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PERFIL INSTITUCIONAL 

 

Identificação da Mantenedora 

Razão Social: CENTRO DE ENSINO SUPERIOR DE IPORÁ EIRELI. – EPP 

Endereço: Rua Serra Cana Brava, 512, Jd. Novo Horizonte II, Iporá-GO. Telefone: 

(64) 3674-5181 

CNPJ: 05.137.878/0001-97 

Representante Legal: Me. Orlandina Ferreira Machado 

 

 

Identificação da Mantida 

Nome: FACULDADE DE IPORÁ- FAI 

Diretor Geral: Dr. Raimundo Fonseca Pinheiro 

Endereço: Rua Serra Cana Brava, 512, Jd. Novo Horizonte II, Iporá-GO. Telefone: 

(64) 3674-5181 

 

 

BREVE HISTÓRICO DA FACULDADE DE IPORÁ 

 

A implantação da Faculdade de Iporá – FAI na cidade de Iporá, mantida pelo 

Centro de Ensino Superior de Iporá LTDA - EPP, no ano de 2005, foi fruto de 

pesquisas realizadas em 2003 quando se detectou a carência de ampliar a oferta da 

Educação Superior no município de Iporá, não para atender somente Iporá, mas toda 

região. 

Nessa época, Iporá contava com apenas uma unidade de Ensino Superior que 

ministrava exclusivamente cursos de Licenciatura. A pesquisa realizada detectou a 

carência de profissionais qualificados na área da educação e gestão, bem como, o 

anseio dos pais que se viam obrigados a enviar seus filhos para estudarem nos 

grandes centros. 

Em 2005 a Faculdade de Iporá - FAI iniciou suas atividades acadêmicas na Av. 

Pio XII nº 23, Centro, Iporá, no prédio do Colégio Exato. Nos turnos matutinos e 

vespertinos funcionava as aulas do Colégio e no período noturno as aulas da FAI. O 

primeiro curso implantado foi Administração com 3 (três) habilitações, a saber: 

Administração de Empresas, Administração em Análise de Sistemas e Administração 



em Marketing. Cursos estes os quais foram os mais solicitados nas pesquisas 

realizadas em anos anteriores. Assim, a FAI primou em atender à solicitação deste 

público, que em sua maioria foram os primeiros alunos da FAI e desde então firmou o 

compromisso de atender aos anseios e necessidades da população Iporaense e 

regional e de todo cidadão ou cidadã que veja a FAI como uma instituição de qualidade 

e queira aqui construir a vida acadêmica. 

Em 2007 iniciou-se a construção do prédio próprio da instituição. Neste mesmo 

ano, especificamente em dezembro de 2007, a instituição reformulou o Projeto Político 

Pedagógico do Curso de Administração, passando a ofertá-lo a partir de 2008 sem as 

habilitações, sob a denominação de "Administração". Também em 2007 a FAI 

conseguiu a autorização de funcionamento do curso de Ciências Contábeis. 

Em 2009 o prédio da FAI foi inaugurado e desde então a instituição funciona 

em instalações próprias, sediada à Rua Serra Cana Brava Qd. 02 LT 04 n°512, Jardim 

Novo Horizonte II, em Iporá Goiás. Hoje a FAI conta com seis blocos, 36 salas de 

aulas, Biblioteca climatizada, totalmente informatizada com um ambiente moderno, 

adequado para atender os alunos com a qualidade requerida. Conta ainda com um 

auditório para 800 pessoas e um conjunto de laboratórios modernos para atender aos 

cursos. 

Com apenas dois cursos, Administração e Ciências Contábeis, no período de 

2007 a 2010 a FAI foi se estruturando Acadêmica e financeiramente para então iniciar 

a expansão da oferta de Cursos para atender a demanda de Iporá e região. Tal 

ampliação teve início em 2011, quando a FAI conquistou a autorização dos cursos de 

Pedagogia, Tecnologia em Análise e Desenvolvimento de Sistemas, Tecnologia em 

Gestão Ambiental, Tecnologia em Gestão Hospitalar e Tecnologia em Agronegócio 

pelas suas respectivas portarias. 

Desde então, ano após ano a FAI tem alcançado seu objetivo de expansão. Em 

dezembro de 2013 o Curso de Engenharia Civil foi autorizado pela Portaria nº 732, de 

23 de dezembro. Em junho de 2014 o curso de Engenharia da Produção foi autorizado 

com conceito 4 (quatro). Em 2015 novas vitórias foram alcançadas, o curso de Direito 

foi autorizado pela Portaria Ministerial nº 301 de 15 de abril e em 30 de março o curso 

de Farmácia foi autorizado pela Portaria Ministerial nº 276. 

No ano de 2016 mais três novos cursos foram autorizados a saber: Engenharia 

Ambiental e Sanitária pela Portaria nº 606, de 13 de outubro, Psicologia pela Portaria 

nº 605, de 13 de outubro e o Curso de Tecnologia em Serviços Penais pelo Parecer 



CNE/CES nº 173/2016, este último torna a FAI a única Faculdade da região centro 

Oeste do país autorizada a ofertá-lo. Em 2017 o Curso de Tecnologia em Estética e 

Cosmética foi autorizado pela Portaria de Nº 606 de 13 de 16 de junho de 2017, assim, 

a FAI passou a ofertar 16 (dezesseis) cursos de Graduação Presenciais. 

No âmbito da Pós-graduação a FAI oferece regularmente mais de 40 cursos de 

Lato Senso, bem como, cursos designados como MBA (Master Business 

Administration), colaborando para a efetiva qualificação dos profissionais para o 

mercado de trabalho. 

O processo Educacional da FAI tem uma perspectiva, não apenas de 

capacitação de um profissional, mas sobretudo na concepção de um sujeito construtor 

de saberes que estão sempre em moldagem, que defenda princípios e valores éticos, 

que contribua para a transformação individual e coletiva, promovendo e 

estabelecendo novas relações sociais, pautadas em laços mais solidários. 

Ao longo de sua história, a FAI tem se constituído não apenas como uma 

instituição de Ensino Superior, mas principalmente como uma Escola de 

Empreendedores de grande relevância para a região Oeste Goiano e o Estado de 

Goiás. Para tanto, a FAI implementou nos Projetos Pedagógicos de todos os cursos 

em oferta a disciplina Liderança Criatividade e Empreendedorismo, possibilitando a 

formação de profissionais para atuarem em áreas afins, com visão empreendedora, 

tendo condições de competividade no acirrado mercado de trabalho e agindo como 

influenciador, de forma direta ou indireta, no desenvolvimento sócio- econômico-

cultural e ambiental da região, do Estado e do País. 

 

 

MISSÃO 
 

A FAI busca continuamente tornar-se um centro de excelência em educação e 

ser reconhecida pela qualidade dos serviços que presta à sociedade, formando 

pessoas comprometidas com o desenvolvimento nacional e regional, com a 

preservação e divulgação da história do estado e capacitadas para a iniciação 

científica, possuidoras de postura profissional competente e ética. Busca estar 

respaldada pela missão institucional: Instruir, educar, sistematizar e disseminar o 

conhecimento, visando à formação de cidadãos éticos e empreendedores, 



comprometidos com o desenvolvimento socioeconômico e cultural, sustentável da 

sociedade.  

Para cumprir a sua missão, a FAI serve a comunidade, gerando conhecimentos 

e recursos importantes para os desenvolvimentos científicos, econômicos, 

profissionais, sociais e culturais, objetivando, principalmente, o bem-estar da 

sociedade e a melhoria da qualidade de vida, sempre defendendo a expressão e o 

cumprimento da verdade. 

 

 

OBJETIVOS INSTITUCIONAIS 

 

Traduzindo a sua missão e obedecendo aos princípios institucionais, a 

Faculdade de Iporá, na qualidade de instituição integrante do Sistema Federal de 

Ensino, tem como objetivo geral: desenvolver a região do Oeste Goiano e as 

circunvizinhas, promovendo Ensino Superior de qualidade, propiciando o crescimento 

cultural, econômico e social, criando estímulo à participação ativa do acadêmico na 

sociedade, bem como, o desenvolvimento do pensamento científico, reflexivo e crítico. 

Para atingir seu objetivo geral, os seguintes objetivos específicos devem ser 

cumpridos: 

 Formar profissionais competentes, aptos para atuarem no mercado de trabalho, 

com formação moral e ética sólida, contribuindo para o desenvolvimento da 

região; 

 Incentivar o trabalho de investigação científica, visando ao desenvolvimento da 

ciência, da tecnologia e da produção de conhecimento, contribuindo com a 

difusão da cultura e do saber, e, desse modo, desenvolver o entendimento do 

ser humano em relação ao contexto social em que vive;  

 Promover a divulgação de conhecimentos culturais, científicos e técnicos que 

constituem patrimônio da humanidade e comunicar o saber por meio do ensino, 

de publicações ou de outras formas de comunicação;  

 Suscitar o desejo permanente de aperfeiçoamento cultural e profissional e 

possibilitar a correspondente concretização, integrando os conhecimentos que 

vão sendo adquiridos numa estrutura intelectual sistematizadora do 

conhecimento de cada geração;  



 Estimular o conhecimento dos problemas do mundo presente, em particular os 

nacionais e regionais, a fim de prestar serviços especializados à comunidade e 

estabelecer com esta uma relação de reciprocidade;  

 Promover a extensão, aberta à comunidade em geral, visando à difusão das 

conquistas e benefícios resultantes da criação cultural e da iniciação científica 

e tecnológica geradas na instituição;  

 Criar e implementar programas de formação continuada, destinados à 

atualização de profissionais da educação básica nos diversos níveis, 

programas especiais de formação pedagógica destinados a portadores de 

diploma de nível superior, formação pós-graduada, projetos de iniciação 

científica em parceria com outras instituições. 

 Estimular a criação cultural e o desenvolvimento do espírito científico e do 

pensamento reflexivo; 

  Formar, nas áreas de conhecimento que atuar, Tecnólogo em Estética e 

Cosmética aptos para a inserção em setores profissionais e para a participação 

no desenvolvimento da sociedade brasileira, promovendo ações para sua 

formação continuada; 

 Promover atividades que auxiliem a integração e a cooperação entre os setores 

produtivos, associações representativas e o município, no que tange às áreas 

da educação, ciência e tecnologia; e 

 Desenvolver sistematicamente avaliações internas de modo a buscar 

consonância com os objetivos propostos pelo sistema de avaliação externo, 

exercido pelo MEC, de modo a desenvolver as atividades concernentes dentro 

dos padrões de competência e qualidade. 

A plena realização da missão da IES e de seus objetivos deverá conduzir, em 

curto prazo, à formação de uma instituição que deverá congregar valores e atender 

aos anseios da população regional. 

 

 

PRINCÍPIOS E VALORES 
 

A contribuição da Faculdade de Iporá para a formação integral do ser humano 

pressupõe o respeito ao indivíduo, às suas características, à cultura e necessidades, 

resgatando sua consciência reflexiva e com aspiração ao valor transcendente, capaz 



de superar-se, compreendendo a sua importância no coletivo. A Faculdade de Iporá 

visa contribuir para a formação de um profissional com competência técnica e política, 

com pensamentos humanísticos, capacitado para a compreensão dos principais 

problemas, que o leve à análise e reflexão crítica da realidade social em que se insere, 

contribuindo para o desenvolvimento local, regional e nacional. 

O processo de educação superior tem a responsabilidade na formação do 

cidadão capaz de transformar o país em busca de mais justiça social, igualdade e 

pleno desenvolvimento econômico, e que por meio do projeto político pedagógico 

institucional, a Faculdade norteará suas práticas e visualizará seus valores 

socioculturais.  

O corpo discente, docente e técnico-administrativo defenderá a solidariedade, 

a ética, a igualdade social, o reconhecimento das diferenças, a liberdade e o respeito 

à natureza. 

A Instituição, por sua concepção histórica, assume a responsabilidade de 

contribuir com a formação dos profissionais da região, do estado e do país, tendo no 

Ensino, Iniciação Cientifica e na Extensão o compromisso com as diretrizes e 

preceitos da excelência educacional. 

Para tanto abrange os seguintes Cursos e Programas: 

I. Cursos de Graduação: abertos a candidatos que tenham concluído o Ensino 

Médio ou equivalente e tenham sido classificados em Processo Seletivo e/ou bolsas 

e Programas Federais; 

II. Pós-graduação: Cursos de especialização (lato sensu) abertos a 

candidatos graduados; 

III. Cursos de Extensão: Abertos a acadêmicos/comunidade regional que 

pretendem melhorar seus conhecimentos e técnicas; 

IV. Cursos de Educação Profissional Técnica de Nível Médio: Abertos a 

quem esteja cursando ou tenha concluído o ensino médio; 

V. Cursos de Formação Inicial e Continuada - FIC: objetivando a 

capacitação, o aperfeiçoamento, a especialização e a atualização de profissionais, em 

todos os níveis de escolaridade, nas áreas da educação profissional e tecnológica; 

Nessa perspectiva, para cumprir com sua Missão de ofertar ensino de 

excelência, desenvolver Iniciação Científica e promover a Extensão, a FAI atua nas 

seguintes áreas de conhecimento: 

I. Ciências Biológicas e da Saúde; 



II. Ciências Exatas e da Terra; 

III. Ciências Humanas; 

IV. Ciências Jurídicas; 

V. Ciências Sociais e Aplicadas. 

Atualmente a Faculdade de Iporá FAI oferta os Cursos de Graduação 

relacionados na tabela a seguir, a saber: 

CURSOS REGULAMENTAÇÃO 

Administração Portaria de Renovação de Reconhecimento 
de Nº 65, de 04 de abril de 2017. 

Ciências Contábeis Portaria de Renovação de Reconhecimento 
de Nº 65, de 04 de abril de 2017. 

CST em Análise e Desenvolvimento de 
Sistemas 

Portaria de Reconhecimento de Nº 866 de 
09 de novembro de 2015. 

CST em Agronegócio Portaria de Reconhecimento de Nº 62 de 22 
de março de 2016 

CST em Gestão Ambiental Portaria de Renovação de Reconhecimento 
de Nº 42 de 02 de março de 2018. 

CST em Gestão Hospitalar Portaria de Reconhecimento de Nº 820 de 
29 de outubro de 2015. 

CST em Recursos Humanos Portaria de Autorização de Nº 606 de 13 de 
16 de junho de 2017. 

CST em Serviços Penais Parecer CNE/CES Nº: 173/201 de 10 de 
março de 2016. 

Direito Portaria de Autorização de Nº 301, de 15 de 
abril de 2015. 

Enfermagem Portaria de Autorização de Nº 133 de 06 de 
maio de 2016. 

Engenharia Ambiental e Sanitária Portaria de Autorização de Nº 606 de 13 de 
outubro de 2016. 

Engenharia Civil Portaria de Reconhecimento de Nº 188, de 
17 de maio de 2018. 

Engenharia de Produção Portaria de Autorização de Nº 360, de 10 de 
junho de 2014. 

Farmácia Portaria de Autorização de Nº 276, de 30 de 
março de 2015. 

Odontologia Portaria nº 548 de 28 de novembro de 2019. 

Pedagogia Portaria de Renovação de Reconhecimento 
de Nº 916 de 27 de dezembro de 2018 

Psicologia Portaria de Autorização de Nº 605, de 13 de 
outubro de 2016. 

 

E no âmbito da Pós-graduação lato sensu oferta os Cursos abaixo 

relacionados: 

 

Ciências Biológicas e da Saúde: Enfermagem do Trabalho; Enfermagem em UTI; 

Enfermagem em Urgência e Emergência; Enfermagem do Trabalho; Enfermagem em 



Urgência e Emergência; Enfermagem em Obstetrícia; Estética Facial e Corporal; 

Saúde Pública Ênfase em Saúde da Família; Saúde Pública Ênfase em Saúde em 

Doenças Transmissíveis; Saúde Pública; Ergonomia; Saúde Pública PSF para 

Enfermeiros; Farmácia Clínica e Atenção Farmacêutica; Farmácia Clínica e 

Hospitalar; Psicologia Organizacional e do Trabalho; Psicologia Organizacional; 

Saúde Coletiva; Psicossocial em Álcool e Drogas; Gestão de Qualidade e 

Biossegurança em Serviços de Saúde; Gestão de Serviços Hospitalares; MBA em 

Farmácia Clínica e Atenção Farmacêutica; Análise Clínicas; Gestão de Assistência 

em Enfermagem; Fisioterapia Dermato-Funcional; Gestão em Saúde; Qualidade e 

Segurança Alimentar; 

 

Ciências Exatas e da Terra: Gestão Ambiental-Ecogestão; Gestão Ambiental 

Recursos Hídricos; Engenharia de Requisitos de Software; Engenharia de 

Manutenção; Política Ambiental e Gestão dos Recursos Naturais; Consultoria em 

Implantação de Software e Sistemas de Informação; Gestão Estratégica da 

Tecnologia da Informação; Redes de Computadores e Internet; Engenharia de 

Software; Gerenciamento de Projetos em Tecnologia da Informação; Segurança e 

manutenção de Obras Civis; Projeto, Execução e Manutenção de Edificações; 

Engenharia e Segurança do Trabalho; Gestão de Projetos; 

 

Educação: Educação Ambiental e Sustentabilidade; Artes Visuais com Ênfase em 

Arte Educação; Ensino de Língua e Uso de Novas Tecnologias; Ensino de Língua 

Portuguesa e Literatura Brasileira; Gestão de Projetos Educacionais; Educação Física 

Escolar; Metodologia do Ensino Superior; Supervisão, Orientação e Gestão Escolar; 

Psicopedagogia; Libras; Psicopedagogia e Educação Infantil; Psicopedagogia e 

Educação Institucional; Psicologia Organizacional e do Trabalho; Neurociência e 

Psicologia Aplicada; Psicoterapia de Orientação Psicanalítica; Docência Universitária; 

Língua Inglesa e tradução; Língua Portuguesa e Literatura; Tecnologias na 

Aprendizagem; Planejamento Educacional e Politicas Publicas; 

 

Ciências Sociais: Ciência da Religião; 

 

Ciências Humanas: Gestão em Unidades de Alimentação e Nutrição; Gestão 

Financeira e de Custos; Gestão de Negócios e Vendas; Gestão em Marketing; Gestão 



Estratégica de Pessoas; Gestão Estratégicas de Negócios; Marketing Estratégico; 

MBA em Auditoria e Consultoria Contábil; MBA em Gestão de Recursos Humanos; 

MBA em Gestão de Vendas; MBA em Gestão Financeira Avançada; MBA em Gestão 

da Qualidade e da Produtividade; MBA em Gestão Empresarial; MBA em Gestão 

Estratégica do Ensino Superior; MBA Executivo em Gestão dos Serviços da Saúde; 

MBA em Comércio Exterior; MBA em Auditoria Empresarial; MBA em Administração 

de Finanças e Banking; MBA em Controladoria de Empresas; MBA em Governança 

Corporativa; MBA em Controladoria Empresarial; MBA Gestão de Pessoas; MBA 

Marketing, Comunicação e Eventos; Sistema JAVA WEB; Auditoria Contábil e 

Controladoria; Auditoria e Perícia Contábil; Marketing Empresarial; Executivo 

Empresarial; Gestão em Agronegócios; Design Gráfico, Comunicação e Tecnologia; 

Gestão e Planejamento Urbano; 

 

Ciências Jurídicas: Direito Ambiental; Direito Empresarial; Direito Público; Direito do 

Trabalho e Processual do Trabalho; Direito Processual Civil; Direito do Trabalho e 

Previdenciário; Direito do Tributário; Direito Penal; Direito Processual Civil; Legislação 

Trabalhista e Previdenciária; Direito e Prática Processual; Direito e Prática Processual 

nos Tribunais; Direito Empresarial e Contratos; Direito Penal e Controle Social; 

Direitos Sociais, Ambientais e do Consumidor; Direito Administrativo e Gestão Pública; 

Direito e Processo Penal; Direito e Processo do Trabalho; Novas Tendências dos 

Direitos Públicos; MBA em Gestão Ambiental e Sustentabilidade; Políticas Públicas e 

Gestão Judiciária; Auditoria e Perícia Ambiental; 

Quanto à Educação Profissional Técnica de Nível Médio a Faculdade de Iporá 

FAI oferta os Cursos Técnicos na tabela a seguir, a saber: 

 

 

CURSOS REGULAMENTAÇÃO 

Técnico em Enfermagem Portaria nº 133 de 06 de maio de 2016. Correlato ao 
Curso de Graduação em Enfermagem. 

Técnico em Radiologia Resolução CEE/CEP nº 55 de 28 de junho de 2013 

Técnico em Análise Clínica Resolução CEE/CEP nº 38 de 25 de maio de 2017 

Técnico em Segurança do 
Trabalho 

PORTARIA Nº 379, DE 16 DE JUNHO DE 2020 

Técnico em Edificações PORTARIA Nº 379, DE 16 DE JUNHO DE 2020 

Técnico em Qualidade PORTARIA Nº 379, DE 16 DE JUNHO DE 2020 

 

 



A FACULDADE TEM POR PRINCÍPIOS: 
 

 A comunicação ampla e irrestrita das informações inerentes aos processos 

associados à Instituição, priorizando a clareza e a transparência das 

informações; 

 O processo de aquisição de conhecimento como um contínuo inerente à 

aprendizagem; 

 A ética como referência e prática institucional; 

 A qualidade, como objetivo e ação prática associada a todos os processos 

organizacionais; 

 A busca da excelência como norte institucional; 

 A flexibilidade na construção dos projetos pedagógicos; 

 O respeito às pessoas e às instituições. 

Ciente do seu papel como instituição de ensino superior para o progresso social 

e econômico local, regional e nacional, a Faculdade de Iporá definiu os seguintes 

valores institucionais para as ações e decisões institucionais no que diz respeito à sua 

proposta política pedagógica para a formação de seus egressos: 

 Qualidade; 

 Compromisso e responsabilidade social; 

 Transparência; 

 Gestão participativa; 

 Democracia; 

 Humanismo; 

 Respeito ao próximo. 

 

 

ASPECTOS FILOSÓFICOS 
 

A filosofia que direciona o PPI da Faculdade de Iporá está fundamentada na 

visão dialética em que a relação sujeito e objeto atuam entre si, influenciando-se 

mutuamente. Essa filosofia remete à reflexão de todos os envolvidos nas ações que 

serão desenvolvidas pela Faculdade, que quer dizer uma crítica do trabalho que se 

realiza, o significado que tem para os sujeitos com os quais se trabalha e para a 

comunidade da qual fazem parte e estão construindo. 



Essa concepção exige de todos os colaboradores da Faculdade a necessidade 

de um olhar mais abrangente, uma visão de totalidade, um esforço de distinguir para 

unir, e, no que diz respeito ao ensino, à articulação estreita dos saberes e 

capacidades, à necessidade do trabalho interunidade curricularr; à relação teoria e 

prática e a uma avaliação permanente. 

Estão inseridos nesse olhar os valores estéticos, políticos e éticos. A 

organização didática, as formas de convivência acadêmica, a organização do currículo 

e das situações de aprendizagem e os procedimentos de avaliação que devem estar 

coerentes com esses valores que agregam a sensibilidade, a igualdade e a identidade. 

A estética da sensibilidade no processo de ensino vem estimular a criatividade, 

o espírito inventivo, a curiosidade e a afetividade; a política de igualdade tem como 

ponto de partida nesse processo o reconhecimento dos direitos humanos e o exercício 

dos direitos e deveres de cidadania, expressando-se também na busca de equidade; 

a ética da identidade se expressa por um permanente reconhecimento da identidade 

e do outro, e vem promover o desenvolvimento da consciência, pois tem como objetivo 

a qualificação humana do ponto de vista do bem e do mal, atributos que promovem a 

formação de pessoas autônomas. 

A Faculdade de Iporá se define como uma instituição de ensino superior onde 

seus objetivos, metas e o profissional a ser formado estabelecessem uma correlação 

entre o proposto e o desenvolvimento da região e do país, obedecendo às tendências 

apontadas pelo Sistema Nacional de Avaliação da Educação Superior (SINAES). 

Ciente de sua responsabilidade social, a Faculdade objetiva a transformação 

social por meio da geração e difusão do conhecimento, orientando suas ações de 

acordo com os paradigmas que nortearão este milênio: inovação, antecipação e 

excelência. 

Inova, na medida em que utiliza estratégias, processos, controles e avaliações 

de acordo com os modernos princípios da pedagogia e das organizações de saúde 

modernas. Antecipa quando oferece com base na análise de cenários futuros e de 

acordo com as necessidades locais, cursos de graduação em diversas áreas, cursos 

de pós-graduação, atividades de extensão e projetos de iniciação científica que são 

essenciais para a formação de um novo profissional, capaz de atuar no mercado de 

trabalho de forma criativa e competente. 

 Finalmente, busca a excelência do seu processo educacional, através de um 

projeto pedagógico institucional moderno, com atividades que envolvem parcerias 



com instituições/empresas, monitoria, iniciação científica, palestras e seminários, 

colocando em primeiro plano a qualidade dos serviços e, consequentemente, a 

satisfação dos alunos e da comunidade como um todo. 

 

 

ASPECTOS PSICOPEDAGÓGICOS 
 

Os aspectos psicopedagógicos baseiam-se na abordagem interacionista em 

que o conhecimento é considerado como uma construção contínua em uma relação 

sujeito-objeto, em que o desenvolvimento não depende apenas do investimento 

recebido, mas de investimento de cada pessoa envolvida, do seu interesse em 

construir e reconstruir sua aprendizagem. A aprendizagem se dá de forma dinâmica, 

sempre relacionando a teoria e a prática. 

O fazer psicopedagógico deve permear toda a instituição e requer olhares e 

práticas que sejam atuais, que recusem a reprodução estéril de fórmulas e modelos, 

que se apropriem do dinamismo da rotina acadêmica. 

A aprendizagem, portanto, é um processo ativo e integral do sujeito na 

construção do conhecimento, não valendo aqui a transmissão mecânica e 

descontextualizada. Nesse sentido, o diálogo no processo educativo é essencial para 

torná-lo dinâmico e promover a interação sujeito e objeto. 

Esse paradigma de aprendizagem estabelece-se nos pressupostos 

Vygotskyanos, quer por considerar o aprendizado como um processo eminentemente 

social, quer por ressaltar a influência da cultura e das relações sociais na formação 

dos processos mentais superiores. 

 Crê num sujeito histórico interferente e produtivo, no qual a consciência nasce 

da atividade prática e é construído pela interação homem-mundo, mudando de acordo 

com as mudanças sociais; a interação sujeito-objeto se dá por meio da mediação do 

outro; a apropriação do conhecimento se dá por um processo ativo do indivíduo em 

suas relações de trocas com o meio e o outro; a aprendizagem é processo social, 

caracterizada pelas multinterrelações entre o sujeito e o meio e a linguagem no interior 

dos grupos é básica, por exercer a função mediadora. 

Considerando os pressupostos, as metodologias de trabalho devem partir da 

experiência concreta do aluno, que deve superá-las elaborando uma nova e mais 

sofisticada síntese, até porque o conhecimento seccionado do seu contexto sócio 



histórico perde seu significado, seu caráter transformador, torna-se apolítico e, assim 

sendo, não propicia o desenvolvimento do pensamento superior. 

O fazer pedagógico consiste no processo de construção e reconstrução da 

aprendizagem, que se dá nas relações do sujeito consigo mesmo e com os outros, as 

quais se processam num contexto social e institucional marcado pela história subjetiva 

e coletiva. 

Uma intencionalidade para a aquisição de um novo saber; pressupõe, portanto, 

um ensino em que se dialetizem as relações existentes, não quem aprende e quem 

ensina, mas a crença de que não se pode ensinar corretamente enquanto não se 

aprende durante a própria tarefa de ensinar. 

Na dialética da interação e da tarefa partilhada, todos e cada um são sujeitos 

do conhecer; é o grupo que possibilita a conquista de um nível simbólico que integra 

o plano da experiência, mas que também o supera, com a elaboração de um marco 

referencial comum. 

Essa abordagem teórica possui desdobramentos metodológicos e avaliativos, 

permitindo aos professores, pedagogos e coordenadores, enfim, a todos os atores 

escolares, o exercício da criatividade, de práticas humanizadas e rigorosas que 

recusem o assistencialismo, práticas que se pretendam radicais, sem serem, jamais, 

sectárias. 

 

 

PRINCÍPIOS DIDÁTICOS METODOLÓGICOS 
 

A política referente às práticas pedagógicas desenvolvidas pela Faculdade 

avança em uma linha crítica alicerçada nos seguintes paradigmas: 

 Criar e difundir culturas, conhecimentos, produção artística, científica e 

tecnológica; 

 Desenvolver os currículos dos cursos na perspectiva da educação continuada, 

observados os interesses individuais dos estudantes e a viabilidade 

pedagógica e administrativa da Instituição; 

 Trabalhar o raciocínio crítico; 

 Prover práticas pedagógicas reflexivas e dialéticas; 

 Formar, nas diversas áreas do conhecimento, profissionais comprometidos 

com o desenvolvimento socioeconômico e político local, regional e nacional; 



 Preservar, vinculando-os à vida cotidiana, ideais da ética, da responsabilidade, 

da cidadania, da solidariedade e do espírito coletivo; 

 Priorizar a pesquisa científica, com vistas ao desenvolvimento acadêmico, 

tecnológico e social; 

 Socializar conhecimentos técnicos, sociais, políticos e científicos; 

 Priorizar o atendimento às carências locais, regionais e nacionais, atendendo 

via serviços específicos à comunidade, estabelecendo relações de parceria; 

 Valorizar e oferecer espaços para consolidação rotineira das atividades de 

extensão, considerando os objetivos anteriores que tratam da socialização do 

conhecimento; 

 Considerar a singularidade humana, bem como seus múltiplos aspectos, como 

ser social, biológico, psicológico, político e cultural, sujeito histórico, enfim. 

 

 

ACESSIBILIDADE PORTADORES COM DEFICIÊNCIA 

 

Atenta ao disposto na Portaria nº 3.284, de 7 de novembro de 2003 e às 

expectativas da NBR9050, sobre os requisitos de acessibilidade de pessoas 

portadoras de deficiências físicas às dependências da IES, a Faculdade de Iporá – 

FAI constituiu políticas que visam: 

 Assegurar o acesso aos espaços de uso coletivo, para que o deficiente possa 

interagir com a comunidade acadêmica; 

 Instalar lavabos, bebedouros e banheiros adaptados ao uso de portadores de 

deficiência física; 

 Colocar corrimãos ou construir rampas ou elevadores que facilitem a circulação 

de cadeiras de rodas; 

 Adaptar portas e banheiros para permitir o acesso de cadeiras de rodas; 

 Instalar piso tátil que direcione os alunos com deficiência visual com segurança 

em toda a extensão da IES; 

 Fixar placas e informações em braile para a plena convivência dos alunos com 

deficiência visual; 

 Instalar softwares em computadores específicos do Laboratório de Informática, 

visando atender aos alunos com necessidades especiais e melhorar a 

qualidade de seu ensino-aprendizagem e acesso à informação.  



Em relação aos alunos portadores de deficiência visual, a IES está 

comprometida, caso seja solicitada, desde o acesso até a conclusão do curso, a 

proporcionar sala de apoio contendo: impressora braille acoplada a computador, 

sistema de síntese de voz; gravador e fotocopiadora que amplie textos; acervo 

bibliográfico em áudio; software de ampliação de tela; equipamento para ampliação 

de textos para atendimento a aluno com visão subnormal; lupas, réguas de leitura; 

scanner acoplado a computador; acervo bibliográfico dos conteúdos básicos em 

braille. 

Em relação aos alunos portadores de deficiência auditiva, a IES está 

igualmente comprometida, caso seja solicitada, desde o acesso até a conclusão do 

curso, a proporcionar intérpretes de língua de sinais, especialmente quando da 

realização de provas ou sua revisão, complementando a avaliação expressa em texto 

escrito ou quando este não tenha expressado o real conhecimento do aluno; 

flexibilidade na correção das provas escritas, valorizando o conteúdo semântico; 

aprendizado da língua portuguesa, principalmente, na modalidade escrita, (para o uso 

de vocabulário pertinente às matérias do curso em que o estudante estiver 

matriculado); materiais de informações aos professores para que se esclareça a 

especificidade linguística dos surdos. 

A IES coloca à disposição de professores, alunos, funcionários portadores de 

deficiência ou com mobilidade reduzida ajudas técnicas que permitem o acesso às 

atividades da IES e administrativas em igualdade de condições com as demais 

pessoas. 

 

 

RESPONSABILIDADE SOCIAL 
 

A responsabilidade social de uma instituição de Educação Superior se reflete 

na forma de conduzir e gerenciar as suas funções (ensino/extensão). A IES 

socialmente responsável é aquela que possui a capacidade de ouvir os interesses das 

diferentes partes (alunos, professores, técnico-administrativos, prestadores de 

serviço, comunidade, governo e meio ambiente) e conseguir incorporá-los ao 

planejamento de suas atividades, buscando atender às demandas de todos, não 

apenas dos seus dirigentes e/ou mantenedores ou sócios.  



Esta IES tem como política de responsabilidade social o atendimento à sua 

comunidade acadêmica, com qualidade, ética, respeito e dignidade, estendendo este 

atendimento às comunidades sociais do seu entorno, da capital, e do Estado como 

um todo, vez que coloca à disposição destas, os benefícios da produção intelectual e 

cientifica dos seus professores e alunos. 

A responsabilidade social da instituição, considerada especialmente no que se 

refere à sua contribuição em relação à inclusão social, ao desenvolvimento econômico 

e social, à defesa do meio ambiente, da memória cultural, da produção artística e do 

patrimônio cultural e à educação inclusiva é refletida na/o(s): 

 Transferência de conhecimento e importância social das ações universitárias e 

impactos das atividades científicas, técnicas e culturais, para o 

desenvolvimento regional e nacional; 

 Natureza das relações e parcerias com os setores público, produtivo, com o 

mercado de trabalho e com instituições sociais, culturais e educativas de todos 

os níveis; 

 Ações voltadas ao desenvolvimento da democracia, promoção da cidadania, 

de atenção a setores sociais excluídos, políticas de ação afirmativa; 

 Promoção de um clima organizacional que propicie o relacionamento fraterno 

e harmônico entre todos os segmentos da comunidade acadêmica e com a 

comunidade externa; 

 Efetividade de programas de benefícios a professores e técnico-

administrativos, especialmente, por intermédio dos planos de capacitação de 

recursos humanos, de carreira docente e de cargos e salários; 

 Concessão de bolsas de estudos, de trabalho, de iniciação científica, de 

extensão e de monitoria aos alunos que demonstrarem aptidão para essas 

tarefas, de acordo com a programação anual; 

 Incentivo e apoio ao voluntariado, entre outras. 

