trato de informações: UC 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

• Cordialidade no relacionamento com o cliente: UC 3 4 5 6  
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• Respeito e cuidado no atendimento ao cliente: UC 3 4 5 6  

• Apresentação pessoal, postura profissional e qualidade no atendimento ao cliente: UC 

3 4 5 6 7 8 9 10 

• Flexibilidade e empatia nos relacionamentos interpessoais: UC 3 5 6 7 8 9 10 

• Zelo pela higiene, limpeza, conservação de instrumentais, materiais de trabalho: UC 4 

6 

• Valorização e respeito à diversidade: UC 1 2 7 8 9 

• Proatividade, atenção, responsabilidade e comprometimento na realização das 

atividades: UC 7 8 9 10 

• Respeito e cordialidade no relacionamento com o cliente: UC 8 9 10 12 

• Sigilo no trato de informações: UC 7 9 10 

• Criatividade nos processos de trabalho: UC 8 9 10 

• Iniciativa no cumprimento das normas de saúde e segurança: UC 2 7 8 9 

• Trabalho em equipe: UC 7 8 9 

• Postura profissional no ambiente de trabalho: UC 7 8 9 

• Parcimônia na utilização de recursos: UC 7 8 9 

 

 

7. 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. 
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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. 

 

7.1. Orientações Metodológicas Específicas Por Unidade Curricular 

 

UC1 | Estabelecer Ações de Relacionamento com Clientes de Imagem Pessoal: 

Considerando as atividades administrativas desenvolvidas nos serviços de imagem pessoal, é 

importante que o docente promova situações de aprendizagem que aluno vivencie os fazeres 

deste profissional. Nesse contexto, podem ser propostas atividades como: Extra classe, visitas 

técnicas, simulações em laboratório e pesquisas em folders e revistas especializadas que 

contribuam para o debate e materialização da visão sistêmica de sua atuação no mercado de 

trabalho. 

 
UC2 | Organizar o Ambiente e Processos de Trabalho em Imagem Pessoal: Com foco nas 

diferentes possibilidades de organização do ambiente de trabalho, recomenda-se que sejam 

criadas situações de aprendizagens para que os alunos vivenciem os fazeres profissionais do 
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Técnico em Imagem Pessoal referentes ao manuseio e organização de mobiliários, 

equipamentos e utensílios, a organização e armazenamento de produtos, higienização e 

esterilização de utensílios e acessórios, respeitando os princípios de ergonomia, biossegurança 

e sustentabilidade. Para tal, podem ser propostas atividades como: visitas técnicas, palestras 

com a vigilância sanitária, simulações em laboratório e pesquisas. 

 

UC3 | Realizar Técnicas de Visagismo: O docente deverá desenvolver atividades que permitam 

aos discentes ter o domínio da linguagem visual, a sensibilidade, o conhecimento técnico e a 

criatividade fazendo uso do visagismo, levando o aluno a criar uma imagem adequada ao seu 

cliente, conhecendo as características físicas, as necessidades pessoais e profissionais, os 

desejos e preferências d e cada cliente, bem como esclarecer dúvidas e orientar sobre como 

realçar a beleza natural. 

 

UC4 | Apresentar Cosméticos Para Uso em Imagem Pessoal: Para trabalhar esta unidade 

curricular é necessário criar condições para que os alunos tenham contato com diferentes tipos 

de cosméticos, no intuito de identificar os princípios ativos, componentes, formas, indicações e 

contraindicações e, com isso, selecionar os cosméticos de acordo com suas funções e orientar o 

cliente sobre o uso. Além disso, podem ser apresentados os testes que cosméticos são 

submetidos para serem autorizados no mercado, além do processo de regulamentação e 

recadastramento na ANVISA. É importante reforçar que abordagem dos cosméticos corporais, 

faciais e capilares será contínua durante o curso, iniciando nesta unidade curricular e 

aprofundando nas demais unidades curriculares, conforme os procedimentos. Para tal, podem 

ser propostas atividades como: pesquisas na internet, análise das legislações, rótulos e 

embalagens, visita técnica em empresa de cosméticos, experimentações e manuseio de 

cosméticos em laboratório. 

 

UC5 | Realizar Procedimentos de Epilação Facial: As situações de aprendizagem devem 

prever condições para que os alunos realizem todos os procedimentos de depilação facial, 

previstos no plano de curso, em contextos similares ao vivenciados no mundo do trabalho. Os 

procedimentos que também estão presentes em outras unidades curriculares devem ser 

realizados com foco na competência, demonstrando ao aluno que é necessário não só o 

conhecimento sobre a técnica, mas principalmente a sua finalidade.  

 

UC6 | Realizar Procedimentos de Maquiagem: As situações de aprendizagem devem prever 

condições para que os alunos realizem todas as técnicas os procedimentos utilizados no 

universo da maquiagem previstos no plano de curso, em contextos similares ao vivenciados no 

mundo do trabalho. 
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UC7 | Realizar Procedimentos de Higienização e Modelagem dos Cabelos: Para esta 

unidade curricular o docente deverá promover situações de aprendizagem que privilegiem a 

demonstração, a contextualização e a posterior realização de procedimentos de higienização, 

embelezamento e cuidados dos cabelos, que podem ser executados pelos alunos tanto em 

cabeças de boneca para uso pedagógico quanto em modelos/clientes. 

 

UC8 | Realizar Procedimentos Terapêuticos do Couro Cabeludo aos Fios Capilares: As 

situações de aprendizagem devem prever condições para que os alunos realizem todos os 

procedimentos terapêuticos do couro cabeludo aos fios capilares previstos no plano de curso, 

em contextos similares ao vivenciados no mundo do trabalho. Os procedimentos devem ser 

realizados com foco na competência, demonstrando ao aluno que é necessário não só o 

conhecimento sobre a técnica, mas principalmente a sua finalidade. 

 

UC9 | Realizar Procedimentos de Corte de Cabelos: O docente deverá promover situações de 

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

procedimentos de cortes   e cuidados dos cabelos, que podem ser executados pelos alunos 

tanto em cabeças de boneca para uso pedagógico quanto em modelos/clientes. 

 

UC10 | Realizar Procedimentos Químicos Capilares: O docente deverá promover situações 

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

procedimentos químicos capilares e cuidados dos cabelos, que podem ser executados pelos 

alunos tanto em cabeças de boneca para uso pedagógico quanto em modelos/clientes. 

 

UC11 | Realizar Atividades Administrativas Para Trabalho em Imagem Pessoal: 

Considerando as atividades administrativas desenvolvidas nos serviços de Imagem Pessoal é 

importante que o aluno vivencie os fazeres deste profissional que estão relacionados ao 

levantamento de fornecedores, às estratégias de compras, ao armazenamento e controle de 

estoque, à definição de preços e manutenção e reposição de equipamentos. Nesse contexto, 

podem ser propostas atividades como: visitas técnicas, simulações em laboratório e pesquisas, 

que contribuam para o debate e materialização da visão sistêmica de sua atuação no mercado 

de trabalho. 

 

UC12 | Elaborar e Realizar Plano de Atendimento em Imagem Pessoal: Considerando as 

possíveis estratégias de relacionamento com os clientes de Imagem Pessoal, recomenda- se ao 

docente que sejam criadas situações de aprendizagem para que o aluno construa um repertório 

que lhe permita, com base na atitude empreendedora, abordar aspectos relacionados a 
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divulgação de serviços, ferramentas de vendas, fidelização de clientes, bem como, ações de 

atendimento e resolução de possíveis intercorrências com o cliente.  

 

UC13 | Prática Integrada das Competências em Imagem Pessoal: A prática integrada das 

competências deve ser realizada reproduzindo situações reais de trabalho, por meio do exercício 

laboratorial e podendo atender público externo, sob orientação e acompanhamento constante do 

docente e de forma articulada com o desenvolvimento das diferentes competências que 

compõem o Perfil Profissional de Conclusão do Técnico em Imagem Pessoal. 

 
UC14 | Projeto Integrador Técnico em Imagem Pessoal: Considerando os temas geradores 

propostos, é fundamental promover um processo de mediação da aprendizagem no qual sejam 

feitas as articulações entre as competências correspondentes a cada unidade curricular e os 

aspectos próprios da atuação do Técnico em Imagem Pessoal relacionados a prática no mundo 

do trabalho considerando o cenário local, bem como eventuais temas geradores definidos 

conforme a realidade de cada região. Para tal, recomenda-se observar as possibilidades 

apontadas na descrição dos temas geradores acerca de cada etapa de elaboração do projeto. 

Por fim, considerando que o Projeto Integrador deve ser um espaço privilegiado para a 

impressão das Marcas Formativas Senac, recomenda-se que, tanto no contexto dos desafios 

identificados pelos alunos na fase de problematização quanto na construção realizada nas 

etapas de desenvolvimento e síntese, as atividades sejam permeadas pela reflexão acerca da 

relevância do domínio técnico-científico, da visão crítica e da atitude empreendedora, 

sustentável e colaborativa, com foco em resultados, na prática de Imagem Pessoal. 

 

8. 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. 

 

9. Avaliação 

 
Conforme princípios pedagógicos da Instituição de Ensino, a avaliação tem como propósitos ser: 
 



37 
 

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. 

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. 

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.  

Continuada: considerar o desenvolvimento de cada aluno ao logo do processo de ensino e 

aprendizagem, permitindo que as aprendizagens sejam avaliadas de forma contínua. Através da 

observação permanente e da realização de atividades diferentes, o docente poderá acompanhar 

o desenvolvimento de seus alunos e realizar uma reflexão constante de sua prática, bem como 

favorecer a utilização de novos instrumentos de trabalho. 

 

9.1. 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: 

 

9.1.1. 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 

 

9.1.2.  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 

 

9.1.3.  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% (setenta e cinco por 

cento), conforme legislação vigente. Na modalidade a distância, o controle da frequência é 

baseado na realização das atividades previstas. 

• Aprovado: AP 

• Reprovado: RP 
 

9.1.4.  Fluxo do Processo de Registro da Avaliação 

 

9.1.4.1. Por Unidade Curricular 

 

 

  

Todos os indicadores 
foram atendidos?    