Entre outros projetos, as atividades de responsabilidade social da Faculdade 

de Iporá contemplam a mobilização da comunidade acadêmica e a articulação com 

diversos parceiros da sociedade civil organizada para contribuir com os 

desenvolvimentos educacionais, sociais e culturais das comunidades menos 

favorecidas do estado. Simultaneamente, proporcionam a conscientização e a 

politização dos estudantes através da vivência de múltiplas realidades e da troca de 



saberes com as diferentes comunidades. Em linhas gerais, as ações têm o objetivo 

de: 

 Contribuir para o estudo científico dos problemas apresentados a partir de uma 

abordagem multiunidade curricular, pondo ao alcance das comunidades 

capacitações, consultorias, cursos, palestras, debates e serviços; 

 Exercer ações de integração comunitária, desenvolvendo atividades ético-

sociais, valorizando os ideais da Pátria, da cultura e da humanidade; 

 Prestar serviços relacionados aos cursos da Faculdade de Iporá, possibilitando 

a participação dos professores e estudantes em ações práticas relacionadas à 

sua área de atuação profissional; 

 Mobilizar a comunidade acadêmica e a sociedade em geral para a discussão 

de temas relacionados ao seu cotidiano; 

 Estabelecer uma rede de parcerias com organizações governamentais, não-

governamentais e privadas, visando à oferta de oportunidades para a 

população de baixa renda; 

 Realizar campanhas de sensibilização social visando conscientizar a sociedade 

para temas de interesse coletivo; 

 Realizar pesquisas visando ao resgate histórico da memória local e nacional, 

valorizando e divulgando a arte, a cultura e a história do Estado. 

Com o compromisso ético-político de valorização e preservação da cultura 

brasileira, a Faculdade de Iporá propõe interligar suas ações à promoção de 

atividades que visam o fortalecimento das raízes culturais do país, com destaque para 

as manifestações locais. 

A FAI é responsável por fomentar novas discussões acerca da cultura 

brasileira, com ênfase na cultura goiana, através de debates e apresentações 

artísticas. Para tanto, mobiliza a comunidade acadêmica, especialmente os jovens, 

que participarão ativamente dos eventos. Entre as atividades desenvolvidas, estão: 

palestras; debates; shows musicais; apresentações teatrais; exposições; concursos. 

Adicionalmente, a Faculdade de Iporá desenvolve e mantém parcerias com a 

comunidade, mediante convênios, acordos e contratos, para a implantação e 

desenvolvimento de: 

 Estágios curriculares e extracurriculares para os alunos dos cursos de 

graduação; 

 Práticas investigativas, serviços e cursos de extensão; 



 Trabalhos de conclusão de curso, sob a forma de projetos experimentais, 

consultorias, auditorias, relatórios ou projetos; 

 Atividades complementares culturais, artísticas, educacionais e científicas; 

 Parcerias para a interação teoria-prática; 

 Atividades sociais e desportivas; 

 Realização de congressos, seminários, simpósios e eventos similares, para 

interação entre a comunidade acadêmica e comunidade em geral; 

 Projetos comunitários. 

A Faculdade de Iporá assume que as diferenças humanas são normais e que, 

como consequência desse pressuposto, a aprendizagem deve ser adaptada às 

necessidades do educando, em vez de o educando se adaptar ao processo de 

aprendizagem. Assim, a FAI, possui uma pedagogia centrada no educando de modo 

a torna-lo apto a lidar com as diferenças, beneficiando assim a sociedade como um 

todo. A experiência tem demonstrado que tal pedagogia pode reduzir 

consideravelmente a taxa de desistência e repetência e ao mesmo tempo garantir 

índices médios mais altos de rendimento escolar. 

Uma pedagogia que tenha como foco o educando pode impedir o desperdício 

de recursos e o enfraquecimento de esperanças, tão frequentemente presentes nos 

programas de educação de baixa qualidade, calcada na mentalidade educacional de 

que “um tamanho serve a todos”. 

A inclusão e a participação são essenciais à dignidade humana e ao pleno 

exercício da cidadania. Dentro do campo da educação, isso se reflete no 

desenvolvimento de estratégias que procuram promover a genuína equalização de 

oportunidades. 

A educação inclusiva proporciona um ambiente favorável à aquisição de 

igualdade de oportunidades e participação total dos portadores de necessidades 

especiais no processo de aprendizagem. O sucesso delas requer um esforço claro, 

não somente por parte dos professores e dos profissionais da educação, mas também 

por parte dos colegas, pais, famílias e voluntários. 

A educação inclusiva deve responder às necessidades diversas do educando, 

acomodando diferentes estilos e ritmos de aprendizagem e assegurando uma 

educação de qualidade para todos, por meio de metodologias de ensino apropriadas, 

arranjos organizacionais, uso de recursos diversificados e parceria com as 

organizações especializadas. 



Atenta à sua responsabilidade social e aos indicadores e padrões de qualidade 

estabelecidos pelo Ministério da Educação nos manuais de avaliação institucional e 

das condições de ensino, a Faculdade de Iporá disponibiliza equipamentos e 

infraestrutura para os portadores de necessidades especiais: 

I. Para alunos com deficiência visual, a Instituição poderá proporcionar, caso seja 

solicitada, desde o acesso até a conclusão do curso, sala de apoio (Projeto 

Visão Cidadã); 

II. Para alunos com deficiência auditiva; 

III. Para alunos com deficiência física;  

Adicionalmente capacita seus docentes e técnicos administrativos para a 

educação inclusiva, bem como, realiza campanhas de sensibilização e em busca de 

parcerias junto à comunidade em geral. 

Os cursos e programas de educação superior e os projetos de extensão da 

Faculdade de Iporá contribuem para a redução das desigualdades sociais e regionais, 

especificamente, na cidade de Iporá e os que lhes são limítrofes, ampliando a 

responsabilidade social institucional. 

 

 

DESSA FORMA, NA IMPLEMENTAÇÃO DOS CURSOS, A FACULDADE DE IPORÁ 
VISA: 

 

 Promover o aprofundamento das ciências e da tecnologia no contexto histórico 

das áreas de códigos e linguagens, sociedade e cultura, ciências da natureza 

e matemáticas, buscando vigorosa e metodicamente a construção do 

conhecimento por intermédio da livre discussão do ensino, da iniciação 

científica e da extensão, fazendo da ação profissional sempre uma ação 

retomada do passado para o presente e o futuro; 

 Privilegiar a produção e a construção do conhecimento de forma sistematizada 

e sistêmica, partindo da reflexão, do debate e da crítica, numa perspectiva 

criativa e Inter unidade curricular; 

 Recuperar o conhecimento como prática, reflexão, dúvida, compreensão e 

crítica do que nos é oferecido pela observação e pela experiência do mundo 

físico e social, bem como pelas mídias tecnológicas disponíveis. 



Nas matrizes curriculares dos cursos que serão oferecidos pela Faculdade de 

Iporá observar-se-á os fundamentos da estética da sensibilidade, política da igualdade 

e a ética da identidade, como também os princípios específicos de flexibilidade, 

autonomia, Inter unidade curricularridade e contextualização. 

A identidade supõe uma inserção no meio social que leva à definição de 

vocações próprias, que se diversificam ao incorporar as necessidades locais e as 

características dos alunos e a participação dos professores e das famílias no desenho 

institucional. 

A diversidade é necessária para contemplar as desigualdades nos pontos de 

partida dos alunos, que requerem diferenças de tratamento como forma mais eficaz 

de garantir um resultado comum nos pontos de chegada. 

Com a flexibilidade procurar-se-á promover a adaptação às diferenças 

individuais, respeitar os diversos ritmos de aprendizagem, integrar as diferenças locais 

e os contextos culturais. 

A autonomia deve refletir o compromisso da proposta pedagógica com a 

aprendizagem dos alunos pelo uso equânime do tempo, do espaço físico, das 

instalações e equipamentos, dos recursos financeiros, didáticos e humanos. 

Na sala de aula, a autonomia tem como pressuposto, além da capacidade 

didática do professor, seu compromisso, que faz do trabalho cotidiano de ensinar um 

permanente voto de confiança na capacidade de todos para aprender. 

A Inter unidade curricularridade baseia-se na interdependência, na interação e 

no diálogo permanente entre os vários ramos do conhecimento, e deve buscar a 

integração do conhecimento num todo harmônico e significativo. 

O princípio pedagógico da contextualização permite à IES pensar o currículo 

de forma flexível, com uma ampla rede de significações, e não apenas como um lugar 

de transmissão do saber. O conteúdo de ensino deve provocar aprendizagens 

significativas que mobilizem o aluno e estabeleçam entre ele e o objeto do 

conhecimento uma relação de reciprocidade. 

A contextualização evoca, por isso, áreas, âmbitos ou dimensões presentes na 

vida pessoal, social e cultural, e mobiliza competências cognitivas já adquiridas. 

Esses princípios pedagógicos visam contribuir para a formação da totalidade 

humana em consonância com as novas demandas do mundo contemporâneo. 

Também é observado como eixos estruturais na organização dos cursos, o “aprender 



a aprender, aprender a fazer, aprender a viver, aprender a ser“, eixos encaminhados 

pela UNESCO que orientarão a seleção dos conteúdos significativos. 

O currículo deve ser dinâmico, parcial, mutável e flexível. A sala de aula deverá 

estar aberta não só para uma série de saberes que historicamente dela foram 

excluídos, como também para a promoção permanente do diálogo entre os universos 

de conhecimento que sejam oriundos da prática ou dos fundamentos científicos.  

O currículo deve mobilizar recursos e atividades facilitadoras da construção de 

competências, integrando teoria e prática, e a metodologia de ensino deve ser ativa, 

dinâmica e envolvente; os meios devem ser o mais próximo possível da realidade do 

aluno. 

O currículo, em observância à LDB/96 e à legislação que orienta a organização 

curricular, segue as especificidades de cada nível e modalidade de ensino, sendo 

ainda ofertados componentes optativos e unidade curriculares específicas que 

promovem a complementação de estudos. 

Um curso ou programa deve oferecer aos alunos referenciais teórico-práticos 

que colaborem na aquisição de competências cognitivas, habilidades e atitudes e que 

promovam o seu pleno desenvolvimento como pessoa, o exercício da cidadania e a 

qualificação para o trabalho. 

Precisa estar integrado às políticas, diretrizes, parâmetros e padrões de 

qualidade definidos para cada nível educacional e para o curso específico, atendendo 

às orientações do órgão federal competente. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



DIMENSÃO 1: ORGANIZAÇÃO DIDÁTICO PEDAGÓGICO 

 
 
1.1 DADOS GERAIS DO CURSO 

 

Denominação do Curso: Tecnologia em Estética e Cosmética 

Modalidade: Presencial 

Endereço de Oferta: Faculdade de Iporá - Rua Serra Cana Brava, 
Qd. 2 Lt. 4 – Jardim Novo Horizonte II. 

Turno de Funcionamento: Matutino Noturno Totais 

Vagas anuais: 100 100 200 

Regime de Matrícula: Semestral 

Dimensão das Turmas: Teóricas Práticas 

50 25 

INTEGRALIZAÇÃO: Tempo Mínimo Tempo Máximo 

06 semestres 12 semestres 

Carga Horária Total 2.580 horas 

Carga Horária em Horas Relógio 2.150 horas 

 

Cabe aos cursos superiores de tecnologia, nas palavras da Resolução CNE/CP 

n.º 03, de 18/12/2002, artigo 2º, “incentivar o desenvolvimento da capacidade 

empreendedora e da compreensão do processo tecnológico em suas causas e 

efeitos” e “incentivar a produção e a inovação científico-tecnológica e suas respectivas 

aplicações no mundo do trabalho”. 

Em virtude de seu porte, e da realidade socioeconômica local, e também da 

própria vocação da Instituição, que está mais diretamente ligada às demandas do 

mercado de trabalho local, os cursos superiores de tecnologia visam a aumentar o 

quociente de empregabilidade de seus egressos. 

São características básicas dos cursos superiores de tecnologia: 

I. A Educação Profissional, considerando o avanço do conhecimento tecnológico 

e a Incorporação crescente de novos métodos e processos de produção e 

distribuição de bens e serviços; 

II. A atuação prioritária na área tecnológica nos diversos setores da economia; 

III. A conjugação no ensino da teoria com a prática; 

IV. A oferta de formação especializada, levando em consideração as tendências 

do setor produtivo; 

V. O desenvolvimento do processo educacional que favoreça, de modo 

permanente, a transformação do conhecimento em bens e serviços em 

benefício da sociedade; 



VI. A qualificação, requalificação e reprofissionalização do profissional; 

VII. A formação de profissionais e especialistas na área tecnológica. 

A implementação do Curso Superior de Tecnologia em Estética e Cosmética 

tem como objetivo desenvolver competências associadas à utilização dos métodos e 

técnicas modernas da área de gestão aplicadas a Estética – especificamente as 

funções e subfunções ligadas ao planejamento dos processos de estética e 

cosmética. 

Esse profissional, o tecnólogo, analisa o mercado, constantemente, podendo 

Identificar, selecionar e executar procedimentos estéticos faciais, corporais e 

capilares, utilizando produtos cosméticos, técnicas e equipamentos específicos. 

Aplica técnicas de visagismo e maquiagem. Utiliza equipamentos específicos para 

cada procedimento estético. Elabora e aplica programa de avaliação do cliente 

submetido a procedimentos estéticos. Propõe e participa de estudos científicos para 

o desenvolvimento de novas tecnologias na área de tratamentos estéticos inovadores, 

bem como para a avaliação de novos produtos, procedimentos, protocolos e sua 

aplicabilidade. Planeja, organiza e gerencia empresas da área de estética e 

cosmética. Avalia e elabora parecer técnico em sua área de formação. 

O curso, além de desenvolver a formação tecnológica, criará condições para 

que o acadêmico  desenvolva a sua capacidade de aprender a aprender, aprender a 

fazer, aprender como e por que fazer; o seu nível de organização pessoal e no 

trabalho; a sua habilidade de interagir em equipe e facilidade de adaptação a novos 

contextos; a sua capacidade de criatividade; espírito inovador; de liderança; de 

iniciativa; habilidade de articulação; capacidade de organização, de decisão, de 

síntese, de crítica, de trabalhar sob pressão, de liderança; ousadia; senso prático; 

habilidade empreendedora e consciência de cidadania e princípios éticos. 

Na escolha do curso, ora proposto, foi considerada a demanda do 

estado/região/país, nos setores afins, visando oferecer ao mercado de trabalho um 

profissional especializado e atualizado, em condições de atender à demanda. O Curso 

de Tecnologia em Estética e Cosmética tem como objetivo principal: Formar 

tecnólogos em Estética e Cosmética, com capacidade de planejar, organizar os 

diversos segmentos, além de identificar, selecionar e executar procedimentos 

estéticos faciais, corporais e capilares, utilizando produtos cosméticos, técnicas e 

equipamentos específicos. 

 



1.1.1 Políticas Institucionais no âmbito do Curso 

 

Inicialmente, vale ressaltar que a concepção deste Projeto Pedagógico se 

constituiu não apenas levando-se em consideração as perspectivas formais pelas 

quais se institui a gênese deste gênero de documento, ou seja, da concepção estática 

de “projetar” ou “lançar para adiante”, mas de um sentido mais amplo ligado ao plano 

da “ação” e da formação humana em seu sentido pleno. 

Trata-se, portanto, de uma visão acerca do processo de formação profissional 

delineada pela Coordenação de Curso e pelo NDE – Núcleo Docente Estruturante 

constituída neste Projeto Pedagógico articulado naturalmente com o Plano de 

Desenvolvimento Institucional – PDI da Faculdade de Iporá – FAI, na medida em que 

seus pressupostos refletem aqueles estabelecidos nesses documentos institucionais. 

Essa perspectiva advém do fato de que a elaboração de um Projeto 

Pedagógico implica em analisar o contexto real e o escolar definindo ações, 

estabelecendo o que alcançar, criando percursos e fases para o trabalho, definindo 

tarefas para os atores envolvidos e acompanhando e avaliando a trajetória percorrida 

e os resultados parciais e finais. Esta função não pode ser assumida, na visão dos 

responsáveis pela gestão do curso (Coordenação, Colegiado e NDE), sem que haja 

uma efetiva articulação com outros instrumentos que sinalizam a direção institucional 

para o alcance de compromissos acadêmicos e sociais. 

Assim, este Projeto Pedagógico se constitui naturalmente como uma 

imprescindível implementação do Plano de Desenvolvimento Institucional – PDI que 

juntos com o Projeto Pedagógico do Curso – PPC auxiliam na consolidação e 

efetivação da missão institucional e social da IES. Nesse contexto, para o Curso de 

Tecnologia em Estética e Cosmética, a IES, a partir dos órgãos gestores, NDE e 

colegiados responsáveis pelo curso, estimulam as políticas institucionais relativas à 

aprendizagem, em uma perspectiva de constituição de estudos autônomos e 

constituição de profissionais críticos, inovadores, promovendo oportunidades de 

aprendizagem alinhadas ao perfil do egresso com características inovadoras e 

tecnológicas de ensino. 

Afinal, apesar de sua organização acadêmica não se encontrar em relativa 

autonomia, a IES entende que é por meio de ferramentas de aprendizado 

investigativo, pesquisa e produção, que se pode assumir a perspectiva de considerar 

os profissionais egressos em sua capacidade de decidir e de sempre estarem prontos 



a rever, reaprender e reavaliar as suas práticas e teorias, pelo confronto de suas ações 

cotidianas com as produções; ou seja, pela pesquisa da prática e a produção de  

novos conhecimentos para a teoria e prática profissional, além de possibilitar a relação 

interpessoal exitosa. 

Ainda nesse contexto, a gestão do curso e da IES têm plena consciência de 

que as políticas extensionistas, de complementação, inovação de métodos novos, 

modernos e condizentes com a situação social estão associadas permanentemente 

ao âmbito do ensino, da pesquisa e da investigação, plausíveis previstas no seu PDI 

– Plano de Desenvolvimento Institucional, devem ser delimitadas em consonância 

interdisciplinar interno e externo ao curso. A título de exemplo dessa possibilidade de 

realização da indiciossabilidade do tripé ensino-pesquisa-extensão, surgem as 

Atividades Integradoras, as Unidades de Aprendizagem interdisciplinares, os projetos 

e execuções dos mesmos delineadas neste curso de maneira muito séria e passíveis 

de realização/execução proporcionando a maior efetividade em se tratando de 

aprendizagem profissional e teórica. 

Assim, as políticas institucionais no âmbito do curso estabelecidas a partir do 

PDI da IES, fundamentam-se na integração do ensino com a pesquisa aplicada e a 

extensão, da inovação de aprendizagem, do planejamento interdisciplinar, objetivando 

formação de qualidade técnica-acadêmica e profissional, tudo a partir de uma prática 

institucional calcada em princípios éticos que possibilitem a construção do 

conhecimento técnico-científico, o aperfeiçoamento cultural e o desenvolvimento de 

um pensamento reflexivo, crítico e responsável, que impulsionem a transformação 

sócio-político-econômica e ambiental da sociedade, em especial da região de inserção 

da IES. Para constituir essa prática formativa, a Coordenação, o Colegiado e o NDE 

do Curso constituíram as concepções do curso dentre os princípios básicos das 

Políticas Institucionais identificadas no PDI, aquelas que interferem diretamente no 

Curso Tecnologia em Estética e Cosmética: 

 A preocupação da Instituição com a adequação e capacitação dos docentes 

do curso de Estética e Cosmética, incentivando-os, constantemente, a 

participarem de programas de capacitação, de extensão, existentes na IES e 

de pós-graduação. 

 A revisão do acervo da biblioteca, realizada semestralmente, a fim de mantê-

lo atualizado e completo. 



 Apoio Didático-Pedagógico ao corpo docente do curso por meio da Gerência 

Acadêmica, que além das suas atividades e programações, dispõe-se a 

atendê-los em seus desafios. 

 A realização de atividades complementares voltadas aos alunos e que visam 

à integralização da matriz curricular complementando o currículo do curso, e 

enriquecendo-o com práticas independentes e com estudos que incluem uma 

imensa variedade de opções. 

 A promoção da integração com os outros cursos de extensão institucionais. 

 A preocupação com a formação integral do aluno, por meio da participação 

em diversos programas institucionais de promoção da cidadania. 

 A existência de laboratórios específicos da área da estética, além de 

laboratórios multidisciplinares de cursos de áreas afins, como, por exemplo, 

os da área da saúde, microbiologia e microscopia, e química. 

Com base nos resultados dos processos da Autoavaliação institucional são 

tomadas medidas corretivas e de estratégias operacionais, permitindo assim o 

acompanhamento dos diversos cursos, desde a análise da evolução da demanda do 

processo seletivo, às ocorrências registradas ao longo dos cursos, como 

trancamentos, abandonos e transferências, o que permite aferir-se o desempenho e 

o interesse social pelos cursos, do que depende, diretamente, a sua viabilidade. 

 

 

1.1.2 Forma de Acesso ao Curso 

 

Ao delinear esta Política a FAI visualizou a necessidade de implementar ações 

para ampliar o acesso de estudantes aos cursos por ela oferecidos, assim como 

garantir a permanência bem-sucedida destes estudantes na Instituição. 

Complementarmente fez-se necessário compreender os motivos que levam aos altos 

níveis de evasão verificado na maioria das Instituições brasileiras e buscar medidas 

que possam minimizar este problema. 

Este posicionamento é coerente com a legislação brasileira segundo a qual “A 

educação será desenvolvida com base, entre outros, no princípio da igualdade de 

condições para o acesso e permanência na escola” – Artigo 206, Inciso I da 



Constituição da República Federativa do Brasil e Artigo 3, Inciso I da Lei de Diretrizes 

e Bases da Educação. 

Esta preocupação situa-se, ainda, no cenário delineado mais fortemente a partir 

da segunda metade da década de 1990, quando a política governamental relativa à 

educação assinalava a necessidade de uma revisão nas formas de acesso ao Ensino 

Superior brasileiro. Evidentemente, a democratização do acesso alterou 

significativamente o perfil dos estudantes que ingressam nos diferentes cursos do 

sistema superior de ensino, que tem sofrido sensíveis mudanças em decorrência de 

fatores sociais e econômicos. 

As discussões realizadas sobre esta temática geraram, em várias Instituições, 

formas alternativas para o ingresso nos cursos de graduação, dentre as quais se 

destacaram o uso do ENEM, a adoção de cotas (estudantes de escolas públicas, 

negros, índios) a seleção previamente agendada e o Programa de Avaliação Seriada. 

As Diretrizes que norteiam a política de acesso, seleção e permanência do alunado da 

FAI são: 

 Democratizar as formas de acesso ao ensino de graduação, oferecendo 

oportunidades de permanência e melhorar o desempenho acadêmico do 

estudante matriculado na Faculdade; 

  Estimular a realização de ações destinadas a reduzir a seletividade social 

ampliando as condições de acesso aos cursos da FAI de estudantes de 

condição socioeconômica desfavorável; 

 Rever a natureza dos critérios de seleção; 

 Realizar estudos permanentes visando à equalização das oportunidades de 

acesso; 

 Promover debates sobre o processo de seleção da Faculdade; 

 Promover programa de recepção ao calouro, com atividades acadêmicas e 

culturais com o objetivo de socializar o estudante na vida universitária; 

 Criar condições de acesso dos estudantes às novas tecnologias da informação; 

 Estimular a participação estudantil nas atividades de ensino, extensão e 

iniciação científica; 

 Garantir o apoio necessário à plena realização do estudante como universitário 

(acadêmico, cultural, social e político); 



 Identificar, junto ao estudante, os problemas que o levariam à desistência do 

curso e, ainda, a possibilidade de descontentamento com os diversos níveis de 

relacionamento, visando manter ou superar as expectativas discentes; 

 Desenvolver, para os estudantes de baixa renda, mecanismos que promovam 

condições socioeconômicas que viabilizem a permanência e o sucesso deles 

na Faculdade; 

 Realizar pesquisas, estudos e análises para identificar em detalhes os dados 

sobre ingressantes, evasão/abandono, tempos médios de conclusão, 

formaturas, relação docente/estudante para tentar reduzir ou diminuir estes 

índices e, também, acelerar os processos de preenchimento das vagas, tendo 

em vista a melhoria das atividades educativas; 

 Buscar por meio do desenvolvimento de mecanismos pertinentes, formas que 

viabilizem o resgate do alunado. 

A oferta de vagas e o processo seletivo serão realizados semestralmente 

conforme edital publicado no site da instituição e outros meios de comunicação. 

Ressalta-se que os candidatos poderão pleitear vagas de bolsas do ProUni, 

Bolsas da Organização das Voluntárias de Goiás (OVG), bolsas definidas por meio de 

convênios com empresas e órgãos públicos e bolsas internas, definidas no Plano de 

Desenvolvimento Institucional (PDI). 

Em suma, as principais formas de acesso ao Curso de Tecnologia em Estética 

e Cosmética são: 

 Processo Seletivo Discente (Vestibular): processo seletivo que permite ao 

candidato, com o Ensino Médio completo, aprovado e classificado em concurso 

específico, o ingresso no Curso. 

 Transferência: processo seletivo para alunos de outras instituições de ensino 

superior, transferidos para o mesmo curso ou de outras áreas afins, ou ainda de 

outras áreas, com o mínimo de duas Unidades de Aprendizagem iguais ou 

equivalentes, obedecendo ao número de vagas fixadas em edital específico. 

 Portadores de diploma de nível superior: processo seletivo para graduados em 

cursos superiores. 

 Exame Nacional do Ensino Médio (ENEM), criado em 1998 pelo Ministério da 

Educação e que serve para medir o desempenho do aluno concluinte do Ensino 

Médio. 

 



1.1.3 Contextualização do Curso de Tecnologia em Estética e Cosmética da 

Faculdade de Iporá – FAI 

 

A respeito dos avanços científicos, do arsenal tecnológico em Estética, a 

participação crescente da mulher brasileira no mercado de trabalho e o aumento da 

expectativa de vida trazendo a necessidade de conservar uma impressão de 

juventude, é que a área da saúde experimentou nos últimos anos um avanço 

tecnológico expressivo a ponto de se poder sonhar com a longevidade centenária, 

prevenindo e restaurando a imagem pessoal. 

Os avanços científicos e tecnológicos juntamente com os indicadores da 

indústria demonstram que o setor vem tendo crescimento vertiginoso. Segundo a 

ABIHPEC (Associação Brasileira da Indústria de Higiene Pessoal, Perfumaria e 

Cosméticos) este setor teve um crescimento dinâmico nos últimos anos e por seu 

papel social aliado ao faturamento em reais, cresceu cerca de 14% em 2005, o que, 

convertido em dólares, significou um crescimento surpreendente de quase 40%. Isso 

demonstra que o setor tem conseguido adaptar-se às circunstâncias 

macroeconômicas, com um olho na ampliação do mercado interno e outro no 

incremento das exportações. 

Por outro lado, as oportunidades de trabalho englobando lojas de franquia, 

revendedores e profissionais de beleza, se aproximam da casa de três milhões de 

empregos em todo País, movimentando financeiramente cerca de US$ 13,8 bilhões 

por ano. Com essa projeção o Brasil pulou da sexta para a quarta posição no ranking 

mundial de consumo de produtos de higiene pessoal, perfumaria e cosméticos 

(instituto de pesquisa Euromonitor). O aumento do consumo nacional do setor de 

34,2%, contra 8,2% registrado no mercado mundial garantiu ao Brasil a quarta 

colocação global, perdendo somente para os países como Estados Unidos, Japão e 

França. 

A Secretaria do Desenvolvimento da Produção, órgão do Ministério de 

Desenvolvimento e da Indústria e do Comercio – MDIC implantou o Fórum de 

Competitividade da Cadeia de Higiene Pessoal, Perfumaria e Cosméticos há alguns 

anos, sendo este um mecanismo de diálogo permanente que procura equacionar e 

resolver os problemas, sobretudo estruturais, congregando o setor produtivo e atores 

governamentais como ANVISA, Secretaria da Receita Federal e nosso ministério. O 

MDIC tem apoiado o setor por meio de programas específicos. Nesse caso, existe um 



projeto de cooperação técnica e financeira, a cargo da Apex-Brasil, assim como um 

convênio firmado recentemente entre SEBRAE, Associação Brasileira da Indústria de 

Higiene Pessoal, Perfumaria e Cosméticos (ABIHPEC) e Agência Brasileira de 

Desenvolvimento Industrial (ABDI).  

O objetivo desse convênio é a implantação do plano de desenvolvimento 

setorial de cosméticos para incrementar a competitividade do setor. Além desses 

programas, o MDIC tem-se empenhado pela racionalização do tratamento tributário 

federal dispensado ao setor e pela efetiva implantação do mecanismo de 

Reconhecimento Mútuo no âmbito do Mercosul, o que facilitará ainda mais as 

exportações de cosméticos. 

A aplicação da biotecnologia e da nanotecnologia é uma grande aposta do setor 

e algumas empresas já estão investindo fortemente nessas tecnologias. Na visão do 

MDIC, a importância da aplicação dessas novas tecnologias na indústria de 

cosméticos, amparada na biodiversidade brasileira e a nanotecnologia pode dinamizar 

a gama de produtos da indústria de cosméticos, com maior agregação de valor e 

aumento da competitividade. 

Os investimentos exigidos pela indústria de cosméticos são muito altos e 

somente as empresas de grande porte do setor estão aptas a fazer os aportes 

financeiros necessários. Diante desta realidade o governo federal tem estudado 

mecanismos, em particular no BNDES, que possam ampliar o acesso às micro, 

pequenos e médias empresas a recursos financeiros com condições facilitadas. Entre 

as ações da PITCE para modificar o cenário atual estão incluídas mudanças no marco 

legal, concessão de incentivos fiscais e abertura de linhas de créditos, 

complementadas com investimentos para mudar a mentalidade dos empresários por 

meio de seminários e palestras. A palavra de ordem é sensibilizar e mobilizar a 

sociedade para a questão da inovação. 

Diante deste contexto, a FAI - Faculdade de Iporá se propõe a oferecer um 

curso de graduação tecnológica em Estética e Cosmética, na cidade de Iporá, com 

base no resultado da análise da pesquisa realizada pela empresa Fortiori no ano de 

2005, (últimas pesquisas) no estado de Goiás que apresentou interesse pela área de 

imagem pessoal um percentual de 9,5% de preferência dos entrevistados. Visando 

formar e atualizar profissionais com visão estratégica e empreendedora para a área 

da beleza, cosmética e imagem pessoal, habilitando-os para o uso correto das 



técnicas, dos cosméticos e dos equipamentos e procedimentos estéticos faciais e 

corporais, assim como na organização e gestão de serviços de beleza. 

Tendo como foco a elevação do seu conhecimento profissional, que embora 

habilitado na prática, não apresente embasamento técnico científico, permitindo assim 

sua inserção social e desenvolvendo seu lado empreendedora. Ciente de suas 

responsabilidades sociais a FAI - Faculdade de Iporá, tem se orientado no 

oferecimento de Cursos de Graduação e Pós-Graduação compromissados com a 

demandas e necessidades sociais. Com esta proposta, insere o curso de tecnologia 

em Estética e Cosmética, na cidade de Iporá, que tem sua localização geográfica 

circundada por vários municípios de menor densidade populacional. Sendo fator 

preponderante o aumento da demanda por esse profissional que cuida da imagem 

pessoal, principalmente no aspecto estético, com habilidade e competência 

específica. 

 

 

1.2 OBJETIVOS DO CURSO 

 

 

1.2.1 Objetivo Geral 

 

O objetivo do curso é graduar profissionais em diversas áreas da beleza, que 

possam não somente atuar como manicuros, pedicuros, maquiadores, cabeleireiros, 

esteticistas autônomos, mas também como empreendedores, consultores, 

coordenadores, supervisores nos diversos estabelecimentos da área como: centros 

de beleza, clínicas de Estética, clínicas de cirurgia plástica, hospitais, Spas, 

academias, hotéis, ambientes como domicílios, escolas profissionalizantes e 

instituições de ensino superior em cursos tecnológicos da área. Lojas de 

equipamentos e aparelhos de estética capilar, facial e corporal; lojas de cosméticos; 

indústrias de cosméticos, equipamentos e aparelhos de Estética; eventos, televisão e 

jornais, são ainda outros campos possíveis de trabalho. 

 

 

 



1.2.2 Objetivos Específicos 

 

 Dotar os profissionais de conhecimentos técnicos e científicos que 

possibilitem sua atuação da saúde e beleza; 

 Planejar e executar ações de coordenação, supervisão e avaliação das 

atividades da saúde e beleza; 

 Fornecer noções de relações humanas e ética profissional; 

 Habilitar o profissional para realizar treinamentos e capacitação na área de 

Cosmética; 

 Atuar junto a cirurgiões plásticos e dermatologistas no pré e pós-operatório de 

cirurgias estéticas. 

 

 

1.3 PERFIL PROFISSIONAL DO EGRESSO 

 

Em sua área de atuação o tecnólogo Estética e Cosmética deve ter espírito de 

liderança, facilidade de argumentação e capacidade de transmitir com clareza seus 

pontos de vista com a finalidade de desenvolver soluções práticas e aplicá-las, 

devendo o futuro profissional: 

- Identificar, selecionar e executar procedimentos estéticos faciais, corporais e 

capilares, utilizando produtos cosméticos, técnicas e equipamentos específicos. 

Aplicar técnicas de visagismo e maquiagem. 

- Utilizar equipamentos específicos para cada procedimento estético. 

- Elaborar e aplica programa de avaliação do cliente submetido a procedimentos 

estéticos. 

- Propor e participar de estudos científicos para o desenvolvimento de novas 

tecnologias na área de tratamentos estéticos inovadores, bem como para a avaliação 

de novos produtos, procedimentos, protocolos e sua aplicabilidade. 

- Planejar, organizar e gerenciar empresas da área de estética e cosmética. 

- Avaliar e elaborar parecer técnico em sua área de formação. 

 

 



1.3.1 Competências e Habilidades 

 

O curso deverá formar e dotar o profissional para o exercício das seguintes 

competências e habilidades: 

- Aplicar técnicas de tratamentos estéticos faciais, corporais e capilares, utilizando 

materiais e equipamentos adequados a cada procedimento estético; 

- Elaborar programa para acompanhamento do cliente submetido a tratamento 

estético, de técnicas alternativas e pré e pós-operatório de cirurgia plástica; 

- Aplicar, com segurança, procedimentos estéticos relativos ao campo de atuação, 

visando à manutenção e à recuperação da saúde da pele; 

- Selecionar, indicar e utilizar tecnologia de cosméticos, equipamentos e produtos de 

uso em estética humana disponíveis no mercado; 

- Conhecer as tecnologias disponíveis em sua área de competência com visão crítica 

para discernir entre as várias opções de compra de equipamentos e materiais, 

considerando a relação custo benefício deles; 

- Atuar em conjunto com outros profissionais na elaboração de programas de saúde 

social preventiva e reabilitadora, visando ao binômio saúde/beleza das pessoas; 

- Estabelecer relação de confiança e de empatia com os clientes e com os demais 

funcionários do local de trabalho; 

- Atuar com ética nos limites de sua competência, encaminhando ao profissional 

específico em afecções cutâneas e doenças dermatológicas os casos que 

demandarem cuidados especiais; 

- Atuar como gerenciador de estabelecimentos estéticos; 

- Realizar pesquisas, acompanhar estudos evolutivos da área e fazer cursos, 

mantendo-se permanentemente atualizado. 

 

1.3.2 Áreas de Atuação 

 

- Agências de modelos; 

- Casas de repouso; 

- Clínicas e Centros de estética; 

- Empresas de produtos cosméticos; 

- Estâncias hidrominerais; 

- Salões de beleza; 



- Institutos e Centros de Pesquisa; 

- Instituições de Ensino; 

 

 

1.4 ESTRUTURA CURRICULAR 

 

As Unidades Curriculares que compõem a Matriz Curricular do curso de 

Estética e Cosmética foram pensadas estrategicamente, pelo Núcleo Docente 

Estruturante – NDE, para assegurar o desenvolvimento das Competências e 

Habilidades especificadas no Perfil do Egresso. Para tanto, o Corpo Docente do Curso 

é orientado a elaborar o Plano de Ensino Aprendizagem, bem como, suas estratégias 

de ensino e de avaliação em conformidade com as DCNs do Curso. 

O processo de flexibilização curricular não pode ser entendido como uma mera 

possibilidade de escolha ou acréscimo de atividades complementares na estrutura 

curricular. Afinal, o curso implementa a flexibilização curricular também por meio de 

Atividades de Extensão, Iniciação Cientifica, Unidades Curriculares Eletivas, 

Monitoria, participação em Projetos de Extensão, Programa Interno de Capacitação, 

participação em Seminários internos e a promoção de eventos locais e regionais, 

previstos no PDI da IES. 

O conceito de aulas a Distância está atrelado à ideia de flexibilidade do 

currículo, pois se vincula ao ritmo individual que cada estudante pode implementar 

aos seus estudos. Isto implica maior comprometimento e autonomia dos discentes e 

condições de aprendizagem que cumprem exigências pedagógicas inovadoras, 

cobrando, ainda, maior rigor acadêmico. 

O uso de novas tecnologias de comunicação e informática introduz desafios de 

organização de conteúdos que requerem planejamento, desenho, lógica, linguagem, 

acompanhamento, avaliação e recursos diversos com linguagens e estruturas 

próprias para ambientes a distância. 

A Modalidade de Ensino a Distância na Faculdade de Iporá – FAI está 

organizada para não superar 40% do total de carga horária da Matriz Curricular em 

conformidade com a Portaria nº 2.117 de 6 de dezembro de 2019. 

Atividade de Extensão – Estudo Dirigido 

As Atividades Acadêmicas de Extensão compõem obrigatoriamente as 

Matrizes Curriculares dos Cursos de Graduação da Faculdade de Iporá - FAI, ora 



como parte integrante das Unidades Curriculares, ora como Componente Curricular. 

Na condição de Componente Curricular, cuja carga horária é de 60 horas, a Extensão 

deve ser indissociável a um Projeto de Iniciação Científica. Já as ações extensionistas 

correlatas a Unidade Curricular, por ter a carga horária menor, a saber 20 horas, serão 

sistematizadas nas seguintes modalidades: Curso e Oficinas, Eventos e Palestras. 

As ações extensionistas no âmbito dos Curso de Graduação da FAI são 

norteadas pela Resolução de nº 7 de 18 de dezembro de 2018 e supervisionadas pela 

coordenação do Núcleo de Iniciação Científica, Monitoria e Extensão da FAI e pelo 

Núcleo Estratégico Pedagógico – NEP. 

Adequação dos conteúdos curriculares à Língua Brasileira de Sinais – Libras: 

Em observância ao Decreto nº 5.626, de 22 de dezembro de 2005 que regulamenta a 

Lei Nº 10.436, de 24 de abril de 2002, a FAI aprovou a inclusão de algumas Unidades 

Curriculares com status de Optativas Institucionais. Uma das Unidades Curriculares 

incluídas foi LIBRAS. 

 

 

1.4.1 Estrutura Curricular: Atendimento aos Requisitos Legais do MEC 

 

Além dos aspectos ligados às expectativas profissionais e sociais 

condicionadas nas perspectivas da tríade ensino-pesquisa-extensão, houve o cuidado 

em atender plenamente ao que preconizam os Requisitos Legais e Normativos do 

MEC acerca do curso, temas transversalizados demandados pelos documentos 

públicos como a Educação Ambiental, os Direitos Humanos e as Relações Étnico-

Raciais. 

Assim sendo, far-se-á o estabelecimento de temas transversais obrigatórios 

pela Legislação Educacional de maneira contínua ao currículo, a saber: 

I. Adequação dos conteúdos curriculares à Língua Brasileira de Sinais – Libras 

 Em observância ao Decreto nº 5.626, de 22 de dezembro de 2005 que 

regulamenta a Lei no10.436, de 24 de abril de 2002, a FAI aprovou a inclusão de 

algumas Unidades Curriculares com status de Optativas Institucionais. Uma das 

Unidades Curriculares incluídas foi LIBRAS, a qual poderá ser cursada no 9 período 

do curso. 

 O ensino de LIBRAS tem recebido atenção e medidas inclusivas especiais na 

FAI, em duas perspectivas: a oportunidade de cada docente empreender, como 



formação continuada, um curso instrumental de LIBRAS, tornando-se mais autônomo 

e com práticas pedagógicas mais efetivas e adequadas às necessidades de seus 

alunos; e, observando a exigência do cumprimento de Atividades Complementares, 

os alunos são estimulados a contemplar a Unidade Curricular de LIBRAS, dentre as 

atividades de sua escolha. 

II. Diretrizes Curriculares Nacionais para Educação das Relações étnico-raciais e 

para o ensino de História e Cultura Afro-Brasileira, Africana e Indígena, nos 

termos da Lei Nº 9.394/96, com a redação dada pelas Leis Nº 10.639/2003 e 

N° 11.645/2008 e na Resolução CNE/CP N° 1/2004, fundamentada no Parecer 

CNE/CP Nº 3/2004. 

A partir deste PPC, os docentes responsáveis pelas Unidades Curriculares e 

pela constituição dos respectivos planos de ensinos serão os precursores do 

atendimento a essa legislação, a saber: 

a) Unidade Curricular: Comunicação e Expressão - Será indicado aos professores 

que se utilizem de textos para exercícios de leitura e interpretação que abordem 

os temas relacionados as relações étnico raciais, bem como a valorização e 

história da cultura afro-brasileira; 

b) Unidade Curricular: Fundamentos das Ciências Sociais e do Comportamento - 

Estabelecida para enfocar os aspectos acerca das relações e o 

desenvolvimento social para as organizações, a Unidade Curricular traz em seu 

bojo de conteúdos e ementário as perspectivas acerca das relações étnico-

raciais. 

Além dos nortes acima, haverá o estímulo da IES e do curso na oferta de 

seminários de extensão e/ou ações sociais que permitam que se aborde o tema em 

sua plenitude prático-social. 

III. Políticas de educação ambiental, conforme o disposto na Lei N° 9.795/1999, 

no Decreto N° 4.281/2002 e na Resolução CP/CNE Nº 2/2012. 

Tendo como norte das ações acadêmicas e pedagógica este PPC, a estrutura 

curricular permitirá que os professores sejam orientados na constituição dos seus 

planos de ensino abordando as expectativas socioambientais, a saber: 

a) Unidade Curricular: Comunicação e Expressão - Os docentes serão orientados 

a utilizarem textos e temas de redação voltados as questões ambientais, tudo 

com o objetivo que se possibilite a discussão e a sensibilização do aluno nos 

anseios da educação ambiental; 



b) Unidade Curricular: Liderança e Criatividade e Empreendedorismo - Não há 

como tratar o tema “empreender” sem que se aborde e sensibilize os 

educandos quanto às questões ambientais. 

c) Unidade Curricular: Fundamentos Filosóficos Éticos, Responsabilidade 

Socioambiental: A Unidade Curricular tem como perspectiva, além de trato das 

questões éticas e filosóficas, ampla discussão acerca da relação do homem 

com as expectativas ambientais. 

Além das possibilidades acima, a IES constituirá ações sistemáticas de educação 

ambiental para a comunidade acadêmica e comunidade externa. 

IV. Diretrizes Nacionais para a Educação em Direitos Humanos, conforme o 

disposto no Parecer CNE/CP Nº 8/2012 e no Parecer CP/CNE N° 8, de 

06/03/2012, que originou a Resolução CP/CNE N° 1, de 30/05/2012. 

a) Unidade Curricular: Comunicação e Expressão - os professores serão 

orientados a proporcionar aos alunos textos de leitura e temas de redação 

voltados ao debate acerca da defesa dos direitos humanos; 

b) Unidade Curricular: Fundamento das Ciências Sociais e do Comportamento - 

a Unidade Curricular discute conjuntamente com as questões relacionadas a 

diversidade, os aspectos acerca dos direitos humanos.  

c) Unidade Curricular: Fundamentos Filosóficos, Éticos, Responsabilidade 

Socioambiental: os professores serão orientados a tecer nos seus planos de 

ensino as perspectivas acerca dos aspectos filosóficos ligados aos direitos 

humanos; 

Além dos nortes acima, haverá o estímulo da IES e do curso na oferta de 

seminários de extensão e/ou ações sociais que permitam que se aborde o tema em 

sua plenitude prático-social. 

 

 

1.4.2 Estrutura Curricular: Coerência da Matriz Curricular com o Perfil do Egresso. 

 

Há coerência do currículo com as competências e habilidades traçadas no perfil 

do egresso. As unidades de estudo e as atividades curriculares, em seus objetivos 

gerais e específicos e em suas estratégias de ensino e de avaliação, asseguram o 

desenvolvimento das competências e habilidades especificadas no perfil do egresso.  



A implementação do curso atende ao perfil do egresso proposto e as Unidades 

Curriculares atendem à formação do Tecnólogo em Estética e Cosmética, com ênfase 

na formação de um profissional generalista e humanista. 

 

 

1.4.3 Estrutura Curricular: Flexibilização Curricular 

 

O processo de flexibilização curricular não pode ser entendido como uma mera 

possibilidade de escolha ou acréscimo de atividades complementares na estrutura 

curricular. Afinal, o curso implementa a flexibilização curricular também através de 

Atividades de Extensão, Iniciação Cientifica, Unidades Curriculares optativas, 

Monitoria, participação em Projetos de Extensão, Programa Interno de Capacitação, 

participação em Seminários internos e a promoção de eventos locais e regionais, 

previstos no PDI da IES. 

Assim, o curso de Tecnologia em Estética e Cosmética está centrado em uma 

perspectiva integrada ao que prevê o seu PDI, ou seja, a indiciossabilidade entre o 

ensino, a pesquisa e a extensão, oportunizando ao acadêmico, além do que é previsto 

formalmente a partir do seu currículo, uma dimensão plena de todos os eventos e 

perspectivas constituídas na visão e no fazer acadêmico da IES. 

Além disso, há que se destacar as perspectivas a seguir como modo de 

flexibilizar de maneira menos conceitual e mais prática o currículo posto. 

 

 

1.4.4 Estrutura Curricular: Atividades Complementares 

 

Estão previstas na matriz curricular do curso de Tecnologia em Estética e 

Cosmética, 100 horas de atividades complementares. Nas atividades acadêmicas 

efetivas, previstas, serão computadas o conjunto de atividades de ensino-

aprendizagem nas suas diferentes formas e orientações, tais como: 

1. Atividades complementares de ensino, pesquisa e extensão, coerentes 

com o perfil do egresso e devidamente regulamentadas pelo Colegiado; 

2. Participação em projetos de iniciação científica/pesquisa e extensão; 

3. Estágios não obrigatórios (não curriculares); 

4. Monitorias; 



5. Atividades culturais, cursos e apresentações;  

6. Participação em seminários, palestras, encontros e congressos. 

7. Outras atividades. 

As Atividades Complementares se constituem em componentes curriculares 

enriquecedores e implementadores do próprio perfil do formando, sem que se 

confundam com estágio curricular supervisionado. As Atividades Complementares 

envolverão temas acordes com as unidades curriculares do Curso de Tecnologia em 

Estética e Cosmética. 

As Atividades Complementares, componente curricular obrigatório a ser 

ofertado ao longo do curso, possibilitam o reconhecimento, por avaliação, de 

habilidades e competências do acadêmico, inclusive adquiridas fora do ambiente 

acadêmico, hipóteses em que o aluno alarga o seu currículo com experimentos e 

vivências acadêmicas, internos ou externos ao curso. 

Orientam-se, desta maneira, a estimular a prática de estudos independentes, 

transversais, opcionais, de interdisciplinaridade, de permanente e contextualizada 

atualização profissional específica; sobretudo nas relações com o mundo do trabalho, 

estabelecidas ao longo do curso, notadamente integrando-as às diversas 

peculiaridades regionais e culturais. 

O instrumento balizador que institui os mecanismos efetivos de planejamento e 

acompanhamento das atividades complementares é o seu regulamento. 

As atividades complementares obedecerão aos seguintes princípios e 

diretrizes: complementar e sintonizar o currículo vigente, a formação social, humana 

e profissional, estimular as atividades de cunho social e de interesse coletivo bem 

como a assistência acadêmica e a Iniciação científica e tecnológica, ampliar 

horizontes de conhecimentos, incentivar a convivência e favorecer a iniciativa e o 

espírito empreendedor. 

 

 

1.4.5 Estrutura Curricular: Atividade Integradora 

 

O Projeto Atividade Integradora é uma proposta inovadora direcionada ao 

processo de Ensino-aprendizagem da Faculdade de Iporá – FAI. Trata-se de uma 

estratégia que proporciona a flexibilização curricular e o aprimoramento do 

desempenho dos estudantes com relação aos conteúdos programáticos previstos nas 



Matrizes Curriculares dos cursos de Graduação ofertados pela Faculdade de Iporá - 

FAI, intensificando o desenvolvimento do conhecimento, das competências e 

habilidades necessárias à formação profissional. 

A proposta da Atividade Integradora foi idealizada para sanar as fragilidades de 

cunho teórico acumuladas pelos discentes no decorrer dos Cursos. Para tanto, a 

estruturação dos conteúdos abordados nesta Unidade Curricular é sistematizada em 

Eixos do Conhecimento, sendo eles: Conhecimento Geral (Eixo 01), Conhecimento 

de Núcleo Comum aos Cursos de Graduação da FAI (Eixo 02) e Conhecimento 

Específico (Eixo 03) do Curso e a Metodologia de Ensino é Ativa.  

Enquanto componente curricular, a Atividade Integradora é composta, 

inicialmente, por uma avaliação, denominada de Avaliação Integradora, cujas 

questões são estruturadas conforme os Eixos do Conhecimento descritos acima. O 

intuito desta avaliação é verificar o grau de desempenho alcançado pelos discentes 

em relação aos conteúdos programáticos, as habilidades e competências adquiridas 

nos períodos antecessores. 

Nesta perspectiva, a Avaliação Integradora torna-se também um importante 

instrumento do processo de Autoavaliação Institucional, uma vez que, seu diagnóstico 

sinaliza a produtividade dos Cursos de Graduação da FAI quanto a formação 

significativa dos futuros egressos, bem como, um indicador das deficiências que 

perpassam o Magistério Superior, apontando a necessidade de reorganização das 

atividades acadêmica no âmbito da sala de aula. 

Posteriormente a aplicação da Avaliação Integradora – AVI, a IES torna público 

um Edital de dispensa dos discentes que alcançarem nota igual ou superior a 70% em 

cada eixo avaliado e convoca aqueles cuja nota foi inferior a este percentual. Os 

alunos convocados deverão cursar regularmente a Unidade Curricular Atividade 

Integradora, cuja carga horária é de 60 horas. Os alunos dispensados terão por média 

final da Unidade Curricular a nota alcançada na Avaliação Integradora – AVI. 

Para o bom andamento da Unidade Curricular os discentes convocados serão 

organizados em grupos conforme o (os) eixo (s) em que apresentou fragilidades. Os 

eixos de Conhecimento Geral e Conhecimento de Núcleo Comum aos Cursos de 

Graduação da FAI serão dispostos na Modalidade a Distância. Já o eixo de núcleo 

específico será na Modalidade Presencial. 

 

 



1.4.6 Estrutura Curricular: Optativa 

 

O curso terá uma estrutura curricular organizada de forma a ser flexível a se 

adaptar ao perfil do estudante. Com o objetivo de se flexibilizar o currículo dando 

oportunidade ao aluno de interferir em sua formação, ele poderá cursar as Unidades 

Curriculares segundo seu interesse individual através das Unidades Curriculares 

eletivas. 

Assim busca-se uma estrutura curricular abrangente e flexível. A abrangência 

permite uma formação ampla no campo jurídico. As Unidades Curriculares eletivas 

permitirão ao aluno, mediante auxílio e aconselhamento didático-pedagógico da 

coordenação do curso, selecionar dentre as Unidades Curriculares pertencentes ao 

grupo que deve integralizar a (s) Unidade (s) Curricular (es) que cursará 

(obrigatoriamente, pois perfaz parte da carga horária mínima do curso). 

Desta forma, o egresso terá um perfil profissional, de certa forma, mais flexível, 

e ainda mais consoante com a realidade e necessidades do mundo atual. 

Adicionalmente, mesmo tendo integralizado a (s) Unidade (s) Curricular (es) eletiva 

(s) (de caráter obrigatório necessária ao cumprimento da carga horária mínima de seu 

curso) caso o aluno deseje cursar outra (s) adicionalmente, terá a carga horária, bem 

como os conteúdos curriculares inclusos em seu histórico, permitindo enriquecer sua 

formação profissional. 

Vale destacar que, progressivamente este elenco de Unidades Curriculares 

eletivas poderá ir sendo ampliado, observando-se sempre as demandas da realidade 

da área e as necessidades demandas pelo processo formativo real. 

 

 

1.4.7 Estrutura Curricular: Unidades Curriculares Comuns 

 

Com o objetivo de proporcionar aos acadêmicos uma formação mais holística 

e abrangente, independente do curso frequentado, a Faculdade de Iporá – FAI oferece 

Unidades Curriculares comuns que fazem parte dos currículos dos outros cursos de 

graduação da IES. Dessa forma, o estudante poderá interagir com acadêmicos de 

outros cursos, contribuindo para a troca de experiências e para a expansão do 

conhecimento e diferentes realidades sociais, culturais e profissionais. 



Demo (2004, p.92)1 afirma que o currículo do ensino superior 
deve possibilitar oportunidade de (re)construir este tipo de 
ambiente científico e educativo, capaz de combinar crítica com 
solidariedade, progresso com consenso, habilidade individual 
com trabalho de equipe, excelência com humildade, vanguarda 
com tolerância, ideologia com convivência. 

Nessa perspectiva, vale retomar a discussão sobre interdisciplinaridade como 

pensamento complexo e fundamental no estabelecimento de condições que efetivem 

uma prática educativa articulada com a realidade, propiciando a construção de um 

currículo que rompa com a predominância única e exclusiva das Unidades 

Curriculares, ultrapassando e integrando suas fronteiras. 

 

 

1.4.8 Estrutura Curricular: Unidades Curriculares na Modalidade a Distância 

 

A inclusão digital e a preparação dos sujeitos para o mercado de trabalho de 

hoje exigem o conhecimento e o domínio do mundo virtual. Dessa forma, o 

oferecimento de Unidades Curriculares na Modalidade a Distância, com encontros 

virtuais e presenciais, compõe um escopo comum de política e orientação 

instrumental, na expectativa de eliminar as distâncias e fronteiras, por meio de 

inúmeros recursos tecnológicos, possibilitando uma diversidade de arranjos e 

combinações para um ensino atualizado, que atenda a demandas sociais e 

econômicas. 

O conceito de aulas a Distância está atrelado à ideia de flexibilidade do 

currículo, pois se vincula ao ritmo individual que cada estudante pode implementar 

aos seus estudos. Isto implica maior comprometimento e autonomia dos discentes e 

condições de aprendizagem que cumprem exigências pedagógicas inovadoras, 

cobrando, ainda, maior rigor acadêmico. 

O uso de novas tecnologias de comunicação e informática introduz desafios de 

organização de conteúdos que requerem planejamento, desenho, lógica, linguagem, 

acompanhamento, avaliação e recursos diversos com linguagens e estruturas 

próprias para ambientes a distância. 

A modalidade a Distância na Faculdade de Iporá – FAI está organizada para 

não superar 40% do total de carga horária da matriz curricular do curso quando 

devidamente reconhecido pelo MEC. 

                                                           
1DEMO, P. Universidade, Aprendizagem e Avaliação. Mediação, Porto Alegre: 2004. 



1.4.9 Estrutura Curricular: Trabalho de Conclusão de Curso (TCC) 

 

A produção de trabalho científico com conteúdo relacionado à alguma temática 

concernente ao curso de Tecnologia em Estética e Cosmética, é de instância 

obrigatória e deve ser regido conforme normativas firmadas nos regulamentos 

institucionais e do curso para trabalhos de conclusão. 

Sendo assim a faculdade de Iporá – FAI promove condições para que os 

acadêmicos desenvolvam o trabalho de Conclusão do Curso apresentem nas 

modalidades escrita e defesa virtual. 

O Trabalho de conclusão de Curso de Tecnologia em Estética e Cosmética 

contempla 60 horas da estrutura curricular, sendo 60 horas em modalidade online, 

podendo ser elaborado individualmente ou dupla. 

O resultado da produção deve ser apresentado em forma escrita e oral, 

respeitando as normas da ABNT – Associação Brasileira de Normas Técnicas. 

Os critérios de avaliação do TCC seguirão os critérios de avaliação presentes 

no Manual de TCC da FAI. 

 

 

1.5 MATRIZ CURRICULAR 

 

1º Período TIPO 
DA UC 

CH 
PRESENCIAL 

CH 
ONLINE  

Total Nº de 
Aulas 

1. Introdução à estética H  40 20 60 2 

2. Anatomofisiologia Humana H 40 20 60 2 

3. Bioética e Biosegurança H 40 20 60 2 

4. Projeto de Extensão - Estudo 
Dirigido I 

H    60  

5. Fundamentos das Ciências 
Sociais e do Comportamento 

H  60 60  

6. Comunicação e Expressão H  40 20 60 2 

Total  160 140 360 8 

2º Período TIPO 
DA UC 

CH 
PRESENCIAL 

CH 
ONLINE  

Total Nº de 
Aulas 

1. Anatomofisiologia da Pele e 
Cabelo 

H  40 20 60 2 

2. Estética Facial I H  40 20 60 2 

3. Estética Corporal I H  40 20 60 2 

4.Disfunções Estéticas faciais e 
corporais 

H  40 20 60 2 

5. Projeto de Extensão - Estudo 
Dirigido II 

H   60 2 



6. Fundamentos Filosóficos Éticos e 
Responsabilidade Socioambiental 

EAD   60 60  

7. Desenvolvimento do 
Conhecimento Científico 

H  20 40 60 1 

Total  180 180 420 11 

3º Período TIPO 
DA UC 

CH 
PRESENCIAL 

CH 
ONLINE  

Total Nº de 
Aulas 

1. Gerontologia e Estética H  40 20 60 2 

2. Dermatologia e Farmacologia 
Cosmética 

H  40 20 60 2 

3. Estética Capilar e Tricologia I H  40 20 60 2 

4. Estética Corporal II H  40 20 60 2 

5. Estética Facial II H  40 20 60 2 

6. Liderança, Criatividade e 
Empreendedorismo  

H 40 20 60 2 

7. Fundamentos Políticos, 
Econômicos e Legais. 

EAD  60 60  

Total  240 180 420 12 

4º Período TIPO 
DA UC 

CH 
PRESENCIAL 

CH 
ONLINE  

Total Nº de 
Aulas 

1. Técnicas de Maquiagem, 
Visagismo e Embelezamento 
Pessoal 

H  60  60 3 

2. Técnicas de Massagem 
Aplicadas a Estética I 

H  60  60 3 

3. Estética Capilar e Tricologia II H  40 20 60 2 

4. Fundamentos da Nutrição H  40 20 60 2 

5. Design de sobrancelhas e 
deilação 

H  40 20 60 2 

6. Epidemiologia e Vigilância em 
Saúde 

H  40 20 60 2 

7. Podologia H 40 20 60 2 

Total  320 100 420 16 

5º Período TIPO 
DA UC 

CH 
PRESENCIAL 

CH 
ONLINE  

Total Nº de 
Aulas 

1. Técnicas de Massagem 
Aplicadas a Estética II 

H  60  60 3 

2. Técnicas de SPA H  40 20 60 2 

3. Técnica de pigmentações para 
sombrancelhas e outras regiões 

H  40 20 60 2 

4. Inovações científicas e 
tecnológicas em estética e 
cosmética I 

H  40 20 60 2 

5. Recurso de Eletroterapia 
Aplicada à Estética I 

H  40 20 60 2 

6. Inovações científicas e 
tecnológicas em estética e 
cosmética II 

H  60  60 2 

7. Optativa I H 40 20 60 2 

Total  320 100 420 15 

6º Período TIPO 
DA UC 

CH 
PRESENCIAL 

CH 
ONLINE  

Total Nº de 
Aulas 

1. Pré e Pós Operatório e Cirurgia 
Plástica 

H  40 20 60 2 



2. Recurso de Eletroterapia 
Aplicada à Estética II 

H  40 20 60 2 

3. Cosmetologia e ativos 
dermatológicos 

H  40 20 60 2 

4. Optativa II H  40 20 60 2 

5. Técnicas de colorimetria, corte e 
brushing 

H  60  60 3 

6. Intercorrências em Estética 
Facial e Corporal 

H  60  60 3 

7. Atividade Integradora H  40 40  

8. Trabalho de Conclusão de Curso  H  40 40  

Total  280 160 440 14 

Discriminação CH 
PRESENCIAL 

CH 
ONLINE  

Total Nº de 
Aulas 

Carga Horária das Disciplinas do Curso/ATS 1.500 860 2480 - 

Atividades Complementares - - 100 - 

Atividades Extensão - Estudos Dirigidos - - 120 - 

Total da Matriz Curricular  1.460 960 2.580 76 

 

 

Unidades Curriculares Optativas TIPO 

DA UC 

CH 

PRESENCIAL 

CH 

ONLINE  

Total 

Língua Brasileira de Sinais – 

LIBRAS 

H 40 20 60 

Métodos Quantitativos e Raciocínio 

Lógico 

H 40 20 60 

Saúde Coletiva H 40 20 60 

Fotografia H 40 20 60 

Penteados H 40 20 60 

 

 

1.5.1 Conteúdos Curriculares 

 

 

1º PERÍODO 

 

Disciplina: Introdução à estética 

Ementa: Estudo do papel e exercício profissional do Tecnólogo em Estética. Estudo 

das habilidades e competências do Tecnólogo em Estética e Cosmetologia na 

promoção da saúde e bem-estar do indivíduo, respeitando os princípios éticos e bio-

psico-sociais. 

Bibliografia básica:  

SUASSUNA, A.  Iniciação à Estética.  São Paulo: Editora Nova Fronteira, 2018 



PEREIRA, Maria de Fátima Lima. Recursos Técnicos em Estética I. 2 ed. São Paulo: 

Editora Difusão, 2019. 

JACOMINI, Liana da Silva. Estética e Imagem Pessoal. São Paulo: LT, 2016. 

Bibliografia complementar:  

PEREIRA, Maria de Fátima Lima. Gestão de negócios em estética. São Paulo: Difusão 

Editora, 2018. 

PEREIRA, Maria de Fátima Lima. Recursos Técnicos em Estética II. 2 ed. São Paulo: 

Editora Difusão, 2019. 

CAVALCANTI, Nicolau da Rocha. Beleza humana, historias e reflexões sobre ética e 

estética. São Leopoldo: Unisinos, 2013. 

HALLAWELL, Philip. Visagismo: harmonia e estética.  6. ed. São Paulo: SENAC/SP, 

2010. 

OLIVEIRA, Andrea Lourenço de. Curso didático de estética. São Caetano do Sul: 

Editora Yendis, 2016. 

 

Disciplina: Anatomofisiologia Humana 

Ementa: Introdução ao estudo da anatomia. Descrição das estruturas que compõem 

o corpo humano. Osteologia: morfologia do esqueleto humano, função e formação dos 

ossos. Miologia: identificação das origens, inserções musculares. Artrologia: 

classificação, estrutura, movimentos e mecanismos das articulações. Conhecimento 

das estruturas e funcionamento dos sistemas ósseo, muscular, circulatório, linfático, 

urinário, especificações dos sistemas genitais masculinos e femininos, sistema 

respiratório, digestório e tegumentar. Introdução à Respiração e Metabolismo celular. 

Sistema Muscular Esquelético, Sistema Nervoso Central. Sistema Nervoso Autônomo, 

Células sanguíneas. Física do Sangue. Sistema Cardiovascular. Sistema Respiratório. 

Sistema Digestório. Sistema Renal. Regulação da Temperatura Corporal. 

Endocrinologia. Processos Fisiopatológicos. 

Bibliografia básica: 

NETTER, F. H. Atlas de Anatomia Humana. Porto Alegre: Artmed, 2008. 

SILVA, Francemilson Goulart da; DINIZ, Gabriela Placoná. Anatomia e Fisiologia 

Humana. São Paulo: Editora Difusão, 2021. 

GUYTON A. C; HALL J. E.  Fundamentos de Fisiologia Médica. 12 ed. Rio de Janeiro: 

Guanabara Koogan, 2011. 

Bibliografia complementar:  



SALLES, Willian Barbosa. Anatomia humana. São Paulo: Contentus, 2020. 

ANDRADE, Sergio Luiz Ferreira. Anatomia humana. Curitiba: Editora Intersaberes, 

2019. 

COSTANZO, L. S. Fisiologia. 6. ed. Rio de Janeiro: Guanabara Koogan, 2017. 

SALLES, Willian Barbosa. Fisiologia Humana. Curitiba: Editora Intersaberes, 2020. 

LIMA, Alice Gonçalves. Fisiologia humana. São Paulo: Pearson, 2016. 

 

Disciplina: Bioética e Biossegurança 

Ementa: Conceitos teóricos: Moral e Ética, Objetivos e valor da Ética dentro das 

organizações, reflexos da postura ética na responsabilidade social das empresas, 

Ética profissional, Legislação e Código de Ética Profissional do de saúde. 

Desempenho ético na organização; os fundamentos da ética empresarial; as 

obrigações gerais da empresa e a conduta profissional. Histórico, Conceito e 

Legislação em Biossegurança; Biossegurança em Laboratórios; Segurança Biológica 

e Doenças Adquiridas em Laboratório; Níveis de Segurança Biológica; EPI e EPC; 

Geração, Manuseio, Transporte e Descarte de Resíduos de Serviços de Saúde; 

Segurança Química; Mapa de Risco; Conceitos Gerais de Ética e Bioética; Comites 

de Ética em Pesquisa com Seres Humanos e Animais. Aspectos legais e éticos do 

profissional de estética. Esterilização física e química, desinfecção e limpeza. 

Microbiota das mãos. Lavagem e antissepsia. Métodos de transmissão de doenças e 

medidas de barreira. 

Bibliografia básica:  

HIRATA, M.H., MANCINI FILHO, J.  Manual de Biossegurança.  São Paulo: Manole, 

2012. 

ROSSETE, Celso Augusto. Bioética e Biossegurança. São Paulo: Pearson, 2018. 

PESSINI, L. Bioética, Cuidado e Humanização.  São Paulo: Centro Universitário de 

São Camilo, 2014. v. 1, 2, 3. 

Bibliografia complementar:  

FONTINELE JUNIOR, Klinger. Pesquisa em saúde: ética, bioética e legislação. 

Goiânia: Ab, 2008 

ABREU, C. B. B. de. Bioética e gestão em saúde.  Curitiba: Intersaberes, 2018. 

MASTROENI, Marco Fábio.  Biossegurança aplicada a laboratórios e serviços de 

saúde. 2. ed. São Paulo: Atheneu, 2006. 334 p. 

CORINGA, J. do E. S. Biossegurança. Livro Técnico, 2010. 



CARDOSO, Telma Abdalla de Oliveira. Biossegurança e qualidade dos serviços de 

saúde. Curitiba: Intersaberes, 2018. 

 

Disciplina: Projeto de extensão – estudo dirigido I 

Ementa: Planejar e organizar um projeto social, que venha de encontro a comunidade 

acadêmica, bem como a sociedade local; descrever um projeto de extensão, executar 

e fechar um relatório final. 

Bibliografia básica:  

Serão indicadas pelo professor após o diagnóstico do real aprendizado dos alunos.  

Bibliografia complementar:  

Serão indicadas pelo professor após o diagnóstico do real aprendizado dos alunos.  

 

Disciplina: Fundamentos das ciências sociais e do comportamento 

Ementa: História das formas entendimento do ser humano e da sociedade. O campo 

de estudo da Antropologia. Conceitos básicos: cultura e sociedade, etnocentrismo, 

relativismo cultural. Movimentos históricos na Antropologia. O campo de estudo da 

Psicologia. Conceitos básicos: comportamento individua consciente, inconsciente. 

Movimentos históricos na Psicologia. O campo de estudo da Sociologia. Conceitos 

básicos: fato social, materialismo histórico, dialética, ideologia, ação social e relação 

social. Diversidade, multiculturalismo e relações sociais. Evolução do processo 

político-cultural do Brasil. 

Bibliografia básica:  

LAKATOS, Eva Maria.  Sociologia geral.  7 ed. São Paulo: Atlas, 2009.   

FERRAZ, Carolina Valença; LEITE, Glauber Salomão (Coord.).  Direito à Diversidade. 

São Paulo. Atlas, 2015.   

ROLON, C. E. K.  Sociologia organizacional.   São Pulo: Contentus, 2020. 

Bibliografia complementar:  

WEBER, Max.  Ensaios de Sociologia.  5. ed. Rio de janeiro: LTC, 2008. 

CHICARINO, T.  Diversidade cultural.  São Paulo: Pearson, 2017. 

TERRA, E; LIMA, M. de.  Humanidades, ciências sociais e cidadania.  São Paulo : 

Pearson Education do Brasil, 2014.  