SIM   

NÃO   

D   

ND  

Frequência  
atendida?   

SIM 
  

NÃO   

APROVADO   

REPROVADO 
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9.1.4.2. Ao Final do Curso 

            

9.2.  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. 

 

10. 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° 11.788/2008). 

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.  

 

11. Instalações, Equipamentos e Recursos Didáticos 

 

11.1. Instalações e Equipamentos3 

 

11.1.1. Para Oferta Presencial | Laboratório Equipado 

 
Sala Para Manipulação de Produtos Cosméticos  

 
3 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. 

 

Todas as competências / 

unidades curriculares com 

menção desenvolveu? 

SIM 

NÃO 

APROVADO 

REPROVADO 

 Todas as competências/unidades 

curriculares com menção 
DESENVOLVIDA? 

 



40 
 

1 bancada com pia inox 

1 espremedor de tintas  

1 esterilizador de escovas  

1 balança de precisão  

1 lixeira grande com tampa  

1 dispensador para álcool-gel  

1 dispensador para detergente 

1 dispensador para papel-toalha 

 
Sala-Ambiente (Salão de Beleza):  

Bancadas (1 por aluno)  

Espelhos (1 por aluno) 

Cadeiras hidráulicas (1 por aluno)  

Carrinhos auxiliares (1 por aluno)  

Lavatórios (1 para 4 ou 5 alunos) 

2 carrinhos auxiliares de inox (para lavatório) 

1 pia para higienização de mão 

1 dispensador para álcool-gel 

1 dispensador para sabonete líquido  

1 dispensador para papel-toalha  

1 lixeira com tampa e pedal  

2 armários para cosméticos 

2 armários para equipamentos/materiais 

1 mesa para orientador 

1 cadeira para o orientador  

1 computador com acesso à internet 

1 quadro branco  

1 secador de coluna 

2 aceleradores químico 

Cadeiras de espera  

2 Espelhos de mão 

4 altos frequência  

4 vapores de ozônio 

2 Difusor 360 com pedestal para cabelos cacheados  

4 Tricoscopio 

3 babyliss fino, médio e grosso  

1 chapinha larga 
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1chapinhas fina 

1 chapinha mine  

3 secadores  

3 máquinas de corte  

3 máquinas de acabamento  

 
Laboratório de Depilador Deve Conter:  

Autoclave (01 por laboratório);  

Seladora (01 por laboratório); 

Maca (01 para cada dois alunos);  

Aparelho de roll on (01 por maca);  

Panela termo cera pequena (01 por maca);  

Lixeira com tampa e pedal 13,5L (01 por maca);  

Escada para acesso a maca (02 por laboratório);  

Carrinho auxiliar (01 por maca);  

Pia para higienização das mãos (01 por laboratório);  

Divisória entre as macas;  

Espelho de mão (01 por maca);  

Pinças estéreis (04 por Maca)  

Tesoura pequena de aço (02 por Laboratório)  

Tesoura grande de aço (02 por Laboratório)  

Escovinha para sobrancelhas (04 por Maca)  

Escaninho de aço ou armários para guardar objetos pessoais dos alunos  

Dispenser para sabonete líquido (01 por laboratório);  

Dispenser para álcool gel (01 por laboratório);  

Dispenser para papel-toalha (01 por laboratório). 

Armários para guardo os insumos  

 

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 
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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 

 
Sala de Aula Convencional Equipada Com: 

Cadeiras móveis;  

Computador com acesso à internet e softwares para edição de texto, elaboração de planilhas 

eletrônicas e elaboração de apresentações; 

Lousa branca e/ou interativa; 

Projetor multimídia. 

 

11.1.2. Para Oferta a Distância 

As configurações de infraestrutura para oferta deste curso a distância serão definidas 

pela Rede EaD Senac. 

11.2. Recursos Didáticos 

  
O Departamento Regional deve especificar o que será adquirido pelo aluno ou fornecido 

pelo Senac em caso de alunos do Programa Senac de Gratuidade (PSG). Sugerimos utilizar 

como material de apoio, livros da Biblioteca Virtual do Senac-https://bibliotecadigitalsenac.com.br  

e vídeos do canal Senac Recomenda: https://www.youtube.com/channel/UCm8rxICUI9-

aH5ZAtTkKGuQ . 

 

12. Perfil Pessoal Docente e Técnico 

  

Unidades Curriculares Formação Acadêmica, Experiências, Atuação 

e Outros Pontos Pertinentes 

UC1: Estabelecer Ações de 

Relacionamento Clientes de 

Imagem Pessoal. 

Profissionais com Ensino superior em Cosmetologia e 

Estética, Administração, Gestão, Pedagogia ou áreas 

afins. Preferencialmente, com experiência profissional em 

docência e/ou experiência na área.  

Profissionais atuantes nas áreas de Cabeleireiro com 

comprovada experiência profissional de, no mínimo, dois 

https://www.youtube.com/channel/UCm8rxICUI9-aH5ZAtTkKGuQ
https://www.youtube.com/channel/UCm8rxICUI9-aH5ZAtTkKGuQ
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Unidades Curriculares Formação Acadêmica, Experiências, Atuação 

e Outros Pontos Pertinentes 

anos com curso profissionalizante na área. 