SANTOS, Christiano Jorge.  Crimes de Preconceito e de Discriminação.  2 ed. São 

Paulo: Editora Saraiva 2010.   

ARATANGY, L. R.  Novos desafios da Convivência.  São Paulo: Rideel, 2010. 



 

Disciplina: Comunicação e Expressão 

Ementa: Estudo da produção textual com ênfase na prática social discursiva 

(recepção e produção). Introdução á Teoria da informação e da comunicação. Fatores 

de textualidade que organizam as informações no texto escrito. Processos discursivos 

e mecanismo de articulação e construção de estrutura dissertativo-argumentativa. 

Aspectos relativos á qualidade do texto. Estudo dos aspectos teóricos, finalidade e 

formas de utilização das tecnologias da informação e da comunicação. Impactos das 

ferramentas da tecnologia da informação na sociedade contemporânea. As 

tecnologias da informação e da comunicação e suas relações com a atuação 

profissional. 

Bibliografia básica:  

CABRAL, Zuleica Aparecida. Prática de análise gramatical. São Paulo: Contentus, 

2020. 

CRYSTAL, David. Pequeno tratado sobre a linguagem humana. São Paulo: Saraiva, 

2012 . 

FERRO, J.  Produção textual.  São Pulo: Contentus, 2021. 

Bibliografia complementar:  

KOCH, Ingedore Villaça. O texto e a construção dos sentidos. 10. ed. São Paulo: 

Contexto, 2013. 

FIORIN, José Luiz.  Para entender o texto: leitura e redação. 17 ed. Ática, 2007.   

MORAES, E. V. de.  Processos de Revisão Textual.  Curitiba: Intersaberes, 2020. 

LEGROSKI, A. C.  Leitura e sociedade.  São Pulo: Contentus, 2020. 

SQUARISI, D; SALVADOR, A.  A Arte de Escrever Bem: Um Guia para Jornalistas e 

Profissionais do Texto.  São Paulo: Contexto, 2020. 

 

2º PERÍODO 

 

Disciplina: Anatomofisiologia da Pele e do Cabelo 

Ementa: Noções de estrutura e função da pele: epiderme, junção dermoepidérmica, 

derme papilar e reticular, hipoderme e anexos cutâneos. Características biofísicas da 

pele em relação à raça, sexo, idade e ambiente. Diferenças anatômicas entre a pele 

infantil e a pele adulta e dos anexos da pele. Cosmiatria. Tipos de pele e seus 

cuidados. Diferenças étnicas nas propriedades da pele. Pele sensível e seus fatores 



fisiológicos. Correlação entre perda de água transepidérmica e absorção percutânea. 

Regulação da barreira de homeostase cutânea. Promotores de absorção percutânea. 

Flora e pH cutâneos. Princípios e mecanismos de irritação cutânea. Alergia e produtos 

hipoalergênicos. Anatomia das unhas: físico-química, fisiologia e estética. 

Bibliografia básica:  

SOBOTTA, J. Atlas de Anatomia Humana. 23 ed. Rio de Janeiro: Guanabara Koogan, 

2012. v. 1, 2 e 3. 

OLIVEIRA FILHO, Renato Santos de. Câncer de pele. São Paulo: Editora dos editores, 

2021. 

SABBAG, Cyd Yazigi. Psoríase: descobertas além da pele. São Caetano: Editora 

Yendis, 2010. 

Bibliografia Complementar: 

RUIZ, Cristiane Regina. Anatomia humana básica para estudantes da área de saúde. 

São Paulo: Editora Difusão, 2021. 

HARRIS, M.  Pele do nascimento a maturidade.  São Paulo: Senac, 2016. 

COSTANZO, L. S. Fisiologia. 6. ed. Rio de Janeiro: Guanabara Koogan, 2017. 

GUYTON A. C; HALL J. E.  Fundamentos de Fisiologia Médica.  12 ed. Rio de Janeiro: 

Guanabara Koogan, 2011. 

SINGI, Glenan. Fisiologia dinâmica. Porto Alegre: Atheneu, 2017. 

 

Disciplina: Estética facial I 

Ementa: Introdução à estética facial. Classificação dos tipos de pele. Revisão 

anatômica da face e pontos motores. Ficha de avaliação. Limpeza de pele. 

Revitalização, gerenciamento e hidratação. Máscaras. Afecções inestéticas da face. 

Acne, grau de acne e cicatrizes de acne. Semiologia Facial. Tratamento da acne, 

seborreia, hipercromias. 

Bibliografia Básica 

HARRIS, M.  Pele do nascimento a maturidade.  São Paulo: Senac, 2016. 

COHEN, R. Limpeza de Pele: do ambiente de trabalho à prática. São Paulo: Editora 

Difusão, 2021. 

CARVALHO, Wanderley. Cosmetologia aplicada a estética. São Paulo: Pharmabooks, 

2019. 

Bibliografia Complementar: 

DAL GOBBO, P. C. Estética Facial Essencial. São Paulo: Atheneu, 2017. 



JACOMINI, Liana da Silva. Estética e Imagem Pessoal. São Paulo: LT, 2016. 

HALLAWELL, Philip.  Visagismo: harmonia e estética.  6. ed. São Paulo: SENAC/SP, 

2010. 

RODRIGUES JUNIOR, Francisco. Estética facial: um cursos completo para 

esteticistas. São Paulo: Rbe, 2017 

PEREIRA, Maria de Fátima Lima. Recursos Técnicos em Estética I. 2 ed. São Paulo: 

Editora Difusão, 2019. 

 

Disciplina: Estética corporal I 

Ementa: Revisão anatômica e histológica. Hidratação e Esfoliação corporal. Argila e 

Fango. Métodos e técnicas de avaliação corporais. Hidratação e esfoliação corporal. 

Detox. Drenagem Linfática. Estudos da fundamentação teórica; Avaliação corporal; 

dados pessoais, história da doença atual e pregressa e exame físico; Técnicas 

manuais: bandagens, pantalas, talassoterapia e banho de lua. 

Bibliografia Básica 

ELWING, A; SANCHES, O. C.  Drenagem linfática manual: Teoria e prática.  São 

Paulo: Senac, 2010. 

PEREIRA, Maria de Fátima Lima. Recursos técnicos em estética II. 2. ed. São Paulo: 

Difusão, 2019. 

HARRIS, M.  Pele do nascimento a maturidade.  São Paulo: Senac, 2016. 

Bibliografia Complementar: 

NESSI, A. Massagem na Prática. São Paulo: Difusão, 2021. 

BORGES, Fábio dos Santos. Terapêutica em estética: conceitos e técnicas. São 

Paulo: Phorte Editora, 2016. 

ZAGO, Renata Carolyne Chavoni. Técnica dietética e gastronomia aplicada à estética. 

São Paulo: Contentus, 2020. 

DONATELLI, S.  A Linguagem do Toque: Massoterapia Oriental e Ocidental. São 

Paulo: Rocca, 2015. 

CUCÉ, Luiz Carlos. Manual de dermatologia. São Paulo: Manole, 2019 

 

Disciplina: Projeto de extensão – estudo dirigido II 

Ementa: Planejar e organizar um projeto social, que venha de encontro a comunidade 

acadêmica, bem como a sociedade local; descrever um projeto de extensão, executar 

e fechar um relatório final. 



Bibliografia básica:  

Serão indicadas pelo professor após o diagnóstico do real aprendizado dos alunos.  

Bibliografia complementar:  

Serão indicadas pelo professor após o diagnóstico do real aprendizado dos alunos.  

 

Disciplina: Disfunções Estéticas Faciais e Corporais 

Ementa: Sintomas e sinais cutâneos, cicatrização de feridas, Acne, Lesões actínicas, 

Micoses superficiais, Efélides, Xeroderma pigmentoso, Foto sensibilidade, Ferimentos 

mecânicos da pele, Reações medicamentosas, Doenças nutricionais, Doenças dos 

anexos cutâneos, Distúrbios da pigmentação, Pele e gestação, Doenças vasculares 

cutâneas, Melanomas, Infecções bacterianas, Dermatose do idoso, Ectoparasitose. 

Distúrbios endocrinológicos. Revisão anátomo fisiológica do sistema tegumentar. 

Principais disfunções estéticas corporais: fisiologia, etiologia, diagnóstico, 

classificação e tratamento: Fibro Edema Gelóide; Estrias; Lipodistrofia ; Flacidez; 

Envelhecimento cutâneo; Obesidade; Cicatriz hipertrófica e quelóide; Síndrome 

Dolorosa Miofascial. Anatomia, fisiologia e histologia da pele. Permeabilidade 

cutânea. Classificação e tipos de pele. Avaliação e classificação da pele. 

Regeneração e reparo tecidual. Processos de cicatrização (cicatrizes hipertróficas e 

quelóides). Principais discromias, processos de hiper e 

hipopigmentações.Dermatoses inflamatórias agudas e crônicas. Doenças bolhosas. 

Infecções e infestações. Distúrbios de anexos apidérmicos. Tumores epiteliais 

benignos e malignos.  

Bibliografia básica:  

JACOMINI, Liana da Silva. Estética e Imagem Pessoal. São Paulo: LT, 2016. 

SATO, Monica. Tratado de Fisiologia Médica. Rio de Janeiro: Guanabara Koogan, 

2021. 

FALAVIGNA, Asdrubal; SCHENKEL, Paulo Cavalheiro. Fisiologia prática. Caxias do 

Sul: Educs, 2016. 

Bibliografia Complementar: 

OLIVEIRA, Andrea Lourenço de. Curso didático de estética. São Caetano do Sul: 

Editora Yendis, 2016. 

COSTANZO, L. S. Fisiologia. 6. ed. Rio de Janeiro: Guanabara Koogan, 2017. 

FREDERIC, H. Martini.  Anatomia e fisiologia humana: uma abordagem visual.  7ed. 

São Paulo: Pearson, 2015.  



GUYTON A. C; Hall J. E. Fundamentos de Fisiologia Médica. 12 ed. Rio de Janeiro: 

Guanabara Koogan, 2011.  

HARRIS, M.  Pele do nascimento a maturidade.  São Paulo: Senac, 2016. 

 

Disciplina: Fundamentos filosóficos, éticos e responsabilidade socioambiental 

Ementa: Fundamentos de Filosofia e manifestação da consciência. Especificidade do 

pensamento filosófico. Relação entre indivíduo, sociedade e do meio ambiente. 

Conceito de ética e visão histórica. Ética profissional e responsabilidade 

socioambiental. Estruturas de poder e controle socioambiental. Objeto, características, 

determinismo e liberdade. Desenvolvimento sustentável e sua importância para a 

sustentabilidade. Componentes e indicadores da responsabilidade socioambiental. 

Análise das condições ambientais da região e o uso da tecnologia. 

Bibliografia Básica 

VALLS, Alvaro L. M. O que é Ética. São Paulo: Saraiva, 2008 

DIAS, Genebaldo Freire.  Educação e Gestão Ambiental.  São Paulo: Global, 2006. 

ARANHA, Maria Lúcia Arruda.  Filosofando: introdução à filosofia.  4. ed. São Paulo: 

Moderna, 2009 

Bibliografia Complementar: 

TERRA, E; LIMA, M. de.  Humanidades, ciências sociais e cidadania.  São Paulo : 

Pearson Education do Brasil, 2014.  

MATTAR NETO, J. A.  Filosofia e Ética na Administração.  São Paulo: Saraiva, 2004. 

NAGEL, Thomas.  Uma breve introdução a filosofia.  2 ed. São Paulo: Martins Fontes, 

2007 

MATTAR, J.  Filosofia.  2ed.  São Paulo: Pearson, 2018. 

FERRAZ, Carolina Valença; LEITE, Glauber Salomão (Coord.).  Direito à Diversidade.  

São Paulo. Editora Atlas 2015. 

 

Disciplina: Desenvolvimento do Conhecimento científico 

Ementa: Informações básicas de metodologia de pesquisa. Elaboração de trabalho 

acadêmico. Princípios teóricos e orientações básicas. Desenvolvimentos da disciplina 

e da elaboração e apresentação de trabalhos. Estudo de padrões metodológicos e 

acadêmicos. 

Bibliografia Básica 



BRASILEIRO, A. M. M. Como produzir textos acadêmicos e científicos. São Paulo: 

Contexto, 2021. 

LAKATOS, E. M.; MARCONI, M. de A. Fundamentos de metodologia científica. 7. ed. 

São Paulo: Atlas, 2010. 

GIL, A. C. Como elaborar projetos de pesquisa. 5. ed. São Paulo: Atlas, 2010. 

Bibliografia Complementar: 

SEVERINO, A. J. Metodologia do trabalho científico. 22. ed. São Paulo: Cortez, 2002. 

ECO, U. Como se Faz Uma Tese.  20 ed. São Paulo: Perspectiva, 2005 

MARCELINO, C. A. A. da S. Metodologia de pesquisa.  São Paulo: Contentus, 2020. 

MASCARENHAS, S. A. Metodologia científica.  São Paulo: pearson, 2020. 

MEDEIROS, J. M. de. O sabor do saber científico: TCC no Serviço Social. Curitiba: 

Intersaberes, 2020. 

 

3º PERÍODO 

 

Disciplina: Gerontologia e Estética 

Ementa: Introdução a Gerontologia, seus objetivos de estudo. Curso de vida e 

classificações etárias. Distribuição demográfica e social. Fisiologia do 

envelhecimento. Teorias do envelhecimento e a promoção de saúde na velhice 

relacionada à estética. Transformações biológicas e psicológicas. 

Bibliografia básica:  

NERI, Anita Liberalesso.  Fragilidade, saúde e bem-estar em idosos: dados do estudo 

Fibra Campinas. São Paulo: Alinea, 2011. 

POPOV, D. C. S.  Gerontologia e geriatria: Aspectos fisiológicos, psicológicos e sociais 

do envelhecimento  . São Paulo: Érica, 2014. 

HARRIS, M.  Pele do nascimento a maturidade.  São Paulo: Senac, 2016. 

Bibliografia complementar:  

BARBOSA, Elizangela.  Profissionais da saude & Home Care.  Rio de Janeiro: 

Revinter, 2016. 

TERRA, N. T.  Geriatria e gerontologia clínica.  Porto Alegre: EDIPUCRS, 2020. 

MORIGUCHI, Yukio.  Geriatria e gerontologia preventivas: novos conceitos.  Porto 

Alegre: EDIPUCRS, 2014. 

SCHWANKE, C. H. A.  Atualizações em geriatria e gerontologia V: fisioterapia e 

envelhecimento.  Porto Alegre: EdiPUC- RS, 2015. 



TERRA, N.  Doenças geriátricas e exercícios físicos.  Porto Alegre: EdiPUC- RS, 2015. 

 

Disciplina: Dermatologia e Farmacologia Cosmética 

Ementa: Estudo aprofundado dos anexos cutâneos- estudo da permeabilidade 

cutânea veículos e ativos utilizados em cosmetologia- mecanismos de hidratação- 

ativos cosméticos utilizados para acne, seborreia, estrias, manchas cutâneas, olheiras 

e rugas- Mecanismo de ação dos desodorantes e antiperspirantes- Estudos das 

alterações ungueais e alterações da queratinização - forma de ação dos queratolíticos 

- abordagem sobre câncer de pele- técnicas de preenchimento mesoterapia e 

diferentes utilização da toxina botulínica. 

Bibliografia básica:  

MATOS, Simone Pires de.  Cosmetologia aplicada.  São Paulo: Érica, 2014. 

MARTINS, Mílton de Arruda; CARRILHO, Flair José; ALVES, Venâncio Avancini 

Ferreira; CASTILHO, Euclides Ayres de; CERRI, Giovanni Guido.  Clínica médica: 

alergia e imunologia clínica. Doenças da pele, doenças infecciosas e parasitárias - 2. 

ed. Barueri: Manole, 2016. v. 7. 

PIVELLO, Vera Lúcia.  Farmacologia Como Agem Os Medicamentos.  Rio de Janeiro: 

Atheneu, 2017. 

Bibliografia complementar:  

SCHOR, Nestor; ROTTA, Osmar.  Guia de dermatologia: clínica, cirúrgica e 

cosmiátrica.  São Paulo: Manole, 2008. 

LYON, Sandra; SILVA, Rozana Castorina da.  Dermatologia estética: medicina e 

cirurgia estética.  Rio de Janeiro: Medbook, 2015. 

FRANGIE, Catherine M.; BOTERO, Alisha Rimando; HENNESSEY, Colleen; LEES, 

Mark Dr.; SANFORD, Bonnie; WUDINGER, Victoria; HIGUCHI, Celio Takashi; HALAL, 

John; FERMAN, Randy; MCCONNELL, Jim; PETERS, Vicki; SCHOON, Douglas.  

Milady cosmetologia: ciências gerais, da pele e das unhas.  São Paulo: Cengage 

Learning, 2016. 

COSTA, Adilson.  Tratado internacional de cosmecêuticos.  Rio de Janeiro: 

Guanabara Koogan, 2012. 

SOUZA, Valeria Maria de; ANTUNES JUNIOR, Daniel.  Ativos dermatológicos: guia 

de ativos dermatológicos utilizados na farmácia de manipulação para médicos e 

farmacêuticos. São Paulo: Pharmabooks, 2005. v. 5. 

 



Disciplina: Estética Capilar e Tricologia I 

Ementa: A disciplina contemplará os conceitos fundamentais de desenvolvimento dos 

fios, desde a formação dos folículos até o processo de queda capilar. Será destacada 

a formação dos folículos pilosos, a morfologia e fisiologia dos folículos pilosos e dos 

pelos, o ciclo evolutivo dos pelos, os fatores que podem interferir no crescimento e os 

diversos tipos de alopecia. Tratamentos estéticos para embelezamento dos fios e para 

indução de crescimento. 

Bibliografia básica:  

HALAL, John.  Tricologia e a química cosmética capilar.  São Paulo: Cengage 

Learning, 2015. 

BEDIN, A. R.  Manual de Tricologia Médica.  São Paulo: Savoir, 2017. 

LACRIMANTI, Lígia Marini.  Curso didático de estética.  São Caetano do Sul: 

Yendis, 2008. v. 1. 

Bibliografia complementar:  

LACRIMANTI, Lígia Marini.  Curso didático de estética.  São Caetano do Sul: Yendis, 

2008. v. 2. 

AZULAY, Rubem David.  Dermatologia.  5. ed. Rio de Janeiro: Guanabara Koogan, 

2011. 

SAMPAIO, Sebastiao A. P.; RIVITTI, Evandro A.  Dermatologia.  3. ed. São Paulo: 

Artes Médicas, 2007. 

MAIA, Eliana.  Beleza total: estética, cuidados & vida saudável. São Paulo: DCL, 2008. 

BRAGA, D.  Terapia capilar: Manual de instruções.  Distrito Federal: Senac, 2014. 

 

Disciplina: Estética corporal II 

Ementa: Disfunções estéticas corporais: estrias, flacidez e gordura localizada. 

Elaboração de planos de tratamento estéticos corporais. Alterações físicas e estéticas 

corporais da gestação e na terceira idade. Pré e pós-operatório de cirurgias estéticas 

corporais. Postura profissional. 

Bibliografia básica:  

BORGES, Fábio dos Santos; SCORZA, Flávia Acedo.  Terapêutica em estética: 

conceitos e técnicas.  São Paulo: Phorte, 2016. 

GUIRRO, Elaine Caldeira de Oliveira; GUIRRO, Rinaldo Roberto de J.  Fisioterapia 

dermato-funcional: fundamentos, recursos e patologias. Barueri: Manole, 2017. 



ELWING, A; SANCHES, O. C.  Drenagem linfática manual: Teoria e prática.  São 

Paulo: Senac, 2010. 

Bibliografia complementar:  

VERSAGI, Charlotte Michael; FUTURO, Douglas Arthur Omena.  Protocolos 

terapêuticos de massoterapia: técnicas passo a passo para diversas condições 

clínicas. Barueri: Manole, 2012. 

SCHOR, Nestor; ROTTA, Osmar.  Guia de dermatologia: clínica, cirúrgica e 

cosmiátrica. São Paulo: Manole, 2008. 

SOUZA, Valeria Maria de; ANTUNES JUNIOR, Daniel.  Ativos dermatológicos: guia 

de ativos dermatológicos utilizados na farmácia de manipulação para médicos e 

farmacêuticos. São Paulo: Pharmabooks, 2005. v. 2. 

PARIENTI, I. J.; CRUZ, José Ricardo Amaral de Souza.  Medicina estética.  São Paulo: 

Andrei, 2001. 

LACRIMANTI, Lígia Marini.  Curso didático de estética.  São Caetano do Sul: Yendis, 

2008. v. 2.  

 

Disciplina: Estética facial II 

Ementa: Peelings químicos superficiais. Peelings físicos. Métodos e técnicas de 

avaliação de face. Pré e pós operatório de cirurgias estéticas faciais. Elaboração do 

plano protocolo de tratamento facial para as diversas afecções da face e 

embelezamento. Aula eletroterapia nas alterações do envelhecimento; fases do 

envelhecimento; hipercromias/ discromias faciais; tratamentos nas áreas dos olhos e 

peles negras. 

Bibliografia básica:  

SOUZA, Valéria Maria de; JUNIOR, Daniel Antunes.  Ativos Dermatológicos: 

Dermocosméticos e Nutracêuticos.  São Paulo: Tecnopress, 2019. v. 10. 

LACRIMANTI, Lígia Marini.  Curso didático de estética.  São Caetano do Sul: Yendis, 

2008. v. 1. 

BORGES, Fábio dos Santos; SCORZA, Flávia Acedo.  Terapêutica em estética: 

conceitos e técnicas.  São Paulo: Phorte, 2016. 

Bibliografia complementar:  

HORIBE, Edith Kawano.  Estética clínica e cirúrgica.  Rio de Janeiro: Revinter, 2000. 

HARRIS, M.  Pele do nascimento a maturidade.  São Paulo: Senac, 2016. 



NAINI, Farhad B.  Estética Facial: Conceitos e Diagnósticos Clínicos.  Rio de Janeiro: 

Elsevier, 2014. 

PARIENTI, I. J.; CRUZ, José Ricardo Amaral de Souza.  Medicina estética.  São Paulo: 

Andrei, 2001. 

OWENS, Patrícia.  Milady laser e luz: anatomia da pele, cuidados com a pele, 

tratamentos indicações.  São Paulo: Cengage Learning, 2017. 

 

Disciplina: Liderança, criatividade e empreendedorismo 

Ementa: A natureza da liderança e o trabalho gerencial. Comportamentos específicos 

para gerenciar o trabalho e os relacionamentos. Teorias de contingência e estilos de 

liderança. As etapas do processo de mudança. A Criatividade como fator de 

competitividade. Conceito de criatividade. Desafios da dinâmica organizacional. O 

desenvolvimento do empreendedorismo. Origem e evolução. Tipos de 

empreendedores e postura empreendedora. O desenvolvimento da cultura 

empreendedora. 

Bibliografia básica:  

BERNARDI, L. A.  Manual de Empreendedorismo e Gestão.   2 ed. São Paulo: Atlas, 

2012.  

DZIURA, G. L.  Espírito Empreendedor.  São Paulo: Contentus, 2020. 

MAXIMIANO, A. C. A.   Administração para empreendedores: fundamentos da criação 

e da gestão de novos negócios.  2. ed. São Paulo: Prentice-Hall, 2011. 

Bibliografia complementar:  

SILVA, M. R. da.  Empreendedorismo.  São Paulo: Contentus, 2020. 

DORNELAS, J. C. A.  Empreendedorismo: transformando ideias em negócios.  2. ed. 

Rio de Janeiro: Campus, 2008. 

DORNELAS, J.  Empreendedorismo na Prática.  3. ed. Rio de Janeiro: LTC, 2015. 

FABRETE, T. C. L.  Empreendedorismo.  São Paulo: Pearson, 2019. 

SERTEK, P.  Empreendedorismo.  Curitiba: Intersaberes, 2013. 

 

Disciplina: Fundamentos políticos, econômicos e legais 

Ementa: Conceitos, definições e mecanismos relacionados à política, à economia e à 

legislação. Abordagens dos problemas políticos, econômicos e legais. Noções básicas 

de política, democracia e cidadania. Questões relevantes de micro economia, 

mercados de capitais, macroeconomia e economia da informação. Processo de 



conscientização do indivíduo enquanto ser social e comunitário. Aspectos Gerais da 

Constituição e do Direito Civil, de pessoas físicas e jurídicas e de fatos jurídicos e 

direitos difusos e coletivos. 

Bibliografia básica:  

BRASIL.  Constituição Da República Federativa Do Brasil.  Brasília: Senado Federal, 

Subsecretaria de Edições Técnicas, 2011.  

SANTOS, B. de S.  Pela Mão de Alice: o social e o político na pós –modernidade. 13. 

ed. São Paulo: Cortez, 2010 

HUNT, E. K.  Historia do pensamento econômico: uma perspectiva crítica.   2. ed. 7. 

reim.  Rio de Janeiro: Elsevier, 2005. 

Bibliografia complementar:  

DOWER, N. G. B.  Instituições de direito público e privado.  14. ed. São Paulo: Saraiva, 

2014. 

FARIAS, J. M. A.  Direito do trabalho no Brasil.  São Paulo: LTR, 2018. 

CASSAR, V. B.  Direito do Trabalho: De acordo com a Reforma Trabalhista.  16. ed. 

Rio de Janeiro: Método, 2019. 

MEIRELLES, Hely Lopes.  Direito administrativo brasileiro.  43 ed. São Paulo: 

Malheiros, 2018. 

MEDEIROS, J. B. de.  Legislação para a gestão.  São Pulo: Contentus, 2020. 

 

4º PERÍODO 

 

Disciplina: Técnicas da Maquiagem, visagismo e embelezamento pessoal 

Ementa: Comportamento do profissional de embelezamento pessoal. Visagismo, 

técnicas, tendências e tipos de maquiagem. Noções de micropigmentação. 

Embelezamento facial (modelagem de sobrancelhas, permanente de cílios e 

alongamento de cílios). Embelezamento dos pés, mãos e anexos da pele (esfoliação, 

gomagem, hidratação com parafina e descoloração dos pelos). Depilação e epilação. 

Noções de reflexologia podal e manual. Embelezamento corporal (bronzeamento 

artificial a jato). 

Bibliografia básica:  

ESPELHO, Paula.  Pequeno livro de maquiagem: guia para toda hora.  7. Ed. 

Campinas: Verus, 2015. 



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

de trabalho.  12 ed. Rio de Janeiro: SENAC Nacional, 2014. 

SENAC. Departamento Nacional.; FEIJO, Ateneia; TAFURI, Isabel.  Depilação: o 

profissional, a técnica e o mercado de trabalho.  Rio de Janeiro: Ed. Senac Nacional, 

2014. 

Bibliografia complementar:  

MOLINOS, Duda.  Maquiagem.  11. Ed. São Paulo: SENAC, 2010. 

MARTINEZ, Monica; RITTES, Patrícia.  Beleza sem cirurgia: tudo o que você pode 

fazer para adiar a plástica.  4. Ed. São Paulo: Senac, 2014. 

D'ALLAIRD, Michelle; BOLES, Brooke; BOYCE, Gina; MCKENNA, Sheila; MOREN, 

Sandra Alexcae; MULROY, Suzanne; PIERCE, Aliesh; PODBIELLSKI, Denise; 

SCHMALING, Susanne.  Milady maquiagem: teoria das cores, maquiagens especiais, 

evolução da maquiagem.  São Paulo: Cengage Learning, 2017. 

HALLAWELL, Philip.  Visagismo: harmonia e estética - 6. ed. São Paulo: Senac São 

Paulo, 2010. 

VITA, Ana Carlota R.; CABELOS - ESTÉTICA.  História da maquiagem, da cosmética 

e do penteado: em busca da perfeição. São Paulo: Anhembi Morumbi, 2009. 

 

Disciplina: Técnicas da Massagem aplicada à estética I 

Ementa: Introdução à massagem. Efeitos fisiológicos da massagem. Indicações 

contraindicações da massagem. Benefícios e orientações. Importância da 

massoterapia nos tratamentos estéticos faciais, corporais e capilares. Massagem 

relaxante. Trigger point e tender point. Massagem desportiva. Introdução da drenagem 

linfática manual. 

Bibliografia básica:  

RODRIGUES, Elton Lúcio; GONÇALVES, Danieli Albertini; SALVATIERRA, Clabijo 

Merida; GOMES, Samuel Jesus; PRONATEC; OLIVEIRA, Fernanda Jacques Calçado 

de; CINTIA, Soraia Duarte; SAVAREGO, Simone; NETTI, Alessandra.  Técnico em 

Massoterapia.  Piracicaba: Editora Técnica do Brasil, 2014. v. 1. 

BORGES, Fábio dos Santos.  Dermato-funcional.  São Paulo: Phorte, 2010. 

VERSAGI, Charlotte Michael; FUTURO, Douglas Arthur Omena.  Protocolos 

terapêuticos de massoterapia: técnicas passo a passo para diversas condições 

clínicas.  Barueri: Manole, 2012. 

Bibliografia complementar:  



HERPERTZ, Ulrich.  Edema e drenagem linfática: diagnóstico e terapia do edema.  

São Paulo: Roca, 2006. 

BRAUN, Mary Beth; SIMONSON, Stephanie J.  Introdução à massoterapia.  São 

Paulo: Manole, 2007.  

CASSAR, Mario-Paul.Manual de massagem terapêutica: um guia completo de 

massoterapia para o estudante e para o terapeuta. São Paulo: Manole, 2011. 

CLAY, James H.; POUNDS, David M.  Massoterapia clínica: integrando anatomia e 

tratamento. São Paulo: Manole, 2008. 

WITTLINGER, Hildegard; WITTLINGER, Dieter; WITTLINGER, Andreas; 

WITTLINGER, Maria.  Drenagem linfática manual: método Dr. Vodder.  Porto Alegre: 

Artmed, 2013. 

 

Disciplina: Estética Capilar e Tricologia II 

Ementa: A disciplina contemplará os conceitos fundamentais das principais doenças 

do couro cabeludo, bem como os tratamentos estéticos que podem ser utilizados. 

Abordará ainda os mecanismos de ação de produtos químicos sobre os fios 

(coloração, descoloração, alisamentos e relaxamento). 

Bibliografia básica:  

FRANGIE, Catherine M.; BOTERO, Alisha Rimando; HENNESSEY, Colleen; LEES, 

Mark Dr.; SANFORD, Bonnie; WUDINGER, Victoria; FEITOSA, Geovana Prado Vaz; 

HALAL, John; FERMAN, Randy; MCCONNELL, Jim; PETERS, Vicki; SCHOON, 

Douglas.  Milady cosmetologia: cuidados com os cabelos.  São Paulo: Cengage 

Learning, 2016. 

HALAL, John.  Tricologia e a química cosmética capilar.  São Paulo: Cengage 

Learning, 2015. 

BEDIN, A. R.  Manual de Tricologia Médica.  São Paulo: Savoir, 2017. 

Bibliografia complementar:  

PEREIRA, José Marcos; PEREIRA, Fernanda Corrêa Netto; PEREIRA, Vivian Corrêa 

Netto; PEREIRA, Ivan José Netto.  Tratado das doenças dos cabelos e do couro 

cabeludo: tricologia.  Rio de Janeiro: Di Livros, 2016. 

TORRES, Fernanda Nogueira; TOSTI, Antonella; ESTRADA, Bruna Duque; SODRÉ, 

Celso; FARIAS, Débora Cadore de; ABRAHAM, Leonardo Spagnol; MITEVA, Maria.  

Atlas de doenças do cabelo: diagnóstico e tratamento.  Rio de Janeiro: Revinter, 2013. 



AMARAL, Fernando. Técnicas de aplicação de óleos essenciais: Terapias de saúde e 

beleza.  São Paulo: Cengage Learning, 2016. 

AZULAY, Rubem David.  Dermatologia.  5. ed. Rio de Janeiro: Guanabara Koogan, 

2011. 

BRAGA, D.  Terapia capilar: Manual de instruções.  Distrito Federal: Senac, 2014. 

 

Disciplina: Fundamentos da nutrição 

Ementa: História da nutrição. Guias alimentares e suprimento de energia. 

Carboidratos. Proteínas. Lipídios. Vitaminas e Minerais. Alimentos diet e light. 

Alimentos funcionais. Composição de alimentos e Rotulagem nutricional. Fitoterapia. 

Nutrição e esporte. Nutrição e estética. Orientações nutricionais para grupos especiais 

(crianças, adolescentes, gestantes, nutrizes, hipertensão, diabetes mellitus e 

obesidade). Alimentação saudável. 

Bibliografia básica:  

SARTI, F. M; TORRES, A. F. da S. Nutrição e saúde pública: produção e consumo de 

alimentos.  Barueri, SP: Manole, 2017.  

SILVA, S. M. C. Tratado de Alimentação, Nutrição e Dietoterapia  . 2 ed. São Paulo: 

Roca, 2013. 

MIRANDA, Daniela Elias G de Andrade.  Manual de avaliação nutricional do adulto e 

idoso.  Rio de Janeiro: Rubio, 2012 

Bibliografia complementar:  

MELO, Flavia.  Nutrição aplicada a enfermagem.  Goiânia; Ab, 2017. 

DOVERA, Themis Maria Dresh da Silveira.  Nutrição aplicada ao curso de 

enfermagem.  Rio de Janeiro: Guanabara Koogan, 2017. 

GERMANO, P. M. L.  Higiene E Vigilância Sanitária De Alimentos.  5 ed. Barueri, 

Manole, 2015. 

CHAVES, N.  Nutrição Básica e Aplicada.  São Paulo: Manole, 2002. 

VITOLO, M. R.  Nutrição: Da Gestação Ao Envelhecimento.  Editora: Rubio, 2008. 

 

Disciplina: Design de Sobrancelha e Depilação 

Ementa: Avaliar o formato do rosto e saber desenhar e retirar os pelos das 

sobrancelhas modelando com harmonia de acordo com a assimetria de cada tipo de 

face. Utilizar com domínio teórico e prático as diversas técnicas de modelagem de 

sobrancelhas. 



Bibliografia básica: 

STEINER, DENISE. Beleza levada a sério. 3 ed. São Paulo: Editora RIDEEL, 2010.  

HALLAWELL, PHILIP. Visagismo integrado: identidade, estilo e beleza. 2 ed. São 

Paulo: Senac são Paulo, 2009. Depilação profissional. Editor de DVD ESTETICA. Rio 

de Janeiro: DVD Estética (coleção Vídeo Curso – Produtos Estéticos). 