UC2: Organizar Ambiente e 

Processos de Trabalho em 

Imagem Pessoal 

Profissionais com Ensino superior em Cosmetologia e 

Estética, Administração, Gestão, Pedagogia ou áreas 

afins. Preferencialmente, com experiência profissional em 

docência e/ou experiência na área. 

Profissionais atuantes nas áreas de Cabeleireiro com 

comprovada experiência profissional de, no mínimo, dois 

anos com curso profissionalizante na área. 

UC3: Realizar Técnicas de 

Visagismo 

Profissionais com Ensino superior em Cosmetologia e 

Estética, Administração, Gestão, Pedagogia ou áreas 

afins. 

Preferencialmente, com experiência profissional em 

docência e/ou experiência na área. 

Profissionais atuantes nas áreas de Cabeleireiro com 

comprovada experiencia profissional de, no mínimo, dois 

anos com curso profissionalizante na área. 

UC4: Apresentar Cosméticos 

Para Uso em Imagem Pessoal 

Profissionais com Ensino superior em Cosmetologia e 

Estética, Administração, Gestão, Pedagogia ou áreas 

afins. Preferencialmente, com experiência profissional em 

docência e/ou experiência na área.  

Profissionais atuantes nas áreas de Cabeleireiro com 

comprovada experiência profissional de, no mínimo, dois 

anos com curso profissionalizante na área. 

UC5: Realizar Procedimentos 

de Epilação Facial 

Profissionais com Ensino superior em Cosmetologia e 

Estética, Administração, Gestão, Pedagogia ou áreas 

afins. 

Preferencialmente, com experiência profissional em 

docência e/ou experiência na área. Profissionais atuantes 

nas áreas de Depilação com comprovada experiência 

profissional de, no mínimo, dois anos com curso 

profissionalizante na área. 
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Unidades Curriculares Formação Acadêmica, Experiências, Atuação 

e Outros Pontos Pertinentes 

UC6: Realizar Procedimentos 

de Maquiagem 

Profissionais com Ensino superior em Cosmetologia e 

Estética, Administração, Gestão, Pedagogia ou áreas 

afins. 

Preferencialmente, com experiência profissional em 

docência e/ou experiência na área. 

Profissionais atuantes nas áreas de Maquiador com 

comprovada experiência profissional de, no mínimo, dois 

anos com curso profissionalizante na área. 

UC7: Realizar Procedimentos 

de Higienização e Modelagem 

dos Cabelos            

Profissionais com Ensino superior em Cosmetologia e 

Estética, Administração, Gestão, Pedagogia ou áreas 

afins. 

Preferencialmente, com experiência profissional em 

docência e/ou experiência na área. 

Profissionais atuantes nas áreas de Cabeleireiro com 

comprovada experiência profissional de, no mínimo, dois 

anos com curso profissionalizante na área. 

UC8: Realizar Procedimentos 

Terapêuticos do Couro 

Cabeludo aos Fios Capilares.  

 

Profissionais com Ensino superior em Cosmetologia e 

Estética, Administração, Gestão, Pedagogia ou áreas 

afins. 

Preferencialmente, com experiência profissional em 

docência e/ou experiência na área. 

Profissionais atuantes nas áreas de Cabeleireiro/Terapia 

Capilar com comprovada experiência profissional de, no 

mínimo, dois anos com curso profissionalizante na área. 

UC9: Realizar Procedimentos 

de Corte de Cabelos 

Profissionais com Ensino superior em Cosmetologia e 

Estética, Administração, Gestão, Pedagogia ou áreas 

afins. 

Preferencialmente, com experiência profissional em 

docência e/ou experiência na área. 

Profissionais atuantes nas áreas de Cabeleireiro com 

comprovada experiência profissional de, no mínimo, dois 

anos com curso profissionalizante na área. 



45 
 

Unidades Curriculares Formação Acadêmica, Experiências, Atuação 

e Outros Pontos Pertinentes 

UC10: Realizar Procedimentos 

Químicos Capilares 

Profissionais com Ensino superior em Cosmetologia e 

Estética, Administração, Gestão, Pedagogia ou áreas 

afins. 

Preferencialmente, com experiência profissional em 

docência e/ou experiência na área. 

Profissionais atuantes nas áreas de Cabeleireiro com 

comprovada experiência profissional de, no mínimo, dois 

anos com curso profissionalizante na área. 

UC11: Realizar Atividades 

Administrativas Para Trabalho em 

Imagem Pessoal  

Profissionais com Ensino superior em Cosmetologia e 

Estética, Administração, Gestão, Pedagogia ou áreas 

afins. 

Preferencialmente, com experiência profissional em 

docência e/ou experiência na área. 

Profissionais atuantes nas áreas de Cabeleireiro com 

comprovada experiência profissional de, no mínimo, dois 

anos com curso profissionalizante na área. 

UC12: Elaborar e Realizar Plano 

de Atendimento em Imagem 

Pessoal 

Profissionais com Ensino superior em Cosmetologia e 

Estética, Administração, Gestão, Pedagogia ou áreas 

afins. 