Bibliografia complementar: 

JUNIOR, JAYRO G. Biossegurança e Controle de Infecção Cruzada. 3º Ed. SP: 

Santos, 2004. SENAC. DN. Depilação: o profissional, a técnica e o mercado de 

trabalho / Ateneia Feijó; Isabel Terufi. 7 ed. Rio de Janeiro: Senac Rio de Janeiro, 

2008. PENTEADO, MARILENE DE VUONO CAMARGO. Vitaminas: aspectos 

nutricionais, bioquímicos, clínicos e analíticos. 1 ed. São Paulo, Editora Manole, 2003. 

PEREIRA, MARIA DE FÁTIMA LIMA PEREIRA. Recursos técnicos em estética. 1 ed. 

São Paulo, Editora Difusão, 2013. KÖPF-MAYER, PETRA. Wolf-Heidegger Atlas de 

Anatomia Humana. 5 ed. Rio de Janeiro, Editora GUANABARA KOOGAN S.A., 2000. 

 

Disciplina: Epidemiologia e vigilância em saúde 

Ementa: Processo saúde e doença. Principais marcos teóricos da Epidemiologia. 

Instrumental básico para o estudo dos agravos à saúde das populações humanas, 

analisando a distribuição, frequência e os fatores determinantes dos problemas de 

saúde, danos e eventos associados à saúde coletiva. 

Bibliografia básica:  

ALMEIDA- MURADIAN, L. B. de.  Vigilância sanitária: tópicos sobre legislação e 

análise de alimentos.  2. ed. Rio de Janeiro : Guanabara Koogan, 2019. 

TIETZMANN, Daniela.  Epidemiologia.  São Paulo: Pearson, 2015. 

BRINQUES, Graziela Brusch.  Higiene e vigilância sanitária.  São Paulo: Pearson, 

2016. 

Bibliografia complementar:  

CASTELHANO, Jablinski.  Territorialização e vigilância em saúde.  Curitiba: 

Intersaberes, 2020. 

BUSATO, Ivana Maria Saes.  Epidemiologia e processo saúde-doença.  Curitiba: 

Intersaberes, 2016. 

REIS, Lenice Gnocchi da Costa.  Vigilância sanitária aplicada: serviços de saúde em 

perspectiva.  Curitiba: Intersaberes, 2016. 



ROUQUAYROL, M.Z., ALMEIDA FILHO, N.  Epidemiologia & Saúde.  7 Edição. Ed.: 

Guanabara Koogan, 2003  

CAPUCHO, Helaine Carneiro; CARVALHO, Felipe Dias; CASSIANI, Silvia Helena De 

Bortoli.  Farmacovigilância: gerenciamento de riscos da terapia medicamentosa para 

a segurança do paciente.  São Paulo: Yendis, 2012. 

 

Disciplina: Podologia 

Ementa: Introdução à Podologia. Fisiopatologia da pele e anexos dos pés e artelhos. 

Biossegurança em Podologia. Equipamentos em Podologia. Técnicas manuais em 

Podologia. Eletroterapia na Podologia. Cosmetologia aplicada à Podologia. Órteses 

podológicas. Saúde dos pés. Podogeriatria. Podologia esportiva. 

Bibliografia básica:  

BEGA, Armando.  Podologia: bases clínicas e anatômicas. São Paulo.  SP - Brasil: 

Martinari, 2010. 

GOLDCHER, A.  Podologia.  5. ed. São Paulo: Roca, 2009. 

BEGA, Armando.  Tratado de podologia.  2. ed. São Paulo: Yendis, 2014. 

Bibliografia complementar:  

FRANGIE, C. M.  Milady cosmetologia: ciências gerais, da pele e das unhas. São 

Paulo, SP : Cengage, 2016. 

SCOTT, Ann Senisi.  Estruturas e funções do corpo.  São Paulo: Cengage Learning, 

2017. 

SABBAG, Cid Yazigi.  Psoríase para profissionais da enfermagem, fisioterapia, 

nutrição, podologia e psicologia.  São Paulo: Yendis, 2010. 

COSTANZO, Linda S..  Fisiologia.  6. ed. Rio de Janeiro: Guanabara Koogan, 2017. 

GOMES, R. K.  Cosmetologia: Descomplicando os Princípios Ativos.  5 ed. São Paulo: 

Red Publicações, 2017. 

 

5º PERÍODO 

 

Disciplina: Técnicas da Massagem aplicada à estética II 

Ementa: A aplicação e a importância da massoterapia no tratamento estético. 

Massagem modeladora. Drenagem linfática manual no pré e pós-operatório de 

cirurgias plásticas. Tipos de massagens em gestante e bebês. 

Bibliografia básica:  



RODRIGUES, Elton Lúcio; GONÇALVES, Danieli Albertini; SALVATIERRA, Clabijo 

Merida; GOMES, Samuel Jesus; PRONATEC; OLIVEIRA, Fernanda Jacques Calçado 

de; CINTIA, Soraia Duarte; SAVAREGO, Simone; NETTI, Alessandra.  Técnico em 

Massoterapia.  Piracicaba: Editora Técnica do Brasil, 2014. v. 1. 

BORGES, Fábio dos Santos.  Dermato-funcional.  São Paulo: Phorte, 2010. 

VERSAGI, Charlotte Michael; FUTURO, Douglas Arthur Omena.  Protocolos 

terapêuticos de massoterapia: técnicas passo a passo para diversas condições 

clínicas.  Barueri: Manole, 2012. 

Bibliografia complementar:  

HERPERTZ, Ulrich.  Edema e drenagem linfática: diagnóstico e terapia do edema.  

SãoPaulo: Roca, 2006. 

BRAUN, Mary Beth; SIMONSON, Stephanie J.  Introdução à massoterapia.  São 

Paulo:Manole, 2007.  

CASSAR, Mario-Paul.  Manual de massagem terapêutica: um guia completo de 

massoterapia para o estudante e para o terapeuta. São Paulo: Manole, 2011. 

CLAY, James H.; POUNDS, David M.  Massoterapia clínica: integrando anatomia e 

tratamento. São Paulo: Manole, 2008. 

WITTLINGER, Hildegard; WITTLINGER, Dieter; WITTLINGER, Andreas; 

WITTLINGER, Maria.  Drenagem linfática manual: método Dr. Vodder.  Porto Alegre: 

Artmed, 2013. 

 

Disciplina: Técnicas de SPA 

Ementa: Terapias alternativas e técnicas de spa em estética que envolva os tópicos: 

Estudo das terapias alternativas, bioenergéticas e reflexologia, com aprendizagem 

das técnicas correspondentes. Fundamentos de Terapias Chinesa, Japonesa e 

Ayurvédica. Noções de Cromoterapia, Aromaterapia, Banhos Medicinais, técnicas de 

relaxamento e meditação, Yogaterapia, além de outros recursos para promover a 

beleza e o bem-estar. 

Bibliografia básica:  

BROWN, D. N.  Reflexologia: introdução prática.  Barueri: Manole, 2001.  

CASSAR. M. P.  Manual de Massagem terapêutica.  São Paulo: Manole, 2001.  

PEREIRA, Maria.  Spaterapia.  São Caetano do Sul, SP: Difusão, 2013. 

Bibliografia complementar:  



CASSAR, MANO-PAUL.  Manual de massagem terapêutica.  São Paulo: Manole, 

2001. CRIVELARO, Rafael; TAKAMORI, Jorge Y.  Dinâmica das relações 

interpessoais.  Campinas - SP: Alínea, 2010. 

FAÇANHA, Rosângela.  Estética Contemporânea: Guia prático. Rio de Janeiro: Rúbio, 

2003. 

MORENO, RACHEL.  Beleza Impossível: A Mulher, Mídia e Consumo.  São Paulo: 

Ágora. 2008. 

STRATI, ANTONIO.  Organização e estética.  Rio de Janeiro: FGV, 2007. 

 

Disciplina: Técnica de pigmentações para sombrancelhas e outras regiões 

Ementa: Legislação aplicada a micropigmentação de sombrancelhas, Anamnese e 

Avalição estética, Patologias e Contraindicações, Procedimentos pré e pós 

Micropigmentação e sua relação com a legislação pertinente, Pigmentologia e 

Colorimetria, Fototipo de pele e fisiologia, Melanina e Variações, Pigmentos X 

Tatuagens, Indutor Manual X Elétrico. Manuseio de Equipamentos, Treino em EVA e 

pele Sintética, Movimento e Ângulo, Intercorrência e Resoluções, Demonstrações das 

Técnicas. 

Bibliografia básica:  

STEINER, DENISE. Beleza levada a sério.  3 ed. São Paulo: Editora RIDEEL, 2010. 

HALLAWELL, PHILIP. Visagismo integrado: identidade, estilo e beleza. 2 ed. São 

Paulo: Senac são Paulo, 2009. 

TKARA, R. A. Design de Sobrancelhas: Manual Prático Para Estudantes e 

Profissionais.  São Paulo: Viena, 2017. 

Bibliografia complementar:  

JUNIOR, JAYRO G. Biossegurança e Controle de Infecção Cruzada. 3 ed. SP: Santos, 

2004. 

SENAC. DN. Depilação: o profissional, a técnica e o mercado. 7 ed. Rio de Janeiro: 

Senac Rio de Janeiro, 2008. 

PEREIRA, M. de L. P. Recursos técnicos em estética.  São Paulo: Editora Difusão, 

2013. 

FRANGIE, C. M. Milady cosmetologia: ciências gerais, da pele e das unhas. São 

Paulo, SP: Cengage, 2016. 

FRANGIE, Catherine M.; BOTERO, Alisha Rimando; HENNESSEY, Colleen; LEES, 

Mark Dr.; SANFORD, Bonnie; WUDINGER, Victoria; FEITOSA, Geovana Prado Vaz; 



HALAL, John; FERMAN, Randy; MCCONNELL, Jim; PETERS, Vicki; SCHOON, 

Douglas.  Milady cosmetologia: cuidados com os cabelos.  São Paulo: Cengage 

Learning, 2016. 

 

Disciplina: Inovações científicas e tecnológicas em estética e cosmética I 

Ementa: Apresentação do histórico e evolução das novas tecnologias da estética, 

apresentação das fases do processo de injúria gerada por procedimentos, indicações 

e contra indicações e possíveis complicações dos metodos inovadores. Associações 

de protocolos e desenvolvimento de raciocínio clínico. Mecanismos de ação do 

Microagulhamento, indicações e contra-indicações da técnica, e sua correlação com 

a legislação pertinente. Raciocínio lógico para organizar tratamentos a curto, médio e 

longo prazo com associação de outras técnicas. 

Bibliografia básica:  

Harris, Maria Ines. Pele do nascimento a maturidade: do Nascimento à Maturidade. 

Edição Português. 

Setterfield, Dr. Lance. Guia Conciso Microagulhamento - 3º Edição Capa comum – 

Edição padrão, 1 janeiro 2017 

LIMA, EMERSON MARQUES.IPCA - INDUCAO PERCUTANEA DE COLAGENO 

COM AGULHAS. Editora: GEN GRUPO EDITORIAL NACIONAL PARTICIPACOES 

S/A. 2016Edição: 1  

Bibliografia complementar:  

FANDOS, Luiz. O envelhecimento da pele e suas propriedades. Revista Vida e 

Estética, Rio de Janeiro, n 123 p 38-49, 2006 

STARKEY, Chad. Recursos Terapêuticos em Fisioterapia. Tradução de: Cíntia 

Fragoso. 2. ed. São Paulo: Manole, 2001. 

 

Disciplina: Recursos de eletroterapia aplicada à estética I 

Ementa: Conceitos básicos para aplicação da eletroterapia na estética. Importância 

da eletroterapia nos tratamentos estéticos. Efeitos fisiológicos e terapêuticos dos 

recursos eletrotermofototerapêuticos aplicados à estética. Indicações e 

contraindicações dos recursos eletrotermofototerapêuticos. Aplicação prática do 

equipamentos: Eletrolipoforese; Lipocavitação; Radiofrequência; Terapia combinada; 

Ultrassom e Dermotonia- vacuoterapia e endermologia. 

https://www.amazon.com.br/Pele-Do-Nascimento-%C3%A0-Maturidade/dp/8539608995/ref=sr_1_1?adgrpid=86572765092&dchild=1&gclid=EAIaIQobChMI2MWPq56d8gIVBBmtBh2wXQEFEAAYAiAAEgIJYPD_BwE&hvadid=425957478696&hvdev=c&hvlocphy=1001552&hvnetw=g&hvqmt=e&hvrand=10007961981273474582&hvtargid=kwd-525102733098&hydadcr=5683_11235267&keywords=pele+do+nascimento+a+maturidade&qid=1628281806&sr=8-1


Bibliografia básica:  

BORGES, Fábio dos Santos.  Dermato-funcional: modalidades terapêuticas nas 

disfunções estéticas.  São Paulo: Phorte, 2006. 

GUIRRO, Elaine Caldeira de Oliveira; GUIRRO, Rinaldo Roberto de J.  Fisioterapia 

dermato-funcional: fundamentos, recursos e patologias.  Barueri: Manole, 2002 

ROBINSON, Andrew J.; PRATI, Fernando Antônio de Mello; SNYDER-MACKLER, 

Lynn; SILVA, Maria da Graça Figueiró da.  Eletrofisiologia clínica.  Porto Alegre: 

Artmed, 2010. 

Bibliografia complementar:  

AGNE, Jones Eduardo; FUENTES, Gustavo R.; LIPIANI, Anna Cláudia V.; 

CALDEIRA, 

Elisa Veloso.  Eletrotermofototerapia.  2.ed. Santa Maria: O Autor., 2017. 

KAHN, Joseph.  Princípios e prática de eletroterapia.  São Paulo: Santos, 2001. 

OSÓRIO, Nuno; TOREZAN, Luís Antonio R..  Laser em dermatologia: conceitos 

básicos e aplicações.  São Paulo: Roca, 2002.  

OWENS, Patrícia.  Milady laser e luz: anatomia da pele, cuidado.  .São Paulo: 

Cengage, 2016. 

LYON, Sandra; SILVA, Rozana Castorina da.  Dermatologia estética: medicina e 

cirurgia estética.  Rio de Janeiro: Medbook, 2015. 

 

Disciplina: Inovações científicas e tecnológicas em estética e cosmética II 

Ementa: Evolução das novas tecnologias da estética. Princípios fotoelétricos e 

interação com materiais biológicos. Absorção, emissão, calor e espalhamento. Foto-

fármacos Porfirínicos e Fenotiazínicos. Transferência de energia. Fotossensibilização. 

Mecanismos Químicos. Fotossensibilização de oxigênio singlete. Radicais livres. 

Transferência de Elétrons. 

Bibliografia básica:  

Bonnett, R.; Martinez, G. Photobleaching of sensitizers used in photodynamic therapy, 

Tetrahedron 2001, 57, 9513-9547.  

Wainwringht, M. Photosensitizers in Biomedine, Liverpool, Wiley-Blackwell, 2009,UK  

Jonathan P. Celli, Bryan Q. Spring, Imran Rizvi, Conor L. Evans, Kimberley S. Samkoe, 

Sarika Verma, Brian W. Pogue, and Tayyaba Hasan. Imaging and Photodynamic 

Therapy: Mechanisms, Monitoring, and Optimization, Chemical Reviews, 2010, 110, 

2795–2838.  



Hansan T. Imaging and Photodynamic Therapy: Mechanisms, Monitoring, and  

Optimization, Chem. Rev. 2010, 110, 2795–2838. 

Bibliografia complementar:  

JUNIOR, JAYRO G.  Biossegurança e Controle de Infecção Cruzada.  3 ed. SP: 

Santos, 2004. 

SENAC. DN.  Depilação: o profissional, a técnica e o mercado.  7 ed. Rio de Janeiro: 

Senac Rio de Janeiro, 2008. 

PEREIRA, M. de L. P.  Recursos técnicos em estética.  São Paulo: Editora Difusão, 

2013. 

FRANGIE, C. M.  Milady cosmetologia: ciências gerais, da pele e das unhas. São 

Paulo, SP : Cengage, 2016. 

FRANGIE, Catherine M.; BOTERO, Alisha Rimando; HENNESSEY, Colleen; LEES, 

Mark Dr.; SANFORD, Bonnie; WUDINGER, Victoria; FEITOSA, Geovana Prado Vaz; 

HALAL, John; FERMAN, Randy; MCCONNELL, Jim; PETERS, Vicki; SCHOON, 

Douglas.  Milady cosmetologia: cuidados com os cabelos.  São Paulo: Cengage 

Learning, 2016. 

 

Optativa 

 

6º PERÍODO 

 

Disciplina: Pré e pós-operatório e cirurgia plástica 

Ementa: Revisão das cirurgias plásticas estéticas e reparadoras; Métodos e técnicas 

de avaliação pré e pós operatória; Elaboração de planos de tratamento; Atendimento 

estético pré-operatório; Atendimento estético pós operatório; Incisões e cicatriz; 

Acessórios estéticos da área da cirurgia plástica; Ativos cosméticos; Postura 

profissional. 

Bibliografia básica:  

CLAY, James H.; POUNDS, David M.  Massoterapia clínica: integrando anatomia e 

tratamento.  2. ed. São Paulo: Manole, 2008. 

GUIRRO, Elaine Caldeira de Oliveira; GUIRRO, Rinaldo Roberto de J.  Fisioterapia 

dermato-funcional: fundamentos, recursos e patologias.  Barueri: Manole, 2007. 

AZEVEDO, N. S. G.  Assistência ao Paciente Crítico uma Abordagem Multidisciplinar.  

Rio de Janeiro: Atheneu, 2018. 



Bibliografia complementar:  

CARREIRÃO, Sérgio.  Cirurgia Plástica Para a Formação do Especialista.  Rio de 

Janeiro: Atheneu, 2011. 

SANTOS, Sandra Sueli Celano.  Relação da enfermeira com o paciente cirúrgico.  

Goiânia: Ab, 2002. 

KNOBEL, E. Condutas no Paciente Grave.  4 ed. Rio de Janeiro: Atheneu, 2016. 

FAUX, Dorothy Schefer; NEVES, Paulo.  Beleza do século.  São Paulo: Cosac Naify, 

2000. 

ELWING, A; SANCHES, O. C.  Drenagem linfática manual: Teoria e prática.  São 

Paulo: Senac, 2010. 

 

Disciplina: Recursos de eletroterapia aplicada à estética II 

Ementa: Conceitos básicos para aplicação da eletroterapia na estética. Importância 

da eletroterapia nos tratamentos estéticos. Efeitos fisiológicos e terapêuticos dos 

recursos eletrotermofototerapêuticos aplicados à estética. Indicações e 

contraindicações dos recursos eletrotermofototerapêuticos. Aplicação prática dos 

equipamentos: Corrente galvânica; Alta frequência; Microcorrentes; 

Microdermoabrasão; Correntes excitomotoras; Termoterapia; equipamentos 

luminosos e Atualidades em equipamentos estéticos. 

Bibliografia básica:  

CISNEROS, Lígia de Loiola; SALGADO, Audrey Heloisa Ivanenko.  Guia de 

eletroterapia: princípios biofísicos, conceitos e aplicações clínicas.  Belo Horizonte: 

COOPMED, 2006. 

RIBEIRO, Lilia Breternitz.  Eletroterapia: prática baseada em evidências.  11. ed. 

Barueri: Manole, 2003. 

ROBINSON, Andrew J.; PRATI, Fernando Antônio de Mello; SNYDER-MACKLER, 

Lynn; SILVA, Maria da Graça Figueiró da.  Eletrofisiologia clínica.  Porto Alegre: 

Artmed, 2010. 

Bibliografia complementar:  

LOW, John; REED, Ann; RIBEIRO, Lilia Breternitz; DYSON, Mary; CASAROTTO, 

Raquel A.  Eletroterapia explicada.  Barueri: Manole, 2001. 

OSÓRIO, Nuno; TOREZAN, Luís Antonio R.  Laser em dermatologia: conceitos 

básicos e aplicações.  São Paulo: Roca, 2002. 



HILL, Pamela; RODRIGUES, Denise C.  Milady: Microdermoabrasão.  São Paulo: 

Cengage Learning, 2017. 

OWENS, Patrícia.  Milady laser e luz: anatomia da pele, cuidado.  .São Paulo: 

Cengage, 2016. 

AGNE, Jones Eduardo.  Criolipólise e Outras Tecnologias no Manejo do Tecido 

Adiposo. Santa Maria: Ed. Andreoli, 2016. 

 

Disciplina: Cosmetologia e ativos dermatológicos 

Ementa: Informações e orientações de caráter educativo e científico sobre a 

composição das formulações e ação de produtos cosméticos. Introdução à cosmética. 

Riscos e sua classificação na utilização de cosméticos. Características dos grupos 

funcionais das moléculas. Estrutura química e funções das moléculas e biomoléculas 

aplicadas em produtos cosméticos. Mecanismos de ação de ativos com 

conhecimentos teóricos e práticos para a aplicação na estética. Veículos de produtos 

cosméticos usados para limpeza e tratamento da pele. Novas tendências no setor 

cosmético. Formulações e mecanismos de ação de desodorantes e antitranspirantes. 

Substâncias empregadas no tratamento de disfunções estéticas corporais (celulite, 

estrias, lipodristrofia localizada). Cosméticos empregados na crioterapia e 

termoterapia. Veículos de produtos de cosméticos usados para limpeza e tratamento 

da pele do corpo. Novas tendências no setor da cosmética corporal. 

Bibliografia básica:  

AZULAI, Ruben; AZULAI, Luna.  Dermatologia.  6 ed. Rio de Janeiro: Guanabara 

Koogan, 2015.  

SENAC.  Depilação: o profissional, a técnica e o mercado de trabalho.  14 ed. Rio de 

Janeiro: Senac Nacional, 2012. 

REBELLO, Tereza.  Guia de produtos cosméticos.  São Paulo: Editora Senac São 

Paulo, 2004.  

KEDE, Maria Paulina Villarejo. Dermatologia Estética. São Paulo: Atheneu, 2a ed. 

2009.  

RIBEIRO, Jesus Cláudio. Cosmetologia Aplicada a Dermoestética. RJ: Pharmabooks, 

2ª ed. 2010. 

Bibliografia complementar:  

FAÇANHA, Rosângela.  Estética Contemporânea: Guia prático.  Rio de Janeiro: 

Rúbio, 2003. 



GOMES, Álvaro Luiz.  O uso da tecnologia cosmética no trabalho do profissional 

cabeleireiro.  4 ed. São Paulo: SENAC. 2010. 

RIBEIRO, CLÁUDIO.  Cosmetologia aplicada à dermoestética.  São Paulo: 

Farmabooks, 2006. 

FRANGIE, C. M.  Milady cosmetologia: ciências gerais, da pele e das unhas. São 

Paulo, SP : Cengage, 2016. 

BORGES, Fábio dos Santos.  Dermato-funcional.  São Paulo: Phorte, 2010. 

ANSEL, H.C.; POPOVICH, N.G. Formas Farmacêuticas & Sistemas de Liberação de 

Fármacos. Ed. Artmed, 8ª ed., 2007.  

CAMPOS, Patrícia M.B.G.M.; GONÇALVES, E. M. B.; LEONARDI, G. R. Formulário 

Dermocosmético II. 1. ed. SÃO PAULO SP: Tecnopress Editora e Publicidade LTDA, 

1999. v. 1. 148 p.  

HERNANDES, Micheline; MERCIER-FRESNE, Maria Madeline. Manual de 

Cosmetologia. SP. Ed. 1999. FONSECA, Aureliano da; PRISTA, L. Nogueira. Manual 

de Terapêutica Dermatológica e Cosmetologia. São Paulo.SP. Roca. 2000.  

RANDY Schuelle, PERRY Romanowski. Iniciação à Química Cosmética VOLS. 1, 2 

Ed. 3. TECNOPRESS. SÃO PAULO: SP. 2003. 

 

Optativa II 

 

Disciplina: Técnicas de colorimetria, corte e brushing 

Ementa: Estudo das técnicas de corte com geometrias específicas e tendências do 

mercado e também estudo das técnicas de brushing com ferramentas e técnicas 

adequadas para cada tipo e estrutura capilar. Identificar o corte ideal para cada cliente 

levando em consideração a estrutura capilar, e aos diferentes formatos de rosto e 

finalizar utilizando recursos inovadores para a modelagem e proteção dos fios através 

do brushing. Conhecimento dos fundamentos da colorimetria capilar, seus 

procedimentos e conceitos. Teoria e habilidade prática das técnicas de coloração e 

descoloração. Estudo das cores básicas e secundárias no uso da coloração dos 

cabelos em diferentes etnias, idades, sexo e culturas. Princípios da colorimetria. Tipos 

de coloração, intensificadores e mix de cores. 

Bibliografia básica:  

HALLAWELL, PHILIP.  Visagismo Integrado: Identidade, Estilo e Beleza.  Editora: 

SENAC. 2009. 



BIONDO, Sonia; DONATI, Bruno.  Cabelo: cuidados básicos, técnicas de corte, 

coloração e embelezamento.  3. Ed. Rio de Janeiro: Senac Nacional, 2009. 

VALCINIR BEDIN.  Cabelo: Tudo que você precisa Saber.  Editora: Atheneu. 2010. 

WATANABE, Mitsue Mary Ávila; SCHETTINI, Maria Aparecida.  Corte de Cabelo 

Feminino.  Viçosa-MG, CPT, 2010.  

ORTIZ, Júlio César.  Colorimetria: tomo 1.  Buenos Aires:  Editora Modalité, 2003.  

ORTIZ, Júlio César. Colorimetria: tomo 2.  Buenos Aires:  Editora Modalité. 2003.  

Bibliografia complementar:  

REBELLO, Tereza.  Guia de produtos cosméticos.  São Paulo: Editora Senac, 2004.  

HALAL, John.  Tricologia e a química cosmética capilar.  São Paulo: Cengage 

Learning, 2014. 

BRAGA, Denise.  Terapia Capilar: manual de instruções. Brasília: Editora Senac 

,2014. GUIRRO, E. C. O.  Fisioterapia Dermato-Funcional: fundamentos, recursos e 

patologias. 3 ed. Barueri: Manole, 2004. 

HALLAWELL, PHILIP.  Visagismo Harmonia e Estética.  3 ed. Editora SENAC São 

Paulo, 2008. 

ORTIZ, Júlio César. Colorimetria: tomo 3.  Buenos Aires:  Editora Modalité. 2003. 

ORTIZ, Júlio César. Colorimetria: tomo 4.  Buenos Aires:  Editora Modalité. 2003. 

VITA, Ana Carlota R.; CABELOS - ESTÉTICA.  História da maquiagem, da cosmética 

e do penteado: em busca da perfeição. São Paulo: Anhembi Morumbi, 2009. 

FRANGIE, Catherine M.; BOTERO, Alisha Rimando; HENNESSEY, Colleen; LEES, 

Mark Dr.; SANFORD, Bonnie; WUDINGER, Victoria; FEITOSA, Geovana Prado Vaz; 

HALAL, John; FERMAN, Randy; MCCONNELL, Jim; PETERS, Vicki; SCHOON, 

Douglas.  Milady cosmetologia: cuidados com os cabelos.  São Paulo: Cengage 

Learning, 2016. 

HALAL, John.  Tricologia e a química cosmética capilar.  São Paulo: Cengage 

Learning, 2015. 

Disciplina: Intercorrências em Estética Facial e Corporal 

Ementa: Intervenções na estética. Técnicas  estéticas e reparadoras, evolução das 

cirurgias, procedimentos pré e pós-operatórios, processo de cicatrização. Ativos para 

permeação e absorção cutânea no pré e pós-operatórios. Hiperpigmentação pós 

procedimento. 

Bibliografia básica: 

ALAM, Murad. DERMATOLOGIA Cosmética. Rio de Janeiro, RJ: Elservier, 2010. 



LEDUC, Albert; LEDUC, Olivier. Drenagem linfática: teoria e prática. São Paulo: 

Manole, 2000. 

FERREIRA, Lydia Masako. GUIA de cirurgia plástica. Barueri, SP: Manole, 2007. 910 

p. (Guias de Medicina Ambulatorial e Hospitalar) 

Bibliografia complementar:  

AZULAY, Rubem David; AZULAY, David Rubem; AZULAY-ABULAFIA, Luna. 

Dermatologia. 6. ed. Rio de Janeiro, RJ: Guanabara Koogan, 2013. 1133p 

BORGES, Fábio dos Santos. Dermato-funcional: modalidades terapêuticas nas 

disfunções estéticas. 2. ed. reimp. São Paulo, SP: Phorte, 2012. 678 p 

FAÇANHA, Rosangela. Estética contemporânea. Rio de Janeiro, RJ: Rubio, 2003. 

136p 

FRANCO, Talita (Ed.). Princípios de cirurgia plástica. São Paulo: Atheneu, 2002. 

KEDE, Maria Paulina Villarejo (Editor). Dermatologia estética. 2. ed. São Paulo, SP: 

Atheneu, 2009. 1024 p. 

 

Disciplina: Atividade integradora 

EMENTA: Elemento integrador dos conteúdos das disciplinas dos semestres letivos 

anteriormente vivenciados. Estruturado a partir de atividades que integram os 

conteúdos com vistas ao desenvolvimento da interdisciplinaridade e ao raciocínio 

crítico e reflexivo dos alunos, através da utilização de questões e problemas relativos 

aos conteúdos ministrados. 

BIBLIOGRAFIA BÁSICA:  

Das demais disciplinas vivenciadas até o período da disciplina. 

BIBLIOGRAFIA COMPLEMENTAR: 

Das demais disciplinas vivenciadas até o período da disciplina. 

 

Trabalho de conclusão de curso 

EMENTA: O conceito, características e o papel da Ciência e da pesquisa. O contexto 

e o perfil do pesquisador contemporâneo. Tipos de conhecimento. Redação científica. 

Citações bibliográficas. Referências bibliográficas. Pesquisa Teórica. 

BIBLIOGRAFIA BÁSICA:  

Das demais disciplinas vivenciadas até o período da disciplina. 

BIBLIOGRAFIA COMPLEMENTAR: 

Das demais disciplinas vivenciadas até o período da disciplina. 



 

 

UNIDADES CURRICULARES OPTATIVAS 

 

Disciplina: LIBRAS 

Ementa: Histórico da Língua Brasileira de Sinais. Estudo das Leis e Declarações que 

regulamentam a Língua Brasileira de Sinais. Apresentação e desenvolvimento do 

alfabeto e dos números em LIBRAS. 

Bibliografia básica:  

CASTRO, A. R. de.  Comunicação por língua brasileira de sinais.  3. ed. Brasília: 

SENAC, 2009. 

SARNIK, M. V. T.  LIBRAS.  São Paulo: Contentus, 2020. 

HONORA, M.  Livro Ilustrado de Língua Brasileira de Sinais: Desvendando a 

comunicação usada pelas pessoas com surdez.  São Paulo: Ciranda Cultura, 2009.  

Bibliografia complementar:  

CAPOVILLA, F. C. Enciclopédia da Língua de Sinais Brasileira: O Mundo do Surdo 

em Libras. São Paulo: EDUSP, 2009. v. 2 e v. 4. 

CAPOVILLA, F. C. Dicionário enciclopédico ilustrado trílingue. São Paulo: EDUSP, 

2009. v.1. 

BAGGIO, M. A. Libras. Curitiba: Intersaberes, 2019. 

SANTANA, A. P. Surdez e linguagem. 5 ed. São Paulo: Summus, 2019. 

BROGLIA, C. LIBRAS: aspectos fundamentais. Curitiba: Intersaberes, 2019. 

 

Disciplina: Métodos quantitativos e raciocínio lógico 

Ementa: Lógica de argumentação. Estudo das proposições: analogias, inferências, 

deduções e conclusões. Aplicação em casos administrativos. 

Bibliografia básica: 

PADILHA, J.  Raciocínio Lógico- Matemático: Fundamentos e métodos práticos.  3 ed. 

Salvador: Juspodivn, 2019. 

CARVALHO, S.  Raciocínio Lógico Simplificado.  3 ed. Salvador: Juspodivn, 2020. v. 

2. 

QUINSTER, A. L.  Raciocínio lógico, crítico e analítico contábil.  São Pulo: Contentus, 

2021. 

Bibliografia complementar:  



FERREIRA, P. V.  Matemática financeira na prática.  Curitiba: Intersaberes, 2019. 

CHIEREGATTI, B. G.  Minimanual de Raciocínio Lógico: Enem, vestibulares e 

concursos.  São Paulo: Rideel, 2017. 

BRAGA, A.  Manual Completo De Raciocínio Lógico E Matemática.  São Paulo: Foco 

Jurídico, 2018. 

BARROS, D. M. Raciocínio Lógico e Matemática Descomplicados.  5 ed. São Paulo: 

Rideel, 2018. 

LEITE, A. E.  Raciocínio lógico e lógica quantitativa.  Curitiba: Intersaberes, 2017. 

 

Disciplina: Saúde coletiva 

Ementa: Saúde, sociedade, condições de vida, quadro sanitário brasileiro, transição 

demográfica. Processo saúde-doença, prevenção e promoção de saúde. Evolução 

histórica da saúde pública e saúde coletiva; modelos assistenciais de saúde no Brasil. 

Vigilância em Saúde. Políticas públicas de atenção à saúde, vulnerabilidade social; 

grupos minoritários, populações negra e indígena, pessoas com deficiências e 

mobilidade reduzida. Estratégias de organização das ações do sistema de saúde e 

implantação de programas de saúde nos municípios. Gestão política do sistema de 

saúde e participação popular. 

Bibliografia básica:  

GIOVANELLA, Lígia.  Políticas e Sistema de Saúde no Brasil.  Editora Fiocruz, 2ª 

Edição 2012 

CAMPOS, G. W. S. et al.  Tratado de saúde coletiva.  2. ed. Rev. Aum. São Paulo: 

HUCITEC, 2012. 

ROUQUAYROL, M.Z.  Epidemiologia & Saúde. 8 ed.: Rio de Janeiro: Medsi, 2004. 

Bibliografia complementar:  

PEREIRA, M. G.  Epidemiologia: Teoria e Prática. Rio de Janeiro: Guanabara Koogan, 

2014. 

SANTOS, Alvaro da Silva.  Saúde coletiva.  Rio de Janeiro: Guanabara Koogan, 2012. 

BEDIN, L. P.; PAULINO, L.V.; PAULINo, I.  Estratégia Saúde da Família.  1.ed. Ícone 

editora, 2008. 

HACK, N. S.  Política pública de saúde no Brasil: história, gestão e relação com a 

profissão do serviço social.  Curitiba: Intersaberes, 2019. 

BUSATO, I. M. S.  Política de Saúde no Brasil.  Curitiba: Intersaberes, 2020. 

 



Disciplina: Fotografia 

Ementa: Técnicas de fotografia. Fotografia digital e resolução. O processo técnico 

fotográfico e seus equipamentos, instrumentos de manipulação, documentação e 

representação gráfica. Arte em fotografia. A fotografia enquanto meio de expressão e 

representação. A fotografia enquanto linguagem ou meio de comunicação. Noções 

básicas do processo de produção da fotografia de estúdio. Estudo e produção de 

imagens fotográficas com luz artificial. A maquiagem para fotografia: regras simples e 

definidas. Harmonia e estética na construção da imagem para fotografar. A fotografia 

como instrumento no tratamento estético identificando as soluções para casos 

específicos e o acompanhamento do passo a passo do tratamento. Fotografia para 

procedimentos. 

Bibliografia básica:  

FREEMAN, MICHAEL.  Guia completo de fotografia digital.  Espanha: Ed. Blume, 

2003. 

ZUANETTI, ROSE; REAL, Elizabeth; MARTINS, Nelson.  Fotógrafo: o olhar, a técnica 

e o trabalho.  Rio de Janeiro: Ed. Senac Nacional, 2002. 

DUBOIS, Philippe.  O Ato fotográfico.  6. ed. Papirus, 2003 

Bibliografia complementar:  

FERNANDES, AMAURY.  Fundamentos de Produção Gráfica.  São Paulo, Rubio, 

2003. HEDGECOE, JONH.  Guia completo de fotografia.  São Paulo: Martins Fontes, 

1996. 

FAÇANHA, ROSANGELA.  Estética Contemporânea.  Rio de Janeiro: Rubeio, 2003. 

SCOTT, Kelby.  Fotografia Digital na prática.  São Paulo: Pearson Education do Brasil, 

2007. v. 1. 

TARNOCZY JUNIOR, Ernesto.  Arte da composição.  Santa Catarina: Editora Photos, 

2008. 

 

Disciplina: Penteados 

Ementa: Ensinamento da elaboração de penteados, compreendendo o ideal estético 

de cada época e a evolução histórica e cultural da moda. Com aprendizagem de 

técnicas convencionais e inovadoras para execução do mesmo, desde a sua 

preparação até a finalização, com ênfase em técnicas e recursos adequados que 

propiciem a beleza do penteado e a satisfação do cliente. Preparando penteados para 

diferentes ocasiões, etnias, classe social e faixa etária. 



Bibliografia básica:  

BIONDO, S. DONATI, B.  Cabelo: cuidados básicos, técnicas de corte, coloração e 

embelezamento. Rio de Janeiro: senac, 2011. 

HALLAWELL, Philip.  Visagismo Harmonia e Estética.  3 ed. São Paulo: SENAC, 2008. 

RABELLO, Tereza.  Guia de produtos cosméticos.  São Paulo: Senac, 2004. 

Bibliografia complementar:  

CINTRA, Rodrigo.  Cortes de Cabelo; Técnicas e Modelagem.  Ed. Cengage Learning, 

2010. 

FAÇANHA Rosângela.  Estética Contemporânea: Guia prático.  Ed. Rúbio. Rio de 

Janeiro. 2003. 

GOMES, Álvaro Luiz.  O uso da tecnologia cosmética no trabalho do profissional 

cabeleireiro.  4 ed. São Paulo: SENAC, 1999. 

HALLAWELL, Philip.  Visagismo Integrado: Identidade, Estilo e Beleza.  Editora: São 

Paulo: SENAC. 2009. 

WATANABE, Mitsue Mary Ávila; SCHETTINI, Maria Aparecida. Corte de Cabelo 

Feminino. Viçosa-MG, CPT, 2010. 

 

 

1.6 METODOLOGIA 

 

Ao conceber as perspectivas pedagógicas acerca do curso de Tecnologia em 

Estética e Cosmética, a Coordenação de Curso, o Colegiado e o NDE partiram do 

pressuposto de que um currículo, por si só, não apresenta garantias de sucesso 

qualitativo em qualquer âmbito de formação profissional. Dessa forma, partiu-se da 

lógica de que o alcance dos objetivos do curso e o êxito na construção do perfil do 

egresso exigem que a Metodologia de Ensino seja adequada a essas finalidades. 

Nesse contexto, a consideração às inteligências múltiplas, à autoestima dos 

alunos, aos processos interativos, bem como a utilização de recursos tecnológicos 

modernos permite imprimir ao processo pedagógico a dinamicidade necessária para 

ultrapassar a mera transmissão dos conteúdos e tornar o currículo eficaz. 

Desse modo, o acadêmico formado pela Faculdade de Iporá – FAI cursará os 

componentes curriculares da matriz curricular com as seguintes práticas pedagógicas: 

 Aulas expositivas com a utilização de recursos multimídia; 



 Estudo e discussão de casos oriundos da área jurídica, com abordagem 

interdisciplinar; 

 Estudo de conhecimentos transdisciplinares e do núcleo básico a partir de uma 

perspectiva interdisciplinar e não desvinculada da realidade; 

 Expectativas de estudos autônomos dos discentes a partir de pesquisas de 

campo e/ou teóricas; 

 Desenvolvimento de aulas práticas em ambientes de ensaio ou no próprio 

mercado de trabalho; e 

 Desenvolvimento e apresentação de seminários sobre temas específicos de 

cada Unidade Curricular abordando, sempre que possível, conteúdos 

interdisciplinares. 

No entanto, como já apontamos em nossas perspectivas pedagógicas os 

aspectos metodológicos devem ultrapassar os limites da sala de aula e possibilitar a 

constituição da autonomia de aprendizado. Dessa forma, o desenvolvimento de 

projetos de extensão junto à comunidade, a participação e organizações de 

congressos e a prestação de serviços de monitoria por parte do corpo discente serão 

constantemente viabilizados aos acadêmicos, afinal atividades dessa natureza 

propiciarão aos alunos a oportunidade de aplicar os conhecimentos teóricos 

adquiridos aos problemas práticos evidenciados nos casos reais abordados em 

discussões de sala de aula ou em projetos de extensão. 

As visitas técnicas também constituem excelente oportunidade para 

consolidação dos conceitos teóricos apresentados em aulas expositivas, pois os 

desenvolvimentos destas atividades possibilitarão a capacitação dos alunos para 

desempenharem responsavelmente às atividades profissionais com uma visão crítica 

e holística sobre as questões pertinentes à área do curso e à realidade do mercado 

de trabalho. 

Nas atividades do Curso deverão ser respeitadas as estratégias individuais 

para a realização das diferentes atividades propostas. Essa liberdade de ação e 

criação deve ser inerente ao processo de ensino e constitui-se de fundamental 

importância para o processo de formação do Tecnólogo em Estética e Cosmética. 

A metodologia de ensino das matérias previstas para o curso, além dos 

tradicionais recursos de exposição didática, estudos de caso, dos exercícios práticos 

em sala de aula, dos estudos dirigidos, independentes e seminários, inclui 



mecanismos que garantirão a articulação da vida acadêmica com a realidade concreta 

da sociedade e os avanços tecnológicos. 

No Curso de Tecnologia em Estética e Cosmética, de acordo com os princípios 

democráticos advindos das políticas institucionais, buscar-se-á constantemente um 

escopo metodológico que permita ao corpo docente o exercício de sua autonomia de 

aprendizado e o controle de seu próprio processo de trabalho, perspectiva esta, 

própria da sociedade moderna em sua cultura e produção globalizada. Nesse sentido, 

os Projetos Interdisciplinares são essenciais para constituir essa autonomia de 

aprendizado, afinal o aluno buscará apreender de maneira autônoma os 

conhecimentos de mundo e da sua área. 

No que diz respeito ao corpo docente, o curso privilegiará sempre a 

desvinculação do papel de “detentor do saber” para o papel de “mediador”. No seu 

fazer pedagógico o professor deverá estar centrado tanto em formar competências, 

habilidades e disposições de conduta, quanto com a quantidade e qualidade de 

informações a serem apreendidas pelos alunos. Isto significa que precisará estar 

relacionando o conhecimento com dados da experiência cotidiana, trabalhar com 

material significativo, para que o aluno consiga fazer a ponte entre a teoria e a prática 

e fundamentar críticas. 

Ao escolher as estratégias de ensino, sugere-se que elas sejam as mais 

diversificadas possíveis, que privilegiem mais o raciocínio que a memória, que seja 

instrumento a favor da interação entre o professor e o aluno, aluno e aluno, em busca 

da construção de conhecimentos coletivos, para isso os conteúdos devem sempre ser 

tratados de forma contextualizada, de modo a que o conhecimento possa ser 

relacionado com a prática e com a experiência. 

Desse modo, a Coordenação sensibilizará sempre o corpo docente de maneira 

que na seleção de metodologias alunos e professores tenham a oportunidade de 

vivenciar a cidadania e promover a criticidade em todos os conteúdos previstos para 

o curso.  Neste contexto, as situações de trabalho são extremamente relevantes para 

a contextualização, razão pela qual dar-se-á preferência por docentes que unam a 

academia com a experiência prática do curso. 

A complementaridade entre as Unidades Curriculares e os conteúdos deverá 

aparecer na relação estabelecida entre os professores através de práticas 

interdisciplinares, a partir das pesquisas e projetos feitos por grupos de alunos e 



orientados por docentes, afinal, por fazer parte da futura rotina na atuação profissional, 

o trabalho em equipe é um grande e fundamental aspecto a ser priorizado. 

Na mesma linha, deve-se lembrar que considerar as diferenças individuais dos 

alunos e apoiar o desenvolvimento de interesses e habilidades particulares de cada 

um é imprescindível, quando se elege a atenção à diversidade como princípio didático. 

A operacionalização da proposta metodológica pode lançar mão de métodos 

tradicionais de ensino, tais como aulas expositivas e seminários. Entretanto, o desafio 

está em propor inovações no campo da metodologia de ensino para alavancar o 

efetivo desenvolvimento das competências do egresso. Neste sentido, a proposta 

metodológica prevista neste Projeto Pedagógico tem como mote a viabilização da 

integração dos conteúdos vistos ao longo do curso. 

Essa proposta metodológica deve ser de conhecimento de todo o corpo 

docente para que os diversos planos de ensino sejam elaborados de forma integrada, 

sempre aos finais do semestre nos Seminários Pedagógicos rotineiros da IES. 

Para efetivação das propostas metodológicas aqui delineadas, são sugeridas 

as seguintes atividades: 

 Desenvolvimento de projetos de trabalho capazes de integrar diferentes 

componentes curriculares de um mesmo semestre do curso, ou, até mesmo, 

componentes de diferentes semestres; 

 Organização de laboratórios que permitam a simulação de situações de 

trabalho que poderão ser encontradas pelos futuros profissionais; e 

 Realização de atividades extracurriculares capazes de oferecer maiores 

informações a respeito das atividades realizadas pelo Tecnólogo em Estética e 

Cosmética. 

Em suma, o proceder metodológico delineado neste Projeto Pedagógico, uma 

vez dirigido para a apropriação do perfil delineado para este curso, estará voltado para 

a formação do profissional que sabe fazer e que sabe aprender a aprender, tudo a 

partir de uma concepção crítica das relações que permeiam a educação, a gestão, a 

sociedade e o trabalho. 

Nesta perspectiva a Faculdade de Iporá, juntamente com o NDE deste curso 

incorpora a metodologia de ensino aplicada ao projeto pedagógico do Curso de 

Estética e Cosmética o uso de ferramentas tecnológicas para sistema de ensino a 

distância. 



Com este proposto, a Faculdade de Iporá institui um ecossistema virtual de 

ensino e aprendizagem e atendimento ao acadêmico conforme figura 1 

 

 

O ecossistema virtual de ensino, aprendizagem e atendimento ao discente é 
composto pelos seguintes elementos: 

 
 Moodle – Ambiente Virtual de Aprendizagem (AVA), no qual discentes 

acessam conteúdos e atividades individuais e coletivas, e docentes e tutores 

fazem a gestão das unidades curriculares ministradas.  O AVA está 

disponível para acesso no endereço eletrônico da instituição 

(https://site.fai.edu.br); 

    

Figura 1: Ecossistema Virtual de Ensino e Aprendizagem da Faculdade de Iporá. 
Fonte: Nep,2020 

Figura 2: Interface do AVA 
Fonte: Moodle,2020. 



 Kaizala – aplicativo de gestão de mensagens utilizado para atendimento dos 

discentes pelos tutores de demandas relacionadas a plataforma de interação 

virtual, ao ambiente virtual de aprendizagem e a questões administrativas. 

 
 Ischolar – sistema online de gestão escolar  

 
 Microsoft Teams for Education – hub digital que permite a interação 

síncrona entre coordenação de curso, docentes, tutores, discentes e a 

realização de atividades síncronas individuais e coletivas. 

 
  

 

 

A interação e a gestão destas ferramentas tecnológicas são de 

responsabilidade Núcleo de Ensino a Distância da Faculdade de Iporá e do 

Departamento de TI, assim como a tutoria, assistência técnica e capacitação de 

docentes e discentes. 

As unidades curriculares ofertadas no curso de Tecnologia em Estética e 

Cosmética serão ofertadas no ambiente virtual de aprendizagem, terão carga horária 

divididas 2 em trilhas de aprendizagem e métricas distribuídas em objetos de 

aprendizagem, em conformidade com a classificação e singularidade de cada unidade 

curricular e com a proposta do seu ementário. 

Os objetos de aprendizagem incorporados as unidades curriculares são: 

 Objetivos de aprendizagem: descrição daquilo que o acadêmico alcançará ao 

concluir a unidade de conhecimento. 

 Unidades de Conhecimento –  as unidades conhecimento abordam o 

conteúdo determinados nas ementas do projeto pedagógico do curso 

organizados em formato de livro texto. As unidades de conhecimento são 

Figura 3: Interface da Microsoft Teams 
Fonte: Teams,2020. Fonte: Teams, 2020. 

 



organizadas pelos docentes responsáveis por cada unidade curricular, juntas 

elas formam a apostila da Unidade Curricular 

 Desafio de Aprendizagem –Atividade de PBL – ferramenta de metodologia 

ativa questão dissertativa   incentivando a aplicação prática do conteúdo 

ministrado.  

 QUIZ de Aprendizagem -  10 questões objetivas sobre o conteúdo abordado 

para unidades curriculares. 

 Saiba Mais – São informações adicionais sobre o conteúdo. Poderão ser 

utilizados páginas de blogs, podcasts, notícias, vídeos. Os arquivos poderão ser 

enviados em formato de link. 

 

 

 

 

 

 

As unidades curriculares do ambiente virtual de aprendizagem terão seu 

conteúdo disposto em 2 trilhas de aprendizagem contendo 3 unidades de 

conhecimento em cada trilha, conforme esquematização a seguir: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 4: Desing Instrucional das unidades curriculares do Curso de Tecnologia em Recurso Humanos 
Fonte: NEP,2020 

 

TRILHA 1 
 Objetivos  

 UC1  

 UC2 

 UC3 

 Saiba Mais  

 Desafio de aprendizagem  

 Atividade de aprendizagem  

 

TRILHA 2 
 Objetivos  

 UC 6 

 UC 7 

 UC 8 

 Saiba Mais 

 Desafio de aprendizagem  

 Atividade de aprendizagem  

 

TRILHA DE 
APRENDIZAGEM 
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Nas perspectivas pedagógicas da Faculdade de Iporá os aspectos 

metodológicos devem ultrapassar os limites da sala de aula e possibilitar a 

constituição da autonomia de aprendizado e a integração com a comunidade, por isso 

algumas unidades curriculares tem parte de sua carga horária voltada para o 

desenvolvimento de projetos de extensão junto à comunidade, a participação e 

organizações de congressos e a prestação de serviços. Afinal atividades dessa 

natureza propiciarão aos alunos a oportunidade de aplicar os conhecimentos teóricos 

adquiridos aos problemas práticos evidenciados nos casos reais abordados em 

discussões de sala de aula ou em projetos de extensão. 

Pensando na Interdisciplinaridade o curso de Tecnologia em Estética e 

Cosmética possibilita ao acadêmico a possibilidade de integrar todos os 

conhecimentos adquiridos em diversas unidades curriculares em um projeto 

desenvolvendo a visão sistêmica e holística, o que torna os mais preparados para 

vivenciar na prática questões e soluções inerentes a estética e cosmética. 

Como atividades complementares, as visitas técnicas também constituem 

excelente oportunidade para consolidação dos conceitos teóricos apresentados em 

aulas expositivas, pois, os desenvolvimentos destas atividades possibilitarão a 

capacitação dos alunos para desempenharem responsavelmente às atividades 

profissionais com uma visão crítica e sobre as questões pertinentes à área do curso e 

à realidade do mercado de trabalho. 

Nas atividades do Curso deverão ser respeitadas as estratégias individuais 

para a realização das diferentes atividades propostas. Essa liberdade de ação e 

criação deve ser inerente ao processo de ensino e constitui-se de fundamental 

importância para o processo de formação do tecnólogo. 

Desse modo, o Tecnólogo formado pela Faculdade de Iporá - FAI cursará os 

componentes curriculares da matriz curricular com as seguintes práticas pedagógicas: 

 Aulas com a utilização de recursos multimídia; 

 Estudo e discussão de casos oriundos da área de Tecnologia em Estética e 

Cosmética, com abordagem PBL; 

 Expectativas de estudos autônomos dos discentes a partir de pesquisas de 

campo e/ou teóricas; 

 Desenvolvimento de aulas práticas em ambientes de ensaio ou no próprio 

mercado de trabalho; 



 Desenvolvimento e apresentação de seminários sobre temas específicos de 

cada unidade curricular abordando sempre que possível a realidade e as 

problemáticas locais e regionais. 

A metodologia de ensino das unidades curriculares previstas para o curso, 

estudos de caso, práticas em sala de aula, dos estudos dirigidos, independentes e 

seminários, inclui mecanismos que garantirão a articulação da vida acadêmica com a 

realidade concreta da sociedade e os avanços tecnológicos. 

No Curso de Tecnologia em Estética e Cosmética de acordo com os princípios 

democráticos advindos das políticas institucionais, buscar-se-á constantemente um 

escopo metodológico que permita ao corpo docente o exercício de sua autonomia de 

aprendizado e o controle de seu próprio processo de trabalho, perspectiva esta, 

própria da sociedade moderna em sua cultura e produção globalizada. 

No que diz respeito ao corpo docente, o curso privilegiará sempre a 

desvinculação do papel de “detentor do saber” para o papel de “mediador”. No seu 

fazer pedagógico o professor deverá estar centrado tanto em formar competências, 

habilidades e disposições de conduta, quanto com a quantidade e qualidade de 

informações a serem apreendidas pelos alunos. Isto significa que precisará estar 

relacionando o conhecimento com dados da experiência cotidiana, trabalhar com 

material didático significativo, para que o aluno consiga fazer a ponte entre a teoria e 

a prática e fundamentar críticas. 

Ao escolher as estratégias de ensino, sugere-se que elas sejam as mais 

diversificadas possíveis, que privilegiem mais o raciocínio que a memória, que seja 

instrumento a favor da interação entre o professor e o aluno, aluno e aluno, em busca 

da construção de conhecimentos coletivos, para isso os conteúdos devem sempre ser 

tratados de forma contextualizada, de modo a que o conhecimento possa ser 

relacionado com a prática e com a experiência. 

Desse modo, a Coordenação sensibilizará sempre o corpo docente de maneira 

que na seleção de metodologias, alunos e professores tenham a oportunidade de 

vivenciar a cidadania e promover a criticidade em todos os conteúdos previstos para 

o curso.  Neste contexto, as situações de trabalho são extremamente relevantes para 

a contextualização, razão pela qual dar-se-á preferência por docentes que unam a 

academia com a experiência prática do curso. 

A complementaridade entre a unidade curricular e os conteúdos deverá 

aparecer na relação estabelecida entre os professores através de práticas 



interdisciplinares, a partir das pesquisas e projetos feitos por grupos de alunos e 

orientados por docentes, afinal, por fazer parte da futura rotina na atuação profissional, 

o trabalho em equipe é um grande e fundamental aspecto a ser priorizado. 

 

 

1.7 ATIVIDADES COMPLEMENTARES 

 

Estão previstas na Matriz Curricular do curso 100 horas de atividades 

complementares. Nas atividades acadêmicas efetivas, previstas nas Diretrizes 

Curriculares Nacionais, serão computadas o conjunto de atividades de ensino-

aprendizagem nas suas diferentes formas e orientações, tais como: 

1. Atividades complementares de Ensino, Pesquisa e Extensão, coerentes 

com o perfil do egresso e devidamente regulamentadas pelo Colegiado; 

2. Participação em projetos de Iniciação Científica, Pesquisa e Extensão; 

3. Estágios não obrigatórios (não curriculares); 

4. Monitorias; 

5. Atividades culturais, cursos e apresentações;  

6. Participação em seminários, palestras, encontros e congressos. 

7. Outras atividades. 

As Atividades Complementares se constituem em componentes curriculares 

enriquecedores e implementadores do próprio perfil do formando, sem que se 

confundam com estágio curricular supervisionado. As Atividades Complementares 

envolverão temas acordes com as unidades curriculares do Curso de Tecnologia em 

Estética e Cosmética. 

As Atividades Complementares, é componente curricular obrigatório a ser 

ofertado ao longo do curso, possibilitam o reconhecimento, por avaliação, de 

habilidades e competências do discente, inclusive adquiridas fora do ambiente 

acadêmico, hipóteses em que o discente alarga o seu currículo com experimentos e 

vivências acadêmicas, internos ou externos ao curso. 

Orientam-se, desta maneira, a estimular a prática de estudos independentes, 

transversais, opcionais, de Inter unidade e curricularidade, de permanente e 

contextualizada atualização profissional específica, sobretudo nas relações com o 

mundo do trabalho, estabelecidas ao longo do curso, notadamente integrando-as às 

diversas peculiaridades regionais e culturais. 



O instrumento balizador que institui os mecanismos efetivos de planejamento e 

acompanhamento das atividades complementares é o seu regulamento. 

As atividades complementares obedecerão aos seguintes princípios e 

diretrizes: complementar e sintonizar o currículo vigente, a formação social, humana 

e profissional, estimular as atividades de cunho social e de interesse coletivo, bem 

como, a assistência acadêmica e a Iniciação científica e tecnológica, ampliar 

horizontes de conhecimentos, incentivar a convivência e favorecer a iniciativa e o 

espírito empreendedor. 

 

 

1.8 TRABALHO DE CONCLUSÃO DE CURSO (TCC) 

 

A produção de trabalho científico com conteúdo relacionado à alguma temática 

concernente ao curso de Tecnologia em Estética e Cosmética, é de instância 

obrigatória e deve ser regido conforme normativas firmadas nos regulamentos 

institucionais e do curso para trabalhos de conclusão. 

Sendo assim a Faculdade de Iporá – FAI promove condições para que os 

acadêmicos desenvolvam o trabalho de Conclusão do Curso. O Trabalho de 

conclusão de Curso do Tecnólogo em Estética e Cosmética contempla 40 horas da 

estrutura curricular, sendo 40 horas na modalidade online, podendo ser elaborado 

individualmente ou dupla. 

O resultado da produção deve ser apresentado em forma escrita e oral, 

respeitando as normas da ABNT – Associação Brasileira de Normas Técnicas. As 

orientações e defesas serão realizadas presencialmente. 

Os critérios de avaliação do TCC seguirão os critérios de avaliação presentes 

no Manual de TCC da Faculdade de Iporá. 

 

 

1.10 APOIO AO DISCENTE 

 

Uma vez que se contemple a importância, na missão da Faculdade de Iporá – 

FAI, da formação de cidadãos éticos e profissionais competentes para o contexto 

atual, é lógico que se passe a pensar em termos de acesso e permanência dos 

egressos da educação básica na Instituição.  



Todas as políticas institucionais de apoio ao discente advêm da concepção 

explicitada no documento público e político da IES, ou seja, no seu PPI – Projeto 

Pedagógico Institucional. No entanto, dadas às mudanças advindas do 

desenvolvimento da sociedade, tais políticas não podem ficar presas e fixas em um 

único mote, mas sim repensadas a cada dia, inerentes a flexibilidade que a IES deve 

ter em todos os âmbitos para se adaptar as movimentações sociais e econômicas que, 

consequentemente, irão refletir na vida de toda a comunidade acadêmica.  

Conforme o artigo 26, parágrafo 1º, da Declaração Universal de Direitos 

Humanos, o acesso à Educação Superior deve ser baseado no mérito, capacidade, 

esforços, perseverança e determinação mostradas pelos que a buscam. A Educação 

Superior deve ser oferecida em qualquer idade e para quaisquer pessoas, com base 

nas competências adquiridas anteriormente.  A igualdade de acesso, pois, não admite 

qualquer discriminação em termos de raça, sexo, idioma, religião, ou de condições 

sociais e de deficiências físicas.  

Por outro lado, a Faculdade de Iporá – FAI tem a consciência de que além do 

acesso é preciso pensar na permanência dos alunos no Ensino Superior. Para tanto 

entra em pauta o desenvolvimento de soluções educacionais que minimizem as 

variáveis que interferem nas condições de permanência.  

Tanto a atenção dispensada ao binômio acesso/permanência, como as 

definições da Política Institucional para o Ensino, no que se refere à formação dos 

acadêmicos, implica a superação dos obstáculos enfrentados pelos mesmos. 

Estabelecido a partir do PPI – Projeto Pedagógico Institucional, o apoio aos 

discentes será constituído a partir de diversos programas institucionais os quais serão 

listados a seguir em face de sua importância. 

 

 

1.10.1 Ouvidoria 

 

A Ouvidoria da Faculdade de Iporá – FAI foi criada para ser um canal de 

comunicação entre os acadêmicos, professores, funcionários, e a comunidade em 

geral. É também o local onde o cidadão pode manifestar democraticamente sua 

opinião sobre os serviços prestados pela Instituição. 



Trata-se de um órgão democrático e independente que não pode e não deve 

receber quaisquer influências ou intervenção da Mantenedora, Diretoria ou de 

quaisquer membros que constituem a comunidade acadêmica. 

Dado o aspecto democrático e a necessidade de adaptação e sensibilização 

ao uso das novas tecnologias de informação, há cerca de dois anos, por decisão 

colegiada, o órgão passou a ter o acesso também em meio eletrônico. Tudo com o 

objetivo de evitar constrangimentos e preservar o sigilo das informações e das 

pessoas envolvidas.  Constitui-se então, em um canal direto para recebimento e 

tratamento de reclamações e/ou críticas, denúncias, sugestões e/ou elogios, com o 

propósito de qualificar a prestação de serviços.  

O ouvidor recebe as informações e as repassa aos órgãos responsáveis que 

darão pareceres acerca do caso, devolvendo-as ao ouvidor que, em seguida, entra 

em contato com o interessado. Constitui-se assim, um processo de lisura e de 

democracia frente a instituição. Nenhuma mensagem da ouvidoria deixa de ser 

respondida e ao final de cada semestre, faz-se o levantamento dos tipos de 

solicitações que se fizeram presentes no órgão. Dessa forma, constitui-se além de um 

órgão de apoio ao Estudante e à Comunidade, uma excelente ferramenta de gestão 

administrativo-acadêmica.  

Na FAI esse processo ocorre presencialmente e de maneira online/virtual a 

partir do site institucional.  

 

 

1.10.2 Núcleo de Atendimento Psicopedagógico 

 

A Faculdade de Iporá – FAI conta com um Setor de Apoio Psicopedagógico, 

coordenado por um profissional em Psicologia. Trata-se do órgão de apoio ao 

Estudante responsável por intervir, a partir de ferramentas jurídicas, em todo e 

qualquer problema de ordem de aprendizado, interacional ou afetiva enfrentados por 

alguns acadêmicos em sua vida na IES. Além do próprio aluno poder diretamente 

buscar o auxílio do núcleo, o encaminhamento pode ser indicado por qualquer 

membro da comunidade acadêmica. 

O estudante, enquanto ser principal no processo educativo vê-se confrontado 

no percurso universitário por um conjunto de desafios e obstáculos inerentes a esta 

etapa de transição para a vida profissional. Por essa razão, o Núcleo de Apoio 



Psicopedagógico se propõe a realizar um trabalho amplo, procurando construir um 

espaço de identificação daquelas dificuldades, sejam de ordem institucional ou 

pessoal do discente, para lhe possibilitar ultrapassar de forma eficaz as tarefas 

resultantes da vida acadêmica.  

No atendimento são acolhidas situações em que o processo de aprendizagem 

pode ser maximizado, através da ressignificação das interações do aluno com seus 

grupos, com a família e com a Faculdade. 

O trabalho do Núcleo deve estar em consonância com os propósitos da 

Instituição de Ensino visto que a reconstrução da identidade e descoberta de 

potencialidades dos alunos resulta no seu reconhecimento como pessoa integrada, 

cognitiva e emocionalmente, o que possibilitará um equilíbrio no processo de sua 

formação profissional.  

São objetivos do Núcleo de Apoio Psicopedagógico:  

 Atender as demandas dos alunos da IES, buscando soluções para problemas 

presentes nas relações do processo ensino-aprendizagem;  

 Avaliar as situações relacionadas com problemas e dificuldades de aprendizagem;  

 Promover a elevação da autoestima do aluno, da autoconfiança e maturidade 

necessárias à autorregularão do processo ensino-aprendizagem, fazendo-o 

perceber suas potencialidades;  

 Auxiliar na recuperação de seus processos internos de apreensão da realidade 

nos aspectos cognitivo, afetivo-emocional e dos conteúdos acadêmicos;  

 Despertar o potencial criativo, cooperativo e motivacional dos alunos da Instituição, 

durante o tempo em que permanecerem na Faculdade;  

 Apoiar o estabelecimento de relações de convívio salutar no ambiente acadêmico, 

oportunizando o desenvolvimento de soluções através de ações participativas no 

processo ensino-aprendizagem;  

 Atender e encaminhar a psicoterapias em outras instituições, alunos e ou seus 

familiares, bem como professores que necessitem destes serviços, através da 

indicação de clínicas ou Postos da rede estadual e municipal e outros serviços de 

saúde;  

 Subsidiar a gestão universitária da IES sobre a adoção de medidas administrativas 

e ou realização de eventos que contribuam para a solução de problemas 



pertinentes a relação ensino – aprendizagem e potencializem valores e 

competências discentes e docentes. 

Dentre as atividades do Núcleo Psicopedagógico destacam-se: 

 Acolhimento do novo aluno e do novo professor (diferenciando da aula inaugural, 

com a contribuição de representantes do administrativo e das coordenações – 

manuais do aluno e do professor, aspectos legais relativos ao Reg. Interno, 

frequência, relação professor-aluno, avaliações, entre outros.)  

 Apoio psicopedagógico a alunos e professores, objetivando a intervenção nas 

dificuldades referentes ao processo educativo, através do debate sobre a 

condução didático-metodológica, a relação professor-aluno ou a relação 

interpessoal entre colegas;  

 Encaminhamento de alunos a Psicólogos e clínicas quando diagnosticada a 

necessidade de acompanhamento psicoterapêutico prolongado (problemas de 

ordem afetiva, luto, isolamento social, desenraizamento geográfico, transição para 

o ensino superior, ansiedade, depressão, pânico, entre outros);  

 Orientação aos pais e ou docentes envolvidos no processo de re-significação da 

aprendizagem;  

 Contribuição para o aumento do nível de informação sobre meios e recursos á 

disposição do estudante, quer ao nível da comunidade universitária, quer no 

aspecto da sociedade civil e em geral;  

 Implementação de palestras, análises fílmicas e debates para desenvolver no 

aluno posturas proativas que favorecem o encontro consigo mesmo, bem como o 

estabelecimento de metas, propósitos de vida e definição de objetivos 

profissionais. (Temas previstos: Princípios éticos, importância da família na busca 

da autorrealização, Saúde Mental e Trabalho, entre outros); 

O Núcleo de Apoio Psicopedagógico da Faculdade de Iporá – FAI se constitui 

como um espaço por excelência de contato e debate, com um Psicólogo, em 

segurança e num contexto de confidencialidade. O serviço é mantido gratuitamente 

pela Faculdade e, a partir do acolhimento e queixa inicial do aluno ou do professor, o 

psicólogo deverá orientar de acordo com a necessidade do usuário e ou encaminhar 

questões à Coordenação de Curso ou outros órgãos de gestão para resolução de 

problemas dessa ordem. O atendimento poderá ser individualizado ou em grupo. A 



demanda poderá ser espontânea ou encaminhada pelos dirigentes e ou docentes da 

faculdade. 

Os atendimentos são realizados em pré-aula ou durante o expediente da 

Faculdade em local específico e divulgados semestralmente aos alunos. Cada sessão 

de apoio deve durar no máximo uma hora, realizadas com regularidade ou não, de 

acordo com a especificidade de cada área de intervenção em que se enquadre. 

O serviço de apoio deve contribuir para a melhoria das relações dos alunos e 

professores com a academia, despertando-lhes para a importância da sua 

participação no processo ensino-aprendizagem, bem como do equilíbrio intrapsíquico 

e desenvolvimento de competências individuais para a excelência profissional. 

Há que se destacar que a partir dos relatórios do Núcleo de Apoio 

Psicopedagógico enviados semestralmente à Direção da IES, faz-se possível a 

constituição de uma excelente ferramenta de gestão administrativo-acadêmica. 

 

 

1.10.3 Bolsas e Incentivos FAI 

 

A Faculdade possui uma política de bolsas bem abrangente que envolve, além 

dos programas de desenvolvimento acadêmico, monitoria e iniciação científica, bolsas 

destinadas a alunos carentes, pois tal IES consciente, todavia, da responsabilidade 

social de uma empresa educacional possui as seguintes diretrizes gerais de apoio e 

financiamento de estudos para alunos carentes: 

 Concessão de bolsas de estudos, com descontos variáveis no valor das mensalidades 

destinado aos alunos que comprovem impossibilidade de custearem os seus estudos; 

 Integração no Programa FIES, do Ministério da Educação, e PROUNI; 

 Contatos com instituições visando programa de financiamento próprio da IES; 

 Ações para apoiar alunos inadimplentes, por motivos de desemprego; 

 Convênio com empresas que viabilizem outros tipos de bolsas de estudos, entre 

outros. 

 

 

1.10.4 Estímulo à Produção Acadêmica 

 



A Faculdade de Iporá, possui uma política de apoio à participação de alunos 

em eventos de diversas naturezas, tais como cursos, programas de capacitação, 

visitas técnicas, seminários e projetos de voluntariado, dispensa de aulas, dentre 

outros, destinando, anualmente, uma verba específica no seu orçamento para essas 

atividades. 

Os projetos, analisados e aprovados pelas coordenações de curso em termos 

da pertinência e importância para o curso e para o aluno, poderão obter financiamento 

diversos, tais como: fundos para apresentação de trabalho em congressos ou outros 

eventos similares, auxílio para aquisição de materiais e equipamentos e outros. 