Preferencialmente, com experiência profissional em 

docência e/ou experiência na área. 

Profissionais atuantes nas áreas de Cabeleireiro com 

comprovada experiência profissional de, no mínimo, dois 

anos com curso profissionalizante na área. 

UC 13: Práticas Integradas das 

Competências de Imagem 

Pessoal 

Profissionais com Ensino superior em Cosmetologia e 

Estética, Administração, Gestão, Pedagogia ou áreas 

afins. 

Preferencialmente, com experiência profissional em 

docência e/ou experiência na área. 

Profissionais atuantes nas áreas de Cabeleireiro, 

Depilação, Maquiador com comprovada experiência 

profissional de, no mínimo, dois anos com curso 

profissionalizante na área. 
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Unidades Curriculares Formação Acadêmica, Experiências, Atuação 

e Outros Pontos Pertinentes 

UC 14: Projeto Integrador em 

técnico em imagem Pessoal 

Profissionais com Ensino superior em Cosmetologia e 

Estética, Administração, Gestão, Pedagogia ou áreas 

afins. 

Preferencialmente, com experiência profissional em 

docência e/ou experiência na área. 

Profissionais atuantes nas áreas de Cabeleireiro com 

comprovada experiência profissional de, no mínimo, dois 

anos com curso profissionalizante na área. 

Carga Horária: 800 Horas 

 

13. Bibliografia 
 

Unidades Curriculares 

UC1: Estabelecer Ações de Relacionamento com Clientes de Imagem Pessoal 
Carga Horária: 48 horas 
 
Bibliografia Básica 

MADRUGA, Roberto. Gestão do relacionamento e customer experience: a revolução na 
experiência do Cliente. São Paulo: Atlas, 2018. 
 
GONCALVES, Carlos Icarahy. De vendedor para vendedor: aspectos a considerar sobre as 
relações com o cliente. 6. ed. São Paulo: SENAC São Paulo, 2018. 92 p. Il. ISBN 
9788539606245. Disponível em: (bibliotecadigitalsenac.com.br)   
 
LACERDA, Gabriel; PESSOA, Marília. Agir bem é bom: ética ontem, hoje e amanhã. São 
Paulo: Editora Senac São Paulo, 2017. Disponível em: (bibliotecadigitalsenac.com.br) 

 
FERRAZ, Sofia Batista. Marketing estratégico. São Paulo: Editora Senac São Paulo, 2020. 
258 p. ISBN 9788539626359. Disponível em: (bibliotecadigitalsenac.com.br)   
 
Bibliografia Complementar 

CÉSPEDES, Lívia; ROCHA, Fabiana Dias da. Código de proteção e defesa do consumidor. 
30. ed. São Paulo: Saraiva, 2020. 342 p. (Saraiva de Legislação). ISBN 9788553613496. 
 
MEIRA, João de Deus. A arte de encantar clientes em salão de beleza e barbearias. 
Brasília: Senac Distrito Federal, 2019. 115 p. ISBN 9788562564802. 
 
MAGALHÃES, Marcos Felipe. Qualidade na prestação de serviços: agregando valor às 
organizações. São Paulo: Ed. Senac São Paulo, 2018. 200 p. ISBN 9788539621170. Disponível 
em: (bibliotecadigitalsenac.com.br) 
 

UC2: Organizar o Ambiente e Processos de Trabalho em Imagem Pessoal 
Carga horária: 48 horas 
 

https://www.bibliotecadigitalsenac.com.br/?from=busca%3FcontentInfo%3D349%26term%3Dde%252520vendedor#/legacy/epub/349
https://www.bibliotecadigitalsenac.com.br/?from=busca%3FcontentInfo%3D584%26term%3Dagir%252520bem%252520e#/legacy/584
https://www.bibliotecadigitalsenac.com.br/?from=busca%3FcontentInfo%3D349%26term%3Dde%252520vendedor#/legacy/epub/349
https://www.bibliotecadigitalsenac.com.br/#/busca?contentInfo=1467&term=Qualidade%20na%20presta%C3%A7%C3%A3o%20de%20servi%C3%A7os
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Bibliografia Básica 

MILANI, Anselmo; Vidotto, Sandro. Organização de uma empresa de beleza. 7. ed. São 
Paulo: Ed. Senac São Paulo, 2019. Disponível em: : (bibliotecadigitalsenac.com.br) 
 
SANCHEZ, Zeno. Coiffeur manager: como ter um salão de sucesso. Curitiba: InVerso, 2013. 
92 p. ISBN 9788562266348. 
 
FRANGIE, Catherine; HANNESSEY, Collen Botero Alisha et.al. Milady Cosmetologia: 
orientações e negócios. São Paulo: Cengage Learning, 2019. 224 p. ISBN 9788522125791. 
 
DWECK, Carol S. Mindset: a nova psicologia do sucesso. Rio de Janeiro: Objetiva, 2017. 312 
p. ISBN 9788547000240. 
 
HIRATA, Mário Hiroyuki; MANCINI FILHO, Jorge; HIRATA, Rosário Dominguez Crespo. Manual 
de biossegurança. 3. ed. São Paulo: Manole, 2017. 474 p. ISBN 9788520447819. 
 