A FAI ainda oferece toda sua infraestrutura - equipamentos, pessoal e espaço 

físico para realização de eventos internos. A Biblioteca está à disposição dos alunos 

para catalogar e divulgar trabalhos de conclusão de curso, dissertações, monografias, 

teses, entre outros. Além disso, a Faculdade dispõe de acesso livre à Internet e os 

alunos poderão utilizar o site da Instituição onde foi criado um espaço para divulgação 

de seus trabalhos e de seus projetos de extensão. 

 

 

 

 

1.10.5 Nivelamento 

 

O Nivelamento é um dos programas de apoio aos discentes mantidos pela 

Faculdade de Iporá – FAI que propicia ao aluno da Instituição o acesso ao 

conhecimento básico em Unidades Curriculares de uso fundamental aos seus estudos 

universitários. 

O propósito principal do nivelamento é oportunizar aos participantes uma 

revisão de conteúdo, proporcionando, por meio de explicações e de atividades, a 

apropriação de conhecimentos esquecidos ou não aprendidos. Dessa forma, durante 

todos os semestres são oferecidos cursos nas seguintes áreas: 

 Matemática Básica; 

 Língua Portuguesa; 

 Informática Básica. 

A Faculdade de Iporá – FAI procura lidar com a realidade de deficiências 

advindas do Ensino Básico, haja vista a maior parte de seus alunos serem 



provenientes de escolas públicas, e institui para seus alunos, esse programa que pode 

ser definido como um procedimento de apoio ao estudo e uma atividade pedagógica 

de fundamental importância para a sua formação. 

Espera-se que o nivelamento contribua para a superação das lacunas herdadas 

do ensino nos níveis anteriores e ajude os acadêmicos a realizar um curso superior 

com maior qualidade. 

Há que se destacar que o programa de nivelamento não pode ser utilizado para 

validar as Atividades Complementares.  

São objetivos do Programa de Nivelamento: 

 Estimular os alunos a reconhecer a importância de se revisar os conteúdos 

estudados no ensino médio de forma a adquirir mais condições para ter um 

maior aproveitamento das Unidades Curriculares do Ensino Superior; 

 Possibilitar que os alunos percebam que a revisão de conteúdos os levará a 

uma série de posturas lógicas que constituem a via mais adequada para auxiliar 

na sua formação; 

 Revisar conteúdos considerados imprescindíveis para o entendimento e 

acompanhamento das Unidades Curriculares do curso. 

O nivelamento será ministrado por um professor e as turmas serão 

preferencialmente compostas de forma a permitir que o aluno, de acordo com sua 

disponibilidade de tempo e horário, possa frequentar mais de uma Unidade Curricular. 

Os cursos de nivelamento devem ministrados por professores da Instituição, ou por 

ela contratados para este fim, com objetivo de oferecer a todos os alunos condições 

de acompanhar os conteúdos das Unidades Curriculares regulares dos cursos. Para 

tal, as aulas de nivelamento já são estipuladas em Calendário Acadêmico e 

disponibilizadas aos sábados.  

Os professores do programa de nivelamento têm como funções: 

 Condução e acompanhamento das aulas e respectivas atividades; 

 Elaboração e aplicação de testes de aprendizado; 

 Esclarecimento de dúvidas sobre o conteúdo dos cursos; 

 Verificação de desempenho dos alunos e elaboração de relatórios de 

desenvolvimento das turmas. 

O programa será oferecido com caráter opcional. O aluno não tem qualquer 

compromisso em realizar os testes, nem frequentar as aulas do programa. 



A necessidade do nivelamento deve ser apontada pelos professores, alunos ou 

pelo coordenador de curso. 

 

 

1.10.6 Núcleo de Atendimento ao Aluno 

 

O Núcleo de Atendimento ao Aluno tem por objetivo Geral efetivar ações de 

orientação, formação e acompanhamento pedagógico, a fim de promover a integração 

do discente ao espaço acadêmico como mecanismo de desenvolvimento pessoal e 

profissional, proporcionando sua satisfação e sua interação com a comunidade 

acadêmica. 

O atendimento no Núcleo se dará de maneira organizada e científica, a partir 

das seguintes modalidades: 

I. Atendimento individual; 

II. Atendimento em grupo.  

Os alunos são atendidos, conforme suas necessidades, desde o momento em 

que ingressam na IES até a conclusão dos estudos. A solicitação de atendimento é 

realizada pelo próprio aluno na Central do Aluno. Em seguida as coordenações de 

curso dispõem de um cronograma de atendimento da semana e publica-o aos 

Docentes e Discentes. O atendimento ao aluno ocorre semanalmente de terça a 

quinta-feira, das 08 às 22 horas. Esse atendimento é de responsabilidade dos 

Docentes de cada curso e ocorre conforme demanda. 

 

 

1.10.7 Monitoria 

 

A Faculdade de Iporá entende que o exercício de monitoria tem a finalidade de 

aprimorar o processo de ensino e de aprendizagem, assimilando que é preciso 

disponibilizar aos acadêmicos um atendimento de reforço e de acompanhamento para 

auxiliar no nivelamento dos estudos e na superação de dificuldades. 

A monitoria tem como objetivo assistir o (s) docente (s) na elaboração de 

trabalhos de sala de aula, na aplicação de atividades, na realização de pesquisas 

temáticas e, principalmente, dar assistência aos discentes, em sala de aula, e\ou em 



laboratórios, no acompanhamento ao desenvolvimento de trabalhos individuais e em 

grupo.  

O processo de seleção para a monitoria acontece por intermédio de editais, 

publicados no site institucional que estabelecem todos os parâmetros de necessidade 

por departamento. Os monitores-acadêmicos selecionados mediante cumprimento de 

edital deverão prestar auxílio aos docentes das áreas selecionadas, além de 

proporcionarem atendimento individualizado aos acadêmicos, dentro do horário 

estabelecido, podendo inclusive coordenar grupos de estudos, supervisionados pelo 

professor responsável e pela coordenação do Curso. 

A Monitoria é coordenada e supervisionada por Departamento Próprio em 

parceria com a Agência Empreendedora e Inovação Tecnológica. 

 

 

1.10.8 Acompanhamento ao Egresso 

 

Em conformidade com o Plano de Desenvolvimento Institucional a Faculdade 

de Iporá - FAI, por meio da Agência Empreendedora e Inovação Tecnológica, 

desenvolve o Programa de Acompanhamento ao Egresso, cujo objetivo é monitorar a 

inserção deste no mercado de trabalho, cultivar o relacionamento, a integração às 

atividades acadêmicas/comunitárias realizadas pela instituição, a abertura de 

parcerias que beneficiem o ex-aluno, a criação de espaços para produção e 

divulgação de material acadêmico, bem como, o incentivo a formação continuada por 

meio da Pós-graduação Lato Senso.  

Para tanto, a FAI mantém cadastro informatizado dos egressos com 

atualização periódica, acompanhamento das atividades profissionais e/ou 

acadêmicas e consultas frequentes aos currículos lattes. A cada semestre os mesmos 

são convidados a retornar a IES para participar da Semana Acadêmica dos Cursos, 

Semana Empreendedora e ainda, anualmente, uma programação específica é 

realizada, a qual se denomina de “O Dia do Egresso FAI”, cuja principal finalidade é a 

integração entre a IES e o Egresso. 

 

 



1.11 GESTÃO DO CURSO E O PROCESSO DE AVALIAÇÃO INTERNA E 

EXTERNA 

 

O processo de avaliação institucional encontra-se consolidado na Faculdade 

de Iporá – FAI, desde a sua criação, no semestre subsequente ao primeiro vestibular. 

Desde o início a avaliação institucional foi criada no âmbito do SINAES, constituindo 

a sua CPA – Comissão Própria de Avaliação como um órgão independente, 

democrático e estabelecido como a mais importante ferramenta de gestão 

participativa da IES. 

As avaliações da CPA ocorrem sistematicamente abrangendo também a 

autoavaliação dos cursos de graduação. Tal processo se constitui a partir da égide e 

conformidade com as dez dimensões da Lei. 

A Metodologia detalhada do Processo de Avaliação Institucional na Faculdade 

de Iporá – FAI tem início com a Campanha de Sensibilização, para estimular os corpos 

docente, discente e técnico-administrativo, a partir da construção da credibilidade da 

mudança e do comprometimento de todos com o futuro da Instituição.  

Para essa etapa, essencial no processo, são impressos e distribuídos cartazes, 

banners e folders, divulgando a campanha. No entanto, o site institucional tem se 

mostrado o mais eficiente de todos os meios para divulgar e sensibilizar os envolvidos 

no processo. 

Em seguida, constitui-se a fase de avaliação em si, a partir da aplicação de 

questionários on-line. Auxiliados pela área de TI da IES, todos os dados são coletados 

pela própria CPA, de modo isolado e sigiloso, objetivando garantir a fidedignidade do 

processo. 

Após a coleta e estatística dos resultados, são elaborados relatórios que, em 

momento específico, são entregues aos dirigentes da IES e aos gestores de curso. 

Os resultados são consolidados em formas de fragilidades e potencialidades e, em 

conjunto, por meio de reuniões, é feita a apreciação e discussão sobre os mesmos, 

tomando-se como base os relatórios da autoavaliação interna. Nesta ocasião, são 

estudados os mecanismos para o saneamento das deficiências apontadas, o que gera 

a constituição de outro documento em forma de “Projeto de ações”, cujo objetivo é o 

acompanhamento das ações que podem ser executadas em curto, médio ou longo 

prazo. Adota-se, ainda, como parâmetro, os relatórios da avaliação de autorização e 

reconhecimento dos cursos, pois, assim, é possível cruzar informações, observando 



a evolução das ações desenvolvidas e a redução dos pontos avaliados como 

negativos. 

Posteriormente, é feita a divulgação dos resultados à comunidade acadêmica, 

atividade realizada que viabiliza, democraticamente, a disseminação dos resultados 

por meio de cartazes ou informativos, anúncios que especificam os pontos fortes e 

fracos, e informam, a exemplo dos pontos fracos, quais já foram reparados e como a 

instituição está trabalhando para extinguir os que ainda não foram. 

Através dos relatórios se consegue perceber se a IES e os cursos atendem às 

demandas necessárias não só para a satisfação dos seus alunos, mas para alcançar 

resultados satisfatórios sobre o nível de aprendizado, uma vez que pelo processo de 

auto avaliação se pode identificar a qualidade e entrega dos planos de ensino, o grau 

de exigência das avaliações, a articulação das unidade curriculares com outras 

(interunidade curricularridade), dentre outras informações que auxiliam no alcance de 

resultados positivos em exames como o ENADE. 

 

 

1.11.1 Autoavaliação do Curso de Tecnologia em Estética e Cosmética 

 

A partir dos resultados das avaliações interna e externa, serão considerados o 

desenvolvimento das atividades de Ensino, Pesquisa e Extensão em nível do Curso. 

Há que se considerar que serão levados em consideração não apenas os 

resultados advindos da CPA e do INEP, mas as percepções do Colegiado do Curso e 

do NDE. 

Todos esses elementos resultam em um diagnóstico global e após a sua 

sistematização, serão trabalhados em diferentes etapas, a saber: 

• Reuniões de trabalho do Colegiado do Curso para elaboração do planejamento 

semestral; 

• Reuniões específicas para conhecimento detalhado das informações e dos 

dados apresentados pelo diagnóstico da situação real do curso: pontos fortes e pontos 

fracos (incluem-se aqui dados e informações coletados pelo próprio curso, pela CPA 

e pelo INEP); 

• Reuniões conjuntas entre a coordenação de curso e outros órgãos dirigentes 

para a análise conjunta das variáveis e indicadores contemplados no diagnóstico dos 

diferentes componentes curriculares do curso; 



• Reuniões colegiadas para a identificação de variáveis e indicadores 

específicos, que porventura não contemplados pelo Sistema de Avaliação Institucional 

interna e externa; 

• Desenvolvimento e avaliação contínua dos Planos de Ensino para a melhoria 

permanente do curso e sua capacidade de inovação e de reflexão crítica; e 

• Reuniões conjuntas, envolvendo o corpo docente, o corpo discente e a equipe 

de suporte técnico-administrativo, para proceder, por meio de uma atitude crítica e 

autorreflexiva, à avaliação do processo de Autoavaliação empregado pelo curso no 

período letivo correspondente. 

Numa perspectiva processual, essas atividades e reuniões de trabalho serão 

realizadas no transcorrer do semestre letivo, cujo cronograma de atividades será 

estabelecido no início de cada semestre letivo e de maneira extraordinária conforme 

as resoluções de problemas emergenciais ou aplicação de novos indicadores e/ou 

procedimentos no âmbito do curso. 

Dessa forma, o projeto de Autoavaliação empregado no curso caracteriza-se, 

assim, como um ciclo que toma corpo e se justifica como um processo conjuntivo-

formativo que visa implementar medidas concretas para o constante aperfeiçoamento 

da organização didático-pedagógica, corpo docente e infraestrutura do curso. 

Vale a pena destacar também, o papel das Atividades Integradoras como auto 

avaliação do curso, afinal tratar-se-ão de componentes curriculares com cunho de 

diagnóstico e de intervenção no processo de ensino-aprendizagem e da própria 

execução deste Projeto Pedagógico. 

Paru (1983) e a avaliação da educação superior realizada pelo Grupo Executivo 

para a Reforma da Educação Superior – Geres (1985) (BRASIL, 2004). Acrescenta-

se ainda as iniciativas da Universidade de Brasília e da UFRS quando começaram a 

realizar a auto avaliação institucional. Na década de 1990, o Programa de Avaliação 

Institucional das Universidades Brasileiras PAIUB (a partir de 1993) e Exame Nacional 

de Cursos - ENC (1996- 2003) foram as principais propostas de avaliação da 

educação superior. Ressalta-se que junto a proposta de realização do ENC havia a 

avaliação de cursos, realizada por Comissões Externas e a avaliação das instituições, 

também realizada por Comissões Externas, mas a ênfase dada pelo Ministério de 

Educação foi no ENC. 

Com a eleição de Luiz Inácio Lula da Silva e as mudanças no Ministério da 

Educação e nos órgãos ligados a esse ministério uma nova proposta de avaliação da 



educação superior foi aprovada. No ano de 2004 a aprovação da Lei nº 10.861 e toda 

subsequente legislação que a regulamentou provocou significativas mudanças no 

processo de avaliação que vinha sendo realizado. 

De forma geral, a avaliação da educação superior continuou dividida em 

avaliação dos estudantes, avaliação dos cursos e avaliação da instituição. No entanto, 

a dinâmica de funcionamento dessas avaliações foi modificada consideravelmente. A 

avaliação dos estudantes que antes era realizada, por meio do ENC, por todos os 

estudantes concluintes dos cursos de graduação, passou a ser realizada, por meio do 

ENADE, em sistema de amostragem, por estudantes ingressantes e concluintes 

(primeiro e último ano) dos cursos de graduação. 

A avaliação dos cursos de graduação ganhou nova dinâmica, com a utilização 

de novos instrumentos de avaliação in loco e de acompanhamento dos processos de 

autorização, reconhecimento e novo reconhecimento, pelas Comissões Externas. Foi 

determinado que as instituições fossem avaliadas por Comissões Externas (in loco) e 

por Comissões Próprias de Avaliação (CPA). Além disso, a Lei que criou o SINAES 

determinou a observância de no mínimo dez dimensões a serem consideradas nos 

processos de avaliação, e estabeleceu critérios de articulação entre as três avaliações 

(avaliação de estudantes, avaliação de cursos e avaliação da instituição). 

Essas mudanças, especialmente as que dizem respeito à necessidade da 

Autoavaliação institucional, passaram a exigir que as instituições de ensino superior 

investissem em projetos próprios de avaliação. Como um dos princípios do SINAES é 

o respeito a identidade das instituições de educação superior, cada IES tem 

autonomia para elaborar sua proposta de avaliação de acordo com sua realidade, 

desde que atenda as diretrizes do referido sistema de avaliação. 

Além do princípio respeito à identidade das instituições de educação superior o 

documento Sistema Nacional de Avaliação da Educação Superior: da concepção à 

regulamentação, aponta outros princípios que foram considerados na elaboração 

dessa proposta: desenvolvimento de valores sociais historicamente determinados, 

regulação e controle, prática social com objetivos educativos, globalidade, 

legitimidade, continuidade. 

Conforme está expresso no documento publicado pelo MEC, Dois dos mais 

importantes critérios da qualidade da educação superior consistem na relevância da 

formação e da produção de conhecimentos para o desenvolvimento do conjunto da 



população e para o avanço da ciência, e na sua eficácia para fortalecer as preferências 

éticas e políticas dominantes em um determinado momento histórico. (BRASIL, 2004).  

Neste sentido, a FAI buscará compreender, por meio da avaliação institucional, 

qual será sua contribuição social com os serviços prestados à comunidade atendida 

por ela e à sociedade de forma geral. Um dos critérios a serem observados nesse 

processo de avaliação deve ser o atendimento das demandas socioculturais e 

econômicas da região. Um dos anseios que ora se expressa nessa proposta é no 

sentido de identificar se o atendimento dessas demandas tem sido com a qualidade 

social requerida pelos usuários e beneficiários diretos e indiretos dos serviços por essa 

instituição de ensino. 

Outro critério a ser considerado na realização da avaliação da educação 

superior é o atendimento dos preceitos legais, tanto em relação à sua realização, 

quanto à promoção de mudanças no sentido de atender os critérios de qualidade 

determinados pelos órgãos superiores de regulação do sistema. Neste sentido, na 

realização do auto avaliação é necessário avaliar as dez dimensões determinadas 

pelo SINAES, bem como, levar em consideração os resultados do ENADE e os 

relatórios e recomendações das Comissões Externas que avaliam a instituição e os 

cursos. 

A realização de um processo de avaliação que busca articular as avaliações de 

cursos, dos estudantes e a avaliação institucional (interna e externa) vai ao encontro 

de uma das principais características da avaliação proposta nesse projeto, a 

globalidade. “Os processos de avaliação nas instituições devem integrar diversos 

procedimentos e instrumentos, na forma de estudos, discussões, juízos de valor a 

respeito de todas as dimensões e estruturas institucionais” (BRASIL, 2004). Para isso, 

propõe-se a utilização de diversos instrumentos, como: questionários, formulários de 

levantamentos estatísticos, documentos específicos dos cursos e da instituição (PDI, 

PPI, PPCs, Planos de Melhoria etc), relatórios de outros processos de avaliação, 

projetos, currículos, observação in loco etc. 

Essa diversidade de instrumentos incorpora levantamento de um considerável 

volume de dados dos diversos setores da instituição, pontos de vistas das diferentes 

representações da comunidade acadêmica e as condições objetivas para a realização 

das diversas atividades acadêmicas realizadas na instituição. Configura-se ainda 

como característica de globalidade o fato de avaliar todas as dimensões determinadas 

pelo SINAES que cabem a essa categoria de instituição. 



Outro importante princípio considerado é a legitimidade. A legitimidade pode 

ser observada sobre dois aspectos: a legitimidade política e a legitimidade técnica. A 

legitimidade política diz respeito ao espaço de participação dos indivíduos 

responsáveis pela avaliação e o compromisso ético com o processo por parte desses 

indivíduos. Neste sentido, a constituição da CPA atendendo aos critérios de 

representatividade e a garantia de condições para a realização de suas atividades é 

fator imprescindível para cumprimento dos preceitos de legitimidade política. 

 

 

1.12 ATIVIDADE DE TUTORIA  

 

O tutor tem um papel extremamente importante na aprendizagem a distância 

no Curso de Tecnologia em Estética e Cosmética da Faculdade de Iporá. A tutoria 

abrange atividades pedagógicas, sociais, administrativas e técnicas. Isso se deve ao 

fato de que o sistema de ensino híbrido possui características específicas, devido a 

variação do espaço de ensino, ora ambiente virtual de aprendizagem, ora sala 

presencial. 

Em virtude do ensino híbrido, o Curso de Tecnologia em Estética e Cosmética 

prevê em sua organização didático pedagógico o quanto a tutoria, o professor tutor.  

O professor tutor é um profissional da área, contratado pela coordenação de 

curso, por meio de processo seletivo. É responsável pelo planejamento pedagógico 

da unidade curricular e por integrar a exposição dos conteúdos em sala de aula com 

o Ambiente Virtual de Aprendizagem (AVA) e com as APS (atividades práticas 

supervisionadas). 

O professor tutor do Curso de Tecnologia em Estética e Cosmética da 

Faculdade de Iporá determinará a utilização ferramentas de tecnologias digitais 

assíncronas (chats), síncronas (fórum) disponíveis no AVA, assim como utilizará 

metodologias de ensino que promovam a autonomia, a flexibilização do processo de 

ensino e aprendizagem, promovam a interação entre os próprios discentes e destes 

com professor tutor. 

Conforme concepção do Núcleo Docente estruturante, o professor tutor fará 

uso de metodologias ativas como Aprendizagem Baseada em Problemas, Sala de 

Aula Invertida e TBL (team based learning) utilizando a estrutura física e tecnológica 

disponibilizada na Faculdade de Iporá. 



São atribuições do professor tutor: 

 Conhecer o projeto pedagógico do curso e o material didático; 

 Auxiliar os estudantes no desenvolvimento de suas atividades 

individuais e em grupo; 

  Promover grupos de estudo e outras atividades para fomentar o hábito 

da pesquisa entre os alunos;  

 Esclarecer dúvidas em relação ao uso das tecnologias disponíveis e 

exigidas nas Unidades Curriculares do curso;  

 Preparar os ambientes (laboratórios, salas de conferência, auditórios 

etc.) para as práticas;  

 Manter-se em permanente comunicação com os estudantes  

 A presentar relatórios semestrais de atividades ou em outras ocasiões 

quando requisitado pela Coordenação do Curso, pelos coordenadores 

pedagógicos e pela secretaria acadêmica. 

 

 

 

 

1.13 Conhecimentos, Habilidades e Atitudes necessárias as Atividades De 

Tutoria 

 

O educador, é um profissional que precisa acompanhar as mudanças e 

inovações que vem acontecendo no meio educacional e consequentemente se tornar 

um instrumento ativo na mudança social especialmente no aspecto tecnológico onde 

o professor - tutor sofre grandes influências e inúmeros desafios na sua prática que 

vão desde familiaridade com os ambientes virtuais de educação até a sua própria 

empatia com os estudantes que necessita ser filtrada neste ambiente. 

Dentre essas responsabilidades podemos destacar a dedicação contínua ao 

longo do processo de tutoria, a Unidade Curricular e planejamento do tempo, o ritmo 

para desenvolver suas atividades e orientações de forma regular junto aos alunos com 

clareza e objetividade, além de saber compartilhar conhecimento e trabalhar em 

equipe. 



Na perspectiva educacional recente, o tutor tem múltiplas funções e sabe-se 

que os conhecimentos exigidos dele são tão importantes quanto dos professores 

presenciais, e esta postura direcionadora remete também ao tutor uma 

responsabilidade social importante porque ratifica a ideia de que o aprender tem uma 

dimensão muito maior do que transmitir e adquirir informação e é tal postura do tutor 

das Unidades Curriculares ofertadas à distância, entre outras, que tem colaborado 

para que este segmento esteja em grande expansão. 

O tutor é quem participa ativamente como facilitador e incentivador da 

aprendizagem, estabelecendo a interação entre o aprendiz e o conteúdo, entre o 

aprendiz e outros aprendizes, sendo o elo entre o aprendiz e a instituição, responsável 

pelo processo de humanização da EaD, daí a sua importância na mediação do 

conhecimento. 

Assim sendo, deve ter atitudes e comportamentos que seja relativo ao 

facilitador, ao incentivador ou motivador da aprendizagem, que se apresenta com a 

disposição de ser uma ponte entre o aprendiz e sua aprendizagem, que ativamente 

colabora para que o aprendiz chegue aos seus objetivos. 

Nesse sentido, o tutor necessita possuir/desenvolver quatro qualidades 

fundamentais para promover a interação entre os aprendizes e orientá-los 

adequadamente ao longo do processo de construção do conhecimento, para então 

obter sucesso em suas ações. 

As qualidades são: a cordialidade (fazer com que os aprendizes se sintam 

acolhidos e respeitados), a aceitação (procurar estar atento à realidade do aprendiz, 

às suas necessidades), a honradez (agir com honestidade e autenticidade, mostrar-

se verdadeiro com o aprendiz, respeitando sua opinião) e empatia (capacidade de 

colocar-se no lugar do outro, de enxergar as coisas sob o ponto de vista do outro sem 

fazer julgamentos prévios). 

Desenvolvendo essas qualidades fundamentais, o tutor desenvolve habilidades 

e competências essenciais para a mediação da aprendizagem nas Unidades 

Curriculares ofertadas à distância, tais como: o exercício do diálogo; prática voltada 

para a interação e valorização dos aprendizes; incentivo a autonomia intelectual do 

aprendiz; promoção da cooperação; cocriação e trabalho em equipe; promoção do 

acolhimento das diferenças e da convivência respeitosa no Ambiente Virtual de 

Aprendizagem (AVA). Trata-se das Competências Pedagógicas, Socioafetivas, 

Tecnológicas e Autoavaliativas, a serem discutidas a seguir. 



 

 

1.13.1 Competências Essenciais Requeridas do Tutor 

 

O tutor precisa entender o que é aprendizagem, bem como ter empatia, 

sensibilidade para perceber as peculiaridades dos alunos e provocar uma proximidade 

e interatividade com os alunos, apesar da distância. Capacidade de interagir com os 

conteúdos e com o material didático; Utilização de estratégias de orientação, 

acompanhamento e de avaliação da aprendizagem dos alunos; Demonstração de 

rapidez, clareza e correção nas respostas às perguntas e mensagens enviadas; 

Definição de regras claras para o trabalho a ser desenvolvido. 

I.Competências Pedagógicas 

Alguns métodos de ensino-aprendizagem, utilizados pelo tutor na mediação da 

aprendizagem são: promover a interação entre os alunos no AVA, incentivando o 

debate e a troca de ideias entre os mesmos; orientar, esclarecer dúvidas, e interagir 

de forma individual e em grupo com os alunos, inclusive contribuindo com as 

discussões nos fóruns de discussão, pretende-se que a mediação pedagógica possa 

ser vista como à relação do professor com seu objeto de trabalho - o aluno – na busca 

da aprendizagem como algo que precisa ser construído, a partir de reflexão crítica das 

experiências e do processo de trabalho do professor. Esta precisa intervir para que o 

aluno possa vivenciar situações diversificadas e enriquecedoras para a tomada de 

decisões, escolhas e intercâmbios de ponto de vista, a partir de um olhar reflexivo, o 

professor reflete o quanto de sua ação implica na construção desse outro sujeito e de 

suas aprendizagens. 

II. Competências Socioafetivas 

Para que o tutor desenvolva um trabalho eficiente e tenha uma interatividade 

positiva nos Ambientes Virtuais de Aprendizagem (AVAs), ele precisa estabelecer um 

bom relacionamento com seus alunos, relacionamento esse que transcenda as 

barreiras físicas. 

Percebe-se que a ação tutorial de qualidade requer de seu quadro de tutores, 

habilidades emocionais e comportamentais bem desenvolvidas. A habilidade técnica 

é requerida e importante, mas, para uma boa atuação é necessário que o profissional 

se reconstrua e mantenha relacionamentos positivos. Esse relacionamento afetivo 

acontece com o tutor fazendo-se presente nas mediações, no envolvimento com os 



alunos, ou seja, acompanhando de perto cada postagem e tarefa, evitando ou 

minimizando assim dúvidas, insegurança e distanciamento. 

Conhecer o alunado; ter uma linguagem cordial; ser atento e prestativo as 

dúvidas, mesmo as mais comuns; ter uma escuta sensível; estimular a participação; 

incentivar a todos apontando as facilidades; destacar o crescimento individual e 

grupal; observar as dificuldades e orientar na superação delas; construir um 

relacionamento afetivo, pautado na comunicação respeitosa, cordial e comprometida 

com a aprendizagem. 

III.Competências Tecnológicas 

É necessário que o tutor desenvolva tanto competências socioafetivas (aquelas 

relacionadas aos aspectos humanos, como perfil do aluno, afetividade, etc.) quanto 

tecnológicas (aquelas relacionadas aos aspectos tecnológicos, como a capacidade de 

manusear as Tecnologias de Informação e Comunicação - TICs). 

Nesse contexto, é imprescindível que o tutor saiba utilizar as diversas TICs a 

fim de esclarecer possíveis dúvidas dos alunos e propor diferentes estratégias de 

aprendizagem, com o objetivo promover não só o acesso à informação e a interação 

entre os alunos através das várias ferramentas e interfaces disponíveis, mas, 

principalmente de possibilitar que os alunos construam conhecimentos exercitando a 

sua criatividade. 

IV.Competências Auto Avaliativas 

A Autoavaliação é muito importante em aspectos pessoais e profissionais 

porque faz parte da observação do dia a dia, da avaliação da prática para analisar os 

possíveis erros e acertos, pois ela ajuda a verificar o que pode ser melhorado, 

aprimorado e modificado para atingir a eficácia. 

Ações como participação assídua nos fóruns das Unidades Curriculares, chats 

e feedbacks por outros meios virtuais de comunicação como e-mail e redes sociais 

com constância é uma boa sinalização de que a conduta do tutor está sendo produtiva, 

pois está havendo interação professor-aluno e mediação da aprendizagem com a 

orientação da construção do conhecimento que fazem parte das competências para a 

função. 

Em suma, a exploração dos recursos, a participação contínua com a mediação 

e a orientação dos estudos e o estímulo da autonomia do aluno são, sem dúvidas, 

condutas que levam o profissional a se certificar do seu bom trabalho e que contribuem 

para aprendizagem significativa do aluno. 



 

 

1.14 TECNOLOGIAS DE INFORMAÇÃO – TIC’S  

 

A FAI acredita que as TIC`s podem contribuir com o acesso à educação, a 

equidade na educação, a qualidade de ensino e aprendizagem, o desenvolvimento 

profissional de professores e alunos, bem como melhorar a gestão, a governança e a 

administração educacional ao fornecer a mistura certa e organizada de políticas, 

tecnologias e capacidades. 

Nesta perspectiva a Faculdade de Iporá – FAI disponibiliza diversos recursos 

tecnológicos aos seus docentes e discentes, tais como: laboratórios de informática, 

computadores para pesquisa instalados na biblioteca, TVs, aparelhos de data show, 

lousa interativa, Wi fi, websites, Webmail, Sistema Performance, Redes Sociais, 

Informativos (online e impressos), Ambiente Virtual de Aprendizagem (Moodle) e 

Plataforma de Interação Virtual (Microsoft Teams) etc. 

Ademais, ainda são utilizados os recursos do Portal do Aluno, espaço onde 

professores e alunos poderão trocar informações e material. 

 

 

 

1.15 AMBIENTE VIRTUAL DE APRENDIZAGEM 

 

O ambiente virtual de aprendizagem (AVA) é uma plataforma LMS (Moodle) 

personalizada para a Faculdade de Iporá que permite o acesso por computadores e o 

acesso mobile por meio de aparelhos celulares e tabletes. 



 

Figura 1: Interface do Ambiente Virtual de Aprendizagem Fonte: AVA FAI,2020 

 

O AVA possibilita a participação do aluno em atividades síncronas e 

assíncronas por meio de ferramentas como o Fórum, Chats, texto colaborativo, 

avaliações, protocolo eletrônico de trabalhos, a indicação de materiais para leitura, o 

mural de notícias, as vídeo aulas, o glossário e o calendário de atividades. 

O AVA está disponível no site portal.fai.edu.br e pode ser acessado também 

pelo site da Faculdade de Iporá na janela do Núcleo de Ensino a Distância da 

Faculdade de Iporá. 

 



 

Figura 1: Estrutura das Trilhas de Aprendizagem no Ambiente Virtual de Aprendizagem Fonte: AVA FAI, 2021 

 

O conteúdo didático do CST em Estética e Cosmética estará organizado no 

AVA em duas trilhas de aprendizagem cada uma composta por 06 unidades de 

conhecimento, 01 desafios de aprendizagem, 01 atividades de aprendizagem e 01 

saiba mais. 

A abertura e o encerramento de cada trilha estarão previstas no calendário 

acadêmico do curso. 

Nos cursos presenciais da FAI, a Unidade Virtual oferta Unidades Curriculares 

na modalidade híbrida com até 40% da carga horária. O principal mecanismo de 

interação entre docentes, professores-tutores e estudantes se dá por meio do AVA 

(Moodle), que conta com ferramentas de comunicação assíncronas e síncronas. 

Essas ferramentas proporcionam uma construção colaborativa do conhecimento entre 

estudantes, corpo docente, coordenação e professores-tutores. 

As ferramentas para interação assíncronas disponíveis no AVA são os 

avisos, os fóruns eletrônicos, os blogs e as mensagens, ficando todos eles 

registrados no  AVA. Para a interação síncrona, o AVA conta com a ferramenta de 

chat; ela permite o diálogo em tempo real entre os participantes do processo 

de ensino e de aprendizagem. Por meio do fórum e da sala virtual inserida no AVA, 

o estudante pode tirar dúvidas, mantendo contato direto, quer com seus colegas quer 

com o professor- tutor. 



As ferramentas assíncronas permitem a interação sem que os participantes 

estejam conectados ao mesmo tempo, essas ferramentas são vantajosas, uma vez 

que permitem o desenvolvimento de um tema de discussão por vários participantes, 

respeitando o ritmo e a disponibilidade de cada um. O estudante pode ter acesso a 

discussões a qualquer hora do dia ou da noite, em qualquer dia da semana, otimizando 

seu tempo de estudo. 

A ferramenta de mensagem, por outro lado, além de ser um canal de 

comunicação seguro, uma vez que toda a interação fica registrada no ambiente, 

permite ao aluno desfazer dúvidas mais gerais sobre a Unidade Curricular e/ou curso 

ou, mesmo, apresentar questões de âmbito mais individual, conduzindo-as ao 

interlocutor mais apropriado. 

A mensagem permite ao(s) professor(es)-tutor(es) ou ao(s) coordenador(es) 

publicar(em) avisos no AVA, transmitindo aos alunos informações importantes. O 

aviso publicado no AVA pode ser enviado via e-mail aos alunos, o que torna tal 

comunicação mais ágil. 

Entre a ferramenta interação síncrona está o chat e o rótulo da sala virtual que 

terá encontros agendados conforme cronograma da tutoria, eliminando a questão de 

de distância geográfica entre os integrantes do AVA. O chat também permite uma 

interação em tempo real, sendo sua maior vantagem o contato direto entre professor- 

tutor e estudantes para atender às suas dúvidas mais pontuais ou aprofundar algum 

tema da Unidade Curricular, propondo uma discussão ou resolução de problemas, 

visando à construção do conhecimento de maneira colaborativa. 