SENAC. DN. Saúde e prevenção de doenças: a relação entre indivíduos e condições 
socioambientais. São Paulo: SENAC São Paulo, 2019. 176 p. ISBN 9788539613175. Disponível 
em: : (bibliotecadigitalsenac.com.br) 
 
BERTÉ, Rodrigo; PELANDA, André Maciel; SILVEIRA, Augusto Lima da. Gestão de resíduos 
sólidos: cenários e mudanças de paradigma. Curitiba: InterSaberes, 2018. 
 
Bibliografia Complementar 
 
LALOUX, Frederic; BERTEL, Isabella. (Tradutor). Reinventando as organizações: um guia 
para criar organizações inspiradas no próximo estágio da consciência humana. Belo Horizonte: 
Editora Voo, 2017. 

MARCHI, Cristina Maria Dacach Fernandez. Gestão dos resíduos sólidos: conceitos e 
perspectivas de atuação. Curitiba: Appris, 2019. 
  

UC3: Realizar Técnicas de Visagismo  
Carga Horária: 60 horas 
 
Bibliografia Básica 

HALLAWELL, Philip Charles. Visagismo integrado: identidade, estilo e beleza. São Paulo: Ed. 
Senac São Paulo, 2018. 284 p. ISBN 9788539608232.Disponível em: 
(bibliotecadigitalsenac.com.br) 
 
HALLAWELL, Philip Charles. Visagismo: harmonia e estética. 6. Ed. São Paulo: Ed. Senac São 
Paulo,2018. Disponível em: (bibliotecadigitalsenac.com.br) 
 
Bibliografia Complementar 

MASCARENHAS, Marcelo Ávila; GAUDENZI, Rachel Muniz; BOCCA, Fernanda Brasil. 
Visagismo: da teoria à prática. Porto Alegre: Centro Universitário Metodista IPA, 2018. 
 

UC4: Apresentar Cosméticos Para Uso em Imagem Pessoal 
Carga Horária: 60 horas 
 
Bibliografia Básica 
 

REBELLO, Tereza. Guia de produtos cosméticos. 12. ed. São Paulo: Ed. Senac São Paulo, 

https://www.bibliotecadigitalsenac.com.br/#/busca?contentInfo=1467&term=Qualidade%20na%20presta%C3%A7%C3%A3o%20de%20servi%C3%A7os
https://www.bibliotecadigitalsenac.com.br/#/busca?contentInfo=1467&term=Qualidade%20na%20presta%C3%A7%C3%A3o%20de%20servi%C3%A7os
https://www.bibliotecadigitalsenac.com.br/#/busca?contentInfo=386&term=Visagismo%20integrado
https://www.bibliotecadigitalsenac.com.br/#/busca?contentInfo=386&term=Visagismo%20integrado
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2017. 320 p. ISBN 9788539620876. Disponível em: (bibliotecadigitalsenac.com.br). 
 

FRANGIE, Catherine M.; BOTERO, Alisha Rimando; HENNESSEY, Colleen. Milady 
Cosmetologia: cuidados com os cabelos. São Paulo: Cenage Learning, 2016. 487 p. Il. ISBN 
9788522125913.  
 
MICHALUN, M. Varinia; DINARDO, Joseph. Milady Dicionário de ingredientes para 
cosmética e cuidados da pele. 2. ed. São Paulo: Cengage Learning, 2016. 
 
Bibliografia Complementar 

GOMES, Alvaro Luiz. O uso da tecnologia cosmética no trabalho do profissional 
cabeleireiro. 2018. São Paulo: Ed. Senac São Paulo, 2018. Disponível em: 
(bibliotecadigitalsenac.com.br) 
 
PENTEADO, Flávio. Aromaterapia & óleos essenciais: manual de uso para o dia a dia. São 
Paulo: Nova Senda, 2020. 128 p. ISBN 9788566819267. 
 

UC5: Realizar Procedimentos de Epilação Facial  
Carga Horária: 60 horas 
 
Bibliografia Básica 

FEIJÓ; Ateneia; TAFURI, Isabel. Depilação: o profissional, a técnica e o mercado de trabalho. 
Rio de Janeiro: Senac Nacional, 2007.  
  
TAKARA, Regina Akemi. Design de sobrancelhas: manual prático para estudantes e 
profissionais. São Paulo: Viena, 2017. 224 p. ISBN  9788537104958. 
 
Bibliografia Complementar 

MICHALUN, M. Varinia; DINARDO, Joseph. Milady Dicionário de ingredientes para 
cosmética e cuidados da pele. 2. ed. São Paulo: Cengage Learning, 2016. 
 

UC6: Realizar Procedimentos de Maquiagem  
Carga Horária: 72 horas 
 
Bibliografia Básica 

CEZIMBRA, Marcia. Maquiagem: técnicas, referências e atuação profissional. Rio de Janeiro: 
Senac Nacional, 2019. 192 p. Il. ISBN 9788539627851. Disponível em: 
(bibliotecadigitalsenac.com.br). 
 
MOLINOS, Duda. Maquiagem. 11. ed. São Paulo: SENAC São Paulo, 2010. 223 p. Il. ISBN 
9788573599473. 
 
ALLAIRD, Michelle. Milady Maquiagem: teoria das cores, maquiagens especiais, evolução da 
maquiagem. São Paulo: Cengage Learning, 2016. 568 p. ISBN 9788522125685. 
 
QUARTO PUBLISHING. Maquiagem: os segredos dos profissionais. São Paulo: Quarto, 2019. 
256 p. ISBN 9780857625625. 

 
Bibliografia Complementar 

REBELLO, Tereza. Guia de produtos cosméticos. 12. ed. São Paulo: Ed. Senac São Paulo, 
2017. 320 p. ISBN 9788539620876. Disponível em: (bibliotecadigitalsenac.com.br). 

https://www.bibliotecadigitalsenac.com.br/#/busca?contentInfo=386&term=Visagismo%20integrado
https://www.estantevirtual.com.br/editora/senac
https://www.bibliotecadigitalsenac.com.br/#/busca?contentInfo=386&term=Visagismo%20integrado
https://www.bibliotecadigitalsenac.com.br/#/busca?contentInfo=386&term=Visagismo%20integrado
https://www.bibliotecadigitalsenac.com.br/#/busca?contentInfo=386&term=Visagismo%20integrado
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UC7: Realizar Procedimentos de Higienização e Modelagem dos Cabelos     
Carga Horária: 72 horas 
 
Bibliografia Básica 

BIONDO, Sonia; DONATI, Bruno. Cabelo: cuidados básicos, técnicas de corte, coloração e 
embelezamento. São Paulo: Ed. Senac São Paulo, 2020. 176 p. ISBN 978655360868. 
(bibliotecadigitalsenac.com.br). 
 
GIAMPÁ, Sabrinah. O livro dos cachos. São Paulo: Paralela, 2016. 144 p. ISBN 
9788584390458 
 
FRANGIE, Catherine M.; BOTERO, Alisha Rimando; HENNESSEY, Colleen. Milady 
Cosmetologia: cuidados com os cabelos. São Paulo: Cenage Learning, 2016. 487 p. Il. ISBN 
9788522125913.  
 
VALCINIR, Angela Rosin Bedin. Manual de Tricologia Médica. são Paulo: Savoir, 2017. 227 
p. ISBN 9788593294020. 
 
Bibliografia Complementar 

HALAL, John. Dicionário de ingredientes de produtos para cuidados com o cabelo. 4ª ed. 
São Paulo: Ed. SENAC São Paulo, 2011. 

REBELLO, Tereza. Guia de produtos cosméticos. 12. ed. São Paulo: Ed. Senac São Paulo, 
2017. 320 p. ISBN 9788539620876. Disponível em: (bibliotecadigitalsenac.com.br). 
 

UC8: Realizar Procedimentos Terapêuticos do Couro Cabeludo aos Fios Capilares 
Carga Horária: 60 horas 
 
Bibliografia Básica 

DAMAZIO, Marlene Gabriel. Terapia capilar: uma abordagem inter e multidisciplinar. São 
Paulo:  RED, 2019. 268 p. ISBN 9788569225041. 
 
PENTEADO, Flávio. Aromaterapia & óleos essenciais: manual de uso para o dia a dia. São 
Paulo: Nova Senda, 2019. 128 p. ISBN 9788566819267. 
 
Bibliografia Complementar 
 
BRAGA, Denise. Terapia capilar: manual de instruções. Brasília: Senac Distrito Federal,2014. 
 
LAVABRE, Marcel. Aromaterapia: a cura pelos óleos essenciais. Rio de Janeiro: Laszlo, 2018. 
ISBN 9788557540354. 
 

https://www.bibliotecadigitalsenac.com.br/#/busca?contentInfo=386&term=Visagismo%20integrado
https://www.bibliotecadigitalsenac.com.br/#/busca?contentInfo=386&term=Visagismo%20integrado
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UC9: Realizar Procedimentos de Corte de Cabelos 
Carga Horária: 72 horas 
 
Bibliografia Básica 
 
CARVALHO, Maria de Fátima; MENDES, Nely. Técnicas de corte de cabelo: desenho, 
estrutura e forma. Fortaleza: Senac Ceará, 2016. 116 p. ISBN 8599723251. 
 
BIONDO, Sonia; DONATI, Bruno. Cabelo: cuidados básicos, técnicas de corte, coloração e 
embelezamento. São Paulo: Ed. Senac São Paulo, 2020. 176 p. ISBN 9786555360868. 
Disponível em: (bibliotecadigitalsenac.com.br) 
 
Bibliografia Complementar 
GIAMPÁ, Sabrinah. O livro dos cachos: aprenda a amar e cuidar do seu cabelo como ele é. 
São Paulo: Paralela, 2016. 144 p. ISBN 9788584390458. 

UC10: Realizar Procedimentos Químicos Capilares 
Carga Horária: 108 horas 
 
Bibliografia Básica 

HALAL, John. Milady Tricologia: química cosmética capilar. 2. Ed. São Paulo: Cengage 
Learning, 2016. 368 p. ISBN 9788522125654. 
 
Bibliografia Complementar 

REBELLO, Tereza. Guia de produtos cosméticos. 12. ed. São Paulo: Ed. Senac São Paulo, 
2017. 320 p. ISBN 9788539620876. Disponível em: (bibliotecadigitalsenac.com.br). 
 

UC11: Realizar Atividades Administrativas Para Trabalho em Imagem Pessoal 
Carga Horária: 20 horas 
 
Bibliografia Básica 

BERNARDI, Luiz Antônio. Formação de Preços: estratégias, custos e resultados. 5. Ed. São 
Paulo: Atlas, 2017. 312 p. ISBN 9788597010657. 
 
FRANGIE, Catherine; HANNESSEY, Collen Botero Alisha et.al. Milady Cosmetologia: 
orientações e negócios. São Paulo: Cengage Learning, 2019. 224 p. ISBN 9788522125791 
 
DWECK, Carol S. Mindset: a nova psicologia do sucesso. Rio de Janeiro: Objetiva, 2017. 312 
p. ISBN 9788547000240. 
 
MILANI, Anselmo; Vidotto, Sandro. Organização de uma empresa de beleza. 7. ed. São 
Paulo: Ed. Senac São Paulo, 2019. Disponível em: : (bibliotecadigitalsenac.com.br) 
 
SENAC. DN. Salão de beleza: organização, marketing e gestão do trabalho. Rio de Janeiro: 
Ed. Senac Nacional, 2008. 80 p. Il. ISBN 9788574582405.  

SANTOS, Michel Rezende dos; OLIVEIRA, Paola Uliana de. Serviços de Estética: Princípios 
de Administração e Organização. São Paulo: Erica, 2014. 
 

Bibliografia Complementar 

GERSON, Joel; GERSON, Joel. Fundamentos de estética Milady's standard. São Paulo: 

https://www.bibliotecadigitalsenac.com.br/#/busca?contentInfo=2146&term=cabelo
https://www.bibliotecadigitalsenac.com.br/#/busca?contentInfo=386&term=Visagismo%20integrado
https://www.bibliotecadigitalsenac.com.br/#/busca?contentInfo=1467&term=Qualidade%20na%20presta%C3%A7%C3%A3o%20de%20servi%C3%A7os
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Cengage Learning, 2012. vol. 1 (Gerenciamento). 

HILL, Peter; CASTRO, Paulo de. O preço é o lucro: como multiplicar a lucratividade do seu 
negócio por meio da gestão profissional dos preços. 320 p. Belo Horizonte: Autêntica Business, 
2020. ISBN 9788551307854 
 

UC12: Elaborar e Realizar Plano de Atendimento em Imagem Pessoal 
Carga Horária: 20 horas 
 
Bibliografia Básica 
 
HARRIS, Maria Ines Harris. Pele: do nascimento a maturidade. São Paulo: Senac São Paulo, 
2017. 301 p. ISBN 9788539615575. Disponível em: (bibliotecadigitalsenac.com.br) 
 
KAMIZATO, Karina Kiyoko; BRITO, Silvia Gonçalves. Técnicas estéticas faciais. São Paulo: 
Erica, 2014. 136 p. Il. (Eixos). ISBN 8536507993. 
 
OLIVEIRA, Andrea Lourenço de. De esteticista para esteticista. São Paulo: Matrix, 2014. 112 
p. ISBN 9788582301586 
 
Bibliografia Complementar 
 
MATOS, Simone Pires de. Cosmetologia Aplicada. São Paulo: Erica, 2014. 148 p. Il. (Eixos). 
ISBN 9788536506227.  
 
REBELLO, Tereza. Guia de produtos cosméticos. 12. ed. São Paulo: Ed. Senac São Paulo, 
2017. 320 p. ISBN 9788539620876. Disponível em: (bibliotecadigitalsenac.com.br). 

 

14. Prazo de Integralização 

 
O prazo máximo de integralização para conclusão de todas as unidades curriculares não 

poderá exceder o dobro do tempo necessário para cumprimento da carga horária total do curso 

de Técnico em Imagem Pessoal. 

 

15. Certificação 

 

Ao aluno que concluir com aprovação todas as unidades curriculares que compõem a 

organização curricular desta Habilitação Técnica de Nível Médio e comprovar a conclusão do 

Ensino Médio será conferido o diploma de Técnico em Imagem Pessoal com validade nacional. 

 

https://www.amazon.com.br/s/ref=dp_byline_sr_book_1?ie=UTF8&field-author=Maria+Ines+Harris&text=Maria+Ines+Harris&sort=relevancerank&search-alias=stripbooks
https://www.bibliotecadigitalsenac.com.br/#/busca?contentInfo=1467&term=Qualidade%20na%20presta%C3%A7%C3%A3o%20de%20servi%C3%A7os
https://www.bibliotecadigitalsenac.com.br/#/busca?contentInfo=386&term=Visagismo%20integrado
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9. ANEXO A MODELO DO DIPLOMA DA HABILITAÇÃO PROFISSIONAL TÉCNICA DE NÍVEL MÉDIO EM IMAGEM PESSOAL EIXO 
TECNOLÓGICO PRODUÇÃO AMBIENTE E SAÚDE. 
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ANEXO B - HISTÓRICO ESCOLAR  
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