Essa ferramenta também é utilizada no plantão com a Coordenação do Núcleo 

de Ensino a Distância, em data e horário previstos no calendário, permitindo um 

contato direto entre os interlocutores, o que agiliza a comunicação, a resolução e o 

encaminhamento de demandas dos estudantes. 

 

 

1.16 MATERIAL DIDÁTICO 

 

A projeto pedagógico institucional (PPI) da Faculdade de Iporá prevê o Ensino a 

Distância por meio de propostas pedagógicas, conteúdos, metodologia e recursos são 

norteadas por são associadas a utilização Tecnologias de Informação e 

Comunicação. 



Desta forma, o currículo do CST em Estética e Cosmética é organizado no 

Ambiente Virtual de Ensino e Aprendizagem, levando em consideração a carga horária 

presencial do curso, possibilitando a utilização as metodologias ativas de 

aprendizagem como sala de aula invertida e aprendizagem baseadas em problemas. 

Nesta perspectiva em consonância com o projeto pedagógico dos cursos de 

graduação, licenciatura e pós graduação ofertados pela Faculdade de Iporá, os 

conhecimentos a serem adquiridos pelos acadêmicos estabelecidos nas ementas, são 

apresentados por meio de objetos de aprendizagem (AO), ou seja, recursos digitais 

que irão transmitir o conhecimento (livro- texto, vídeos, saiba mais), permitir a 

aplicação prática (desafio de aprendizagem) e verificação da aprendizagem (atividade 

de aprendizagem). 

O material didático que compõe os objetos de aprendizagem é produzido a 

partir da realização das seguintes etapas: determinação desing instrucional das 

unidades curriculares que constituem a matriz curricular do curso pelo Núcleo 

Estratégico Pedagógico (NEP) da Faculdade Iporá e pelo Núcleo Docente 

Estruturante (NDE) , da elaboração do plano de ensino pelo professor formador e 

aprovação pelo coordenador de curso, da elaboração do pelo professor conteúdista , 

da análise e avaliação pela equipe multidisciplinar e testado, obedecendo os 

seguintes fluxos: 

Figura 6: Fluxo de Produção de conteúdo educacional da Faculdade de Iporá impressos e 
digitais 

Fonte: Núcleo de Ensino a Distância,2021. 



Todo fluxo de produção de conteúdo é gerenciado e acompanhado pelo Núcleo 

de Ensino a Distância. 

O material didático digital é desenvolvido de maneira a permitir que o 

acadêmico desempenhe um papel ativo no processo de construção do conhecimento. 

Para isso, alguns critérios devem estar presentes nos conteúdos educacionais 

elaborados pelos professores conteúdistas da Faculdade de Iporá como: linguagem 

clara, concisa e acessível , a especificação de quais objetivos de aprendizagem, 

habilidades e competências que se pretende alcançar, a articulação e a 

contextualização de conteúdo a partir da utilizando exemplos , ilustrações, hiperlinks 

e situações do cotidiano do acadêmico e da realidade de local, no intuito de dar 

significado a aprendizagem, conter bibliografia e sugestões de livros, filmes, 

posdcasts, de modo a promover a autonomia do acadêmico e aprofundamento da 

aprendizagem. 

Após entrega pelo professor conteúdista, o material é revisado pela equipe 

multidisciplinar, para que ele atenda parâmetros de qualidade determinados pelo 

Núcleo Docente Estruturante de cada curso. Está avaliação é feita por meio de um 

check list, que contém indicadores de qualidade mensurado em escalas conceituais 

como é representado no quadro a seguir: 

 

Figura 7: Fluxo de Produção de conteúdo educacional da Faculdade de Iporá - Vídeo 
Aulas 

Fonte: Núcleo de Ensino a Distância,2021. 
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Quadro: Indicadores e escalas para avaliação do material didático 

INDICADOR INSUFICIE 

NTE 

REGUL 

AR 

BOM ÓTIMO EXCELEN 

TE 

Exposição dos objetivos de 
Aprendizagem 

     

Conteúdos estão de acordo 
com os objetivos de 
aprendizagem 

     

Definição de habilidade e 
competências a serem 
alcançadas 

     

Conteúdos contextualizados      

Indicação de bibliografias 
complementares (livros, textos, 

filmes, posdcasts) 

     

Apresenta referência bibliográfica      

Consonância com o projeto 
político pedagógico do curso 

     

Formatação de texto em modelo 
padrão 

     

As atividades de aprendizagem 
Estão de acordo com os 
conteúdos 

     

Os desafios de aprendizagem 
incentivam a formação de 

habilidades e competências 
cognitivas 

     

Utilização de elementos 

gráficos visualmente atrativos e 
condizentes com conteúdo. 

     

Fonte: Equipe Multidisciplinar da Faculdade de Iporá, 2021. 

 

Para elaboração deste instrumento de avaliação, levou-se em consideração os 

Referenciais de Qualidade para Educação Superior a Distância indicados pelo 

Ministério da Educação publicadas em 2007. 

Após aprovação, o material didático é disponibilizado para os acadêmicos no 

AVA (site portal.fai.edu.br, pelo aplicativo para celular) com disponibilidade para 

acesso virtual, downloads e impressão. Assim o discente pode acessar o material 

didático por meio do recurso tecnológico que melhor atender a sua necessidade. 

Além da avaliação realizada pela equipe multidisciplinar, após o fim do 

semestre o material didático também é avaliado pelo acadêmico, por meio da 



avaliação interna aplicada pela CPA (Comissão própria de Avaliação) e 

posteriormente sofre atualizações e adequações. 

Para preservar a autoria e a integridade do material didático produzido para o 

CST em Estética e Cosmética utiliza-se o sistema de armazenamento em nuvens 

por dispensar o uso de dispositivos físicos, ser mais seguro, garantir a mobilidade e 

pela capacidade de armazenamento. 

O material didático produzido para esta proposta pedagógica será armazenado 

em um banco de dados em um Servidor Dedicado Sapphire-fai.edu.br, terceirizado 

pela empresa HostGator Brasil Hospedagem de Sites LTDA. 

 

 

1.17 PROCEDIMENTOS DE AVALIAÇÃO DO PROCESSO DE ENSINO 

APRENDIZAGEM 

 

A avaliação dos alunos da FAI é feita de modo processual, privilegiando o 

esforço do aluno. Assim, os professores procurarão avaliar constantemente os alunos, 

inclusive aplicando várias formas de avaliação para compor a média final de cada 

bimestre. A preocupação maior diz respeito ao fato de o aluno compreender o 

conteúdo da unidade curricular, ter condições de interpretar e avaliar criticamente as 

situações, evitando-se, sempre que possível, realizar avaliações que privilegiam a 

assimilação mecânica de conhecimento. 

De acordo com o Regimento da FAI, o sistema de avaliação está assim 

definido: 

“Art. 92º A avaliação do desempenho acadêmico observará os termos gerais 

estabelecidos neste Regimento e, quanto os seus métodos e abrangência, as normas 

estatuídas pelo Conselho Superior – CONSUP, ouvido o Colegiado de Curso, 

respeitando-se a especificidade de cada curso. 

Art. 93º A aprovação do aluno em cada unidade curricular, unidade curricular 

ou módulo far-se-á por meio de dois critérios, ambos eliminatórios por si mesmos: 

assiduidade e rendimento acadêmico. 

Art. 94º A apuração da assiduidade far-se-á pela frequência do aluno às aulas 

e demais atividades programadas pela unidade curricular, unidade curricular ou 

módulo. 



§ 1° A verificação e registro da frequência do aluno são de responsabilidade do 

Professor de cada unidade curricular, unidade curricular e/ou do coordenador do 

módulo e o seu controle é de responsabilidade da Secretaria Geral, para fins de 

registro geral e elaboração de listas para efeitos de prova; 

§ 2º A frequência às aulas e demais atividades acadêmicas, permitida apenas 

aos matriculados, é obrigatória, vedado o abono de faltas, a não ser aqueles previstos 

em Lei. 

§ 3º Incumbe ao aluno fazer o acompanhamento de sua própria frequência, 

precavendo-se das situações-limite de reprovação. 

§ 4º Independente dos demais resultados obtidos, é considerado reprovado na 

unidade curricular o aluno que não obtenha frequência mínima de 75% (setenta e 

cinco por cento) das aulas e demais atividades programadas. 

Art. 95º O aproveitamento escolar é avaliado pelo acompanhamento contínuo 

do aluno e dos resultados por ele obtidos nas avaliações periódicas e no exame final 

em conformidade com o sistema de avaliação da instituição. Entende-se por 

Aproveitamento Escolar a soma das notas obtidas no conjunto das Avaliações 

denominadas: 

 

Para Módulos da matriz dos CST em Estética e Cosmética sem projetos: 

PESOS 

NI (0,4) Peso NII (0,6) Peso NII Valor total da  

nota Objetos de Aprendizagem avaliados Objetos de Aprendizagem avaliados Objeto de 
Aprendizage 
m avaliados 

Atividade de 
Aprendizagem 

Desafio de 
Aprendizage 

m 

Verificação de 
Aprendizagem 

Atividade de 
Aprendizage 

m 

Desafio 
de 

Aprendiz 
agem 

Verificação 
de 

Aprendiza 
gem 

Avaliação 
de 

Recuperaçã
o 

 

3,0 2,0 5,0 3,0 2,0 5,0 10,0 10,0 

 

I. Nota1 (N1): Prova escrita com pontuação 6,0 (seis), 2,0 (dois) desafio de 

aprendizagem e 2,0 (dois) atividade de aprendizagem (Peso 0,4); 

II. Nota2 (N2): Prova escrita com pontuação 6,0 (seis), 2,0 (dois) desafio de 

aprendizagem e 2,0 (dois) atividade de aprendizagem (Peso 0,6); 

III. Nota3 (N3): Prova para quem não atingir a nota igual ou superior a 7,0 com o 

valor de 0 a dez; 

 

 



Para Módulos da matriz dos CST em Estética e Cosmética com  Projetos: 

Habilidades e Competências a 

serem trabalhadas no PI 

Nota 

mínima 

Nota 

máxima 

Escrita ( ortografia, formatação, coesão e coerência ) 0 2 

Cumprimento de prazo e integração  com os membros do 
grupo,  relacionamento interpessoal 

0 2 

Domínio do Conhecimento 0 4 

Apresentação do Projeto 0 2 

Total 0 10,0 

 

IV. Será aprovado e dispensado do exame final (N3) da unidade curricular o aluno 

que tiver obtido nota final (N1 + N2) igual ou superior a 7,0 (sete), e tiver frequência 

às aulas igual ou superior a 75%; 

V. Se a nota final (N1+ N2), por unidade curricular, for inferior a 7,0 (sete) igual e 

superior a 4.0 (quatro), o aluno deverá prestar o exame final (N3), desde que tenha 

frequência às aulas igual ou superior a 75%. 

VI. Será reprovado o aluno cuja média entre N1 + N2 for menor que 4.0 e/ou tiver 

frequência às aulas inferior a 75%. 

VII. O aluno que se submeter a N3 será considerado aprovado se obtiver média 

final igual ou superior a 6,0 (seis pontos); 

VIII. O aluno que for convocado para a prova N3 e não comparecer na FAI na data 

definida para aplicação da prova ser-lhe-á atribuído à nota 0 (zero); 

IX. O aluno que se submeter a N3 será considerado reprovado se obtiver média 

final menor de 6,0 (seis pontos). 

Art. 96º É concedida avaliação substitutiva ao aluno que deixar de realizar avaliação 

de aproveitamento acadêmico no período estabelecido no calendário acadêmico. 

§ 1º A avaliação substitutiva é realizada mediante requerimento do aluno e em prazo 

estabelecido pela Secretaria. 

§ 2º Conceder-se-á segunda chamada ao aluno que faltar ao exame final, desde 

que requerida no prazo improrrogável de 4 (quatro) dias útil após sua realização, 

uma vez justificada a ausência e a juízo do Diretor Geral. 

Art. 97º O aluno reprovado por não ter alcançado na frequência e/ou no 

desempenho acadêmico os índices mínimos exigidos, repetirá a unidade curricular, 

unidade curricular ou módulo, sujeitando-se na repetência, às mesmas exigências de 

frequência e de aproveitamento estabelecidas neste Regimento e nas normas que 

regulam as avaliações estatuídas pelo Conselho Superior – CONSUP. 



Art. 98º É promovido à série seguinte o aluno aprovado em as unidades curriculares 

do semestre letivo cursado, admitindo-se ainda a promoção com dependência em até 

3 (três) unidade curriculares. 

Parágrafo único. O aluno reprovado em mais de 3 (três) unidade curriculares repetirá 

o período, ficando, porém dispensado das unidades curriculares em que obteve 

aprovação. 

Art. 99º Os alunos que tenham extraordinário aproveitamento nos estudos, 

demonstrado por meio de provas e outros instrumentos de avaliação específicos, 

aplicados por banca examinadora especial, poderão ter abreviada a duração dos seus 

cursos, de acordo com as normas dos sistemas de ensino, conforme previsto no art.47 

§ 2º da LDB. 

Art. 100º São atividades curriculares as preleções, exercícios, argüições, trabalhos 

práticos, seminários, excursões, estágios, provas escritas e orais previstas nos 

respectivos planos de ensino, aprovados pelo Colegiado de Curso. 

Parágrafo único. O professor, a seu critério ou a critério da respectiva coordenadoria, 

pode promover trabalhos, exercícios e outras atividades em classe e extraclasse, nos 

limites definidos pelo Colegiado de Curso. 

 O aluno reprovado em mais de 3 (três) unidade curriculares repetirá o período, 

ficando, porém dispensado das unidades curriculares em que obteve aprovação”. 

 

 

1.18 NÚMERO DE VAGAS 

 

O número de vagas previstas para o curso de Tecnologia em Estética e 

Cosmética é condizente com a infraestrutura acadêmica disponibilizada, afinal o curso 

dispõe de todo o suporte necessário para que este Projeto Pedagógico se efetive de 

maneira concreta e precisa.  

 Do mesmo modo, deve-se destacar a infraestrutura física da FAI que 

disponibiliza ao curso as condições necessárias para efetivação dos mecanismos de 

gestão e ensino-aprendizagem contemplados neste projeto.  

As vagas são divididas da seguinte maneira: 

Matutino – 100 vagas anuais; 

Noturno – 100 vagas anuais; 

Totalizando 200 vagas anuais para o Curso de Tecnologia em Estética e Cosmética. 



1.19 INTEGRAÇÃO COM O SISTEMA LOCAL E REGIONAL DE SAÚDE E O SUS 

 

A Faculdade de Iporá – FAI possui convênios com o intuito de propiciar aos 

acadêmicos e professores vários cenários de aprendizagem na área de Estética, na 

cidade de Iporá. O principal parceiro é a secretaria da saúde da cidade de Iporá, no 

sentido de articular a formação acadêmica do tecnólogo em estética e cosmética. 

A FAI propõe-se buscar e manter parcerias com entidades, instituições 

públicas, privadas e associações de classe, vislumbrando a cooperação nos âmbitos 

científico, técnico, tecnológico e pedagógico, além da ampliação e diversidade dos 

cenários de aprendizagem para os acadêmicos do Curso de Tecnologia em Estética 

e Cosmética. Foram firmados convênios com a Secretaria de Saúde da cidade de 

Iporá; para o desenvolvimento das atividades práticas e de estágio curricular 

supervisionado nas unidades de saúde vinculadas. 

Serão utilizados para supervisão dos acadêmicos, docentes da instituição, 

conforme as cláusulas do convênio e de acordo com a demanda do campo 

disponibilizado, atendendo aos princípios éticos da formação e atuação profissional e 

respeitando a relação máxima de alunos por supervisor. 

 

 

1.20 ATIVIDADES PRÁTICAS DE ENSINO PARA ÁREAS DE SAÚDE 

 

As disciplinas do curso de Tecnologia em Estética e Cosmética possuem a 

aplicação e integração entre a teoria e a prática, sendo realizadas nas atividades 

acadêmicas, por meio de discussões de situações problemas em sala de aula, 

observações laboratoriais, vivência de situações e problemas nos laboratórios 

específicos e nas práticas. 

Os docentes atuarão com metodologias ativas, trazendo diversidade de 

cenários empregados, nas clínicas e laboratórios Institucionais, além dos campos 

adotados: hospitais, secretaria da saúde, bem como nas unidades básicas de saúde, 

dentre outras, o que proporcionará maior integração entre os preceitos teóricos e as 

ações práticas, oportunizando aos discentes experiências que consolidam seus 

conceitos técnicos e humanizam o atendimento. 

 

 



DIMENSÃO 2: CORPO DOCENTE E TUTORIAL 

 

O corpo de tutores do curso de Tecnologia em Estética e Cosmética da FAI que 

atua na modalidade EAD é formado por professores especialistas e mestres. Estes 

professores têm função de nortear as práticas de ensino-aprendizagem por meio das 

ferramentas tecnológicas de informação e comunicação, capazes de facilitar a 

aquisição do conhecimento e a aprendizagem do acadêmico. 

Para cumprir tal função, os tutores utilizam os diversos recursos do AVA, tais 

como: fóruns, chats, compartilhamento e troca de documentos, acesso a bases de 

dados, dentre outros. Neste ambiente virtual os professores organizam e 

disponibilizam materiais com os conteúdos das Unidades Curriculares, elaboram e 

enviam trabalhos e avaliações e interagem com os acadêmicos. 

A metodologia utilizada para os encontros a distância são variadas e atendem 

as especificidades dos alunos: problemas reais contextualizados são trazidos como 

forma de reflexão e análise; materiais extras são indicados como forma de 

complementar os estudos; exercícios de fixação ajudam na aprendizagem e 

compreensão do conteúdo. 

A instituição, preocupada com a qualificação de seus professores, incentiva e 

oferece formações que subsidiam a prática docente no EAD. O Núcleo de 

Acessibilidade e o Núcleo de Apoio Pedagógico auxiliam o docente em suas práticas. 

Estes Núcleos buscam orientar os professores na identificação de alunos com 

problemas de aprendizagem, bem como sugerir e auxiliar nas adaptações de 

materiais para estudantes com deficiência. 

O Professor e tutor de Educação a distância deve ser um integrador, e 

facilitador para o aluno na construção do conhecimento. Devendo, portanto, ter 

habilidade para interagir com os estudantes com disponibilidade para ouvir e atendê-

los nas suas dúvidas e problemas, de modo que o estudante veja nele um aliado.  

A FAI Para garantir a aderência dos tutores com a Educação a Distância 

disponibiliza a todos os tutores contratados, com ou sem experiência ou formação 

comprovada, o curso de extensão em Docência e Tutoria na Educação a Distância, 

com carga horária totalizando 60h de formação plena. 

Para formação continuada a FAI disponibilizará também capacitação 

constante, síncronas e assíncronas, através do Centro de Capacitação, o ambiente 

virtual de aprendizagem destinado para este fim. 



2.1 NÚCLEO DOCENTE ESTRUTURANTE (NDE) 

 

A Faculdade de Iporá através da Coordenação de curso, atende a Resolução 

CONAES nº 1 de 17 de junho de 2010, para constituição dos Núcleos Docentes de 

seus cursos, que preconiza em sua composição, determinado em seu Art.3º desta 

Resolução, que o NDE deve: 

I. ser constituído por um mínimo de 5 professores pertencentes ao corpo 

docente do curso; 

II. ter pelo menos 60% de seus membros com titulação acadêmica obtida em 

programas de pós-graduação stricto sensu; 

III. ter todos os membros em regime de trabalho de tempo parcial ou integral, 

sendo pelo menos 20% em tempo integral; 

O NDE tem como missão precípua auxiliar a Coordenação e o Conselho de 

Curso na implantação e no desenvolvimento do Projeto Político Pedagógico dos 

Cursos, bem como na sua constante atualização e aperfeiçoamento, aprovados pelos 

CONSUP.  

Segundo o ato de sua criação, o NDE será composto pelo Coordenador do 

Curso, membro nato e responsável pela coordenação do NDE, e por docentes 

vinculados ao curso.  

Os docentes que integrarem o NDE serão indicados pelo Coordenador do 

Curso e nomeados pelo Diretor da Faculdade  

Compete ao Núcleo Docente Estruturante - NDE:  

I. Estabelecer diretrizes e normas para o regime didático-pedagógico do Curso, 

respeitada a política acadêmica aprovada pelos órgãos superiores;  

II. Discutir, elaborar e implantar o Projeto Pedagógico do Curso – PPC do curso;  

III. Definir o perfil profissional e os objetivos gerais do Curso;  

IV. elaborar o currículo pleno do Curso e suas alterações, para aprovação pelos 

órgãos competentes;  

V. emitir pareceres das propostas de ensino, iniciação científica e extensão no 

âmbito do Curso;  

VI. fixar as diretrizes gerais dos programas das Unidades Curriculares do Curso 

e suas respectivas ementas, recomendando ao Coordenador do Curso, modificações 

dos programas para fins de compatibilização;  



VII. propor ao Coordenador providências necessárias à melhoria qualitativa do 

ensino;  

VIII. participar do processo de seleção, permanência ou substituição de 

docentes para o Curso;  

IX. Promover a articulação e integração dos conteúdos do curso tanto no plano 

horizontal como vertical.  

X. Definir o perfil do formando egresso/profissional de acordo com as Diretrizes 

Curriculares Nacionais do Curso de Graduação a que pertencem 

XI. Encaminhar as propostas de reestruturação curricular ao Colegiado do 

Curso para aprovação e posteriormente ao Núcleo Pedagógico da FAI e ao CONSUP.  

XII. Avaliar os Planos de Ensino das Unidades Curriculares do curso, 

adequando-os ao PPC.  

XIII. Acompanhar, atualizar, articular e adequar o PPC de acordo com os 

relatórios da Comissão Própria de Avaliação - CPA, Núcleo Estratégico Pedagógico- 

NEP, procurando atender ao Sistema Nacional de Avaliação da Educação Superior – 

SINAES, o Exame Nacional de Desempenho dos Estudantes – ENADE, o Plano de 

Desenvolvimento Institucional – PDI, o Projeto Pedagógico Institucional – PPI e a 

demanda de mercado. 

XIV. Analisar o desempenho docente e repassar as limitações encontradas em 

seu curso à Gerência Acadêmica e ao Núcleo Pedagógico da IES. 

XV. Elaborar e implementar projeto de iniciação cientifica, extensão interligado 

ao curso numa visão empreendedora. 

 

 

2.1.1 Componentes do NDE – Núcleo Docente Estruturante 

 

O NDE do Curso de Tecnologia em Estética e Cosmética atende ao que é 

preconizado pela Portaria Normativa CONAES/MEC 01/2007=> Mínimo de 05 

docentes, mínimo de 60% deles com formação Stricto Sensu e mínimo de 20% em 

regime Integral. Segue abaixo uma planilha com os Membros do NDE do Curso de 

Tecnologia em Estética e Cosmética: 

 

 

 



Professor Titulação Regime de Trabalho 

Dúria Barbosa de Oliveira e Dias Especialista Tempo Parcial 

Thaiomara Alves Silva Doutora Tempo Integral 

Marcela Christofoli Doutora Tempo Integral 

Luciana Ferreira Fonseca Rodovalho Doutora Tempo Integral 

Eveline Leonel Especialista Tempo Parcial 

 

Nesse sentido, destaque-se que este PPC do Curso de Tecnologia em Estética 

e Cosmética é fruto da gestão articulada da Coordenação de Curso e o Núcleo 

Docente Estruturante (NDE), e foi elaborado adotando-se como referência o PPI, o 

PDI, as Leis de Diretrizes e Bases da Educação Superior (Lei nº 9.394/96), as 

diretrizes curriculares nacionais para a organização e funcionamento dos cursos 

superiores e demais normas legais que regem a oferta da educação superior. 

Assim sendo, possui orientações estratégicas para o planejamento e a 

condução das atividades acadêmicas do Curso, sempre referenciadas pela missão da 

Instituição, por sua vocação e objetivos, pela legislação vigente, e pelo contexto social, 

político, econômico e cultural no qual está inserida. 

 

 

2.2 EQUIPE MULTIDISCIPLINAR 

 

A Equipe Multidisciplinar da FAI, é formada por profissionais de diferentes 

competências, envolvidas no desenvolvimento de projetos e Unidades Curriculares na 

modalidade a distância. Atua em parceria com o Centro de Ensino Distância. 

São atribuições da equipe multidisciplinar: concepção, produção e 

disseminação de tecnologias, metodologias e recursos educacionais para o EAD; 

avaliação e validação do material didático adotado pela Instituição para as Unidades 

Curriculares virtuais; elaboração do plano de ação para o ensino à distância, 

documento que determinará as implantações e processos de trabalhos a serem 

formalizados no âmbito do EAD. 

Com apoio tecnológico do setor de Tecnologia da Informação, a equipe 

multidisciplinar trabalha com a finalidade de garantir a qualidade de todo o processo 

de ensino e aprendizagem, desde a criação, produção, distribuição e monitoramento, 

até a avaliação da Unidade Curricular à distância, promovendo a autoaprendizagem, 



a aprendizagem significativa, ativa e colaborativa, suportadas pelo uso sistemático 

das ferramentas tecnológicas de informação e comunicação. 

No quadro a seguir membros que compõem a equipe multidisciplinar da 

Faculdade de Iporá. 

Membro Titulação   

Aline dos Santos Sousa 
Gerente Acadêmica 

Graduação: Administração com Habilitação em 
Marketing 
Mestrado: Desenvolvimento e planejamento 
territorial 

Bianca Christofoli Freitas Queiroz 
Coordenadora 

Graduação: Engenharia Civil 
Mestrado: Desenvolvimento regional 

Beatriz Souza Martins 
Técnico Administrativo 

Licenciatura em Ciências Biológicas 
Graduanda em Biblioteconomia 

Glauce Silva Fonseca de Morais 
Técnico Administrativo 

Graduação: Direito 
Especialização: Docência universitária 

Isaac de Matos Ponciano 
Coordenador 

Graduação: Engenharia agrícola e ambiental 
Doutorado: Engenharia de sistemas agrícolas 

Joyce Ribeiro do Carmo 
Coordenadora 

Graduação: Farmácia 
Mestrado: Desenvolvimento regional 

Leandro Ribeiro Miwa 
Coordenador 

Graduação: Direito e Pedagogia 
Mestrado: Direito e relações internacionais 

Osmar Martins Ferreira Júnior 
Coordenadora 

Graduação: Odontologia 
Mestrado: Odontologia 

Vilma Maria Soares Rodrigues 
Coordenadora 

Graduação: Pedagogia 
Especialização: Psicopedagogia, supervisão e 
planejamento educational 

Jessica Machado Alves 
Técnico Administrativo 

Graduada em Química 
Especialista em Docência Universitária 

Mayara Barroso Siqueira Graduada em Letras 
Graduada em Pedagogia 
Especialista em Educação para a Diversidade: 
Direitos Humanos 
Especialista em Libras e Educação para Surdos 

 

 

2.3 REGIME DE TRABALHO DO COORDENADOR DO CURSO 

 

A Coordenadora do Curso de Tecnologia em Estética e Cosmética é contratada 

com regime integral de 40 horas semanais, divididas em atividades docente, de gestão 

do curso e orientação e iniciação científica. 

 

 

 

 



2.3.1 Atuação do Coordenador 

 

A Instituição reconhece a Coordenação do curso como uma liderança 

importante para a concepção, a execução e o aperfeiçoamento do projeto pedagógico 

dos cursos que oferece. 

Nesse sentido, há sempre um esforço de formar uma equipe de coordenadores 

respeitando os seguintes critérios: 

 Professores com formação acadêmica correspondente a mestre/doutor e/ou, 

minimamente, cursando um programa Stricto Sensu na área do curso; 

 Professores com, pelo menos, 5 anos de experiência acadêmica e não -

acadêmica; 

 Professores com dedicação integral ao curso e à Instituição (40 horas); 

 Professores capazes de liderar processos acadêmico-pedagógicos envolvendo 

professores e estudantes; 

 Professores integrados à comunidade local, capazes de facilitar a localização 

e a contratação de bons profissionais, estabelecimento de convênios, fixação 

de imagem institucional positiva da Instituição etc; 

 Professores interessados em conhecer o projeto dos estudantes, as demandas 

do mercado de trabalho e as necessidades da comunidade para, de alguma 

forma, fortalecer os programas educacionais que a Instituição oferece; 

 Professores aptos a selecionar, produzir ou a utilizar informações que 

subsidiem os processos decisórios que envolvem sua função; 

 Professores com boa capacidade de comunicação oral e escrita. 

Para o Curso de Tecnologia em Estética e Cosmética, bem como de outros 

cursos de graduação da IES, são constituídas atuações e atribuições divididas em 

categorias passíveis de conduzir positivamente o curso e a modernização dos 

Projetos Pedagógicos: funções de natureza Política, Gerencial, Acadêmica e 

Institucional. 

 

a) Funções de Natureza Política: 

 O Coordenador do Curso exerce o papel de grande divulgador do curso tanto 

no plano interno – junto a estudantes e a professores – quanto no plano externo 

– junto aos potenciais empregadores e a comunidade/sociedade. 



 Negocia com os dirigentes condições que multipliquem as possibilidades de 

execução de projetos capazes de ampliar a aprendizagem do corpo discente. 

 Motivar estudantes e professores para a busca de qualidade acadêmica. 

 

b) Funções de Natureza Gerencial: 

 Supervisiona a qualidade e a suficiência das instalações da IES para o curso; 

dos equipamentos dos laboratórios; do acervo da biblioteca e da adequação da 

política de uso dos espaços e equipamentos. 

 Conhece e contribui para os controles da Secretaria: registro de faltas e de 

notas, matrículas, cumprimento de prazos etc. 

 Fórmula fluxos de comunicação e de processos que contribuam para a 

agilidade das ações e a eficácia dos resultados. 

 

c) Funções de Natureza Acadêmica: 

 Contribui para a concepção, execução e o aperfeiçoamento do projeto 

pedagógico do curso na direção e sua explícita articulação com as atividades 

de ensino, pesquisa e extensão. 

 Integra os professores e estimula a articulação das Unidades Curriculares da 

grade curricular – tanto no plano horizontal quanto vertical – e dos programas 

curriculares e extracurriculares que, de alguma forma, envolvam as atividades 

de ensino, pesquisa e extensão. 

 Lidera o programa de avaliação com a preocupação de identificar pontos 

frágeis e de formular alternativas de superação de tais debilidades. 

 Estimula os programas que reforcem os projetos acadêmico/profissional dos 

estudantes, o projeto pedagógico do curso e o PDI: programa de monitoria, 

programa de iniciação científica, execução dos PIs – Projetos Interdisciplinares, 

programas de consultoria vinculados ao Núcleo de Práticas etc. 

 

d) Funções de Natureza Institucional: 

 Contribui para a imagem interna e externa do curso e da Instituição. 

 Encontra meios de ampliar a empregabilidade dos egressos. 

 Firma contratos, convênios e parcerias que ampliem os espaços de 

aprendizagem dos estudantes, os espaços profissionais dos egressos e a 

credibilidade da Instituição junto à sociedade. 



 Procura ser ativo em todos os processos que envolvam a autorização, 

reconhecimento e avaliação periódica do curso que coordena. 

Dessa forma, há que se destacar que a Faculdade de Iporá – FAI tem na sua 

organização administrativa e acadêmica um coordenador responsável pela 

articulação, formulação, e execução de cada projeto pedagógico de Curso. 

A Coordenação do Curso de Tecnologia em Estética e Cosmética está sob a 

responsabilidade da professora Luciana Ferreira Fonseca Rodovalho Doutora em 

Ciências da Saúde pela Universidade Federal de Goiás (UFG) (2012); mestre em 

Ciências Farmacêuticas pela UFG (2007). Diretora técnico administrativa da Guia 

Empreendimentos (incubada no CEI/UFG), e diretora técnica da ITCI (incubada 

graduada no CEI/UFG). Professora universitária e ex-coordenadora pedagógica, 

experiência em tutoria para EaD. Atuação profissional nas áreas de Pesquisa, 

Desenvolvimento e Inovação de Produtos Farmacêuticos, Cosméticos, Veterinários, 

Nutracêuticos e Homeopáticos. Ênfase em Gestão da Inovação, de Processos e da 

Qualidade, atuando principalmente nos seguintes temas: Dermocosméticos, 

Nanotecnologia, PD&I, Estabilidade e BPF e C, Homeopatia e Fitoterapia. Atualmente 

seu principal projeto é MULTIPET (contemplado pelo Edital Centelha).  

Desse modo, pode-se afirmar que o respectivo docente possui uma formação 

que lhe permite ter domínio do desenvolvimento do projeto pedagógico do seu curso. 

 

 

2.4 TITULAÇÃO DO CORPO DOCENTE DO CURSO 

 

O corpo docente do Curso de Tecnologia em Estética e Cosmética é constituído 

por docentes com formação específica e titulação compatível aos conteúdos 

ministrados, à natureza das atividades acadêmicas que desenvolverá, às 

características do contexto da região, e à concepção do curso. 

Os professores são estimulados à educação continuada, tanto pelo 

oferecimento, pela Faculdade de Iporá – FAI, de cursos de pós-graduação Lato 

Sensu, de cursos de extensão e pela facilitação e subsídio para a inscrição em 

programas de pós-graduação Stricto Sensu e, também para participações em eventos 

e apresentações e publicações de trabalhos em geral. 

A Instituição também oferece apoio à pesquisa dos seus Docentes, através da 

Coordenação de Pesquisa que tem por objetivo promover o desenvolvimento de 



investigações científicas e destina-se aos professores de todos os cursos da 

Faculdade de Iporá – FAI.  

Há que se destacar que o corpo docente participa ativamente dos eventos de 

extensão da Faculdade de Iporá – FAI, tanto na sua concepção como na sua 

realização, envolvendo toda a comunidade acadêmica em programas sociais e 

culturais. 

São atribuições do corpo docente: 

I. Elaborar o Plano de Ensino Aprendizagem de sua Unidade Curricular, 

submetendo à aprovação de seu Colegiado; 

II. Orientar, dirigir e ministrar o ensino de sua Unidade Curricular, cumprindo-lhe 

integralmente o programa e carga horária; 

III. Organizar e aplicar os instrumentos de avaliação de aproveitamento e julgar os 

resultados apresentados pelos alunos; 

IV. Registrar nos Diários de Classe, a frequência dos alunos e a matéria lecionada; 

V. Entregar à Secretaria Geral os Diários preenchidos, Planos de Ensino, bem 

como, os resultados das avaliações do aproveitamento acadêmico, nos prazos 

fixados; 

VI. Observar o regime disciplinar da Faculdade; 

VII. Elaborar e executar projetos de Extensão e prestação de serviços; 

VIII. Dedicar-se à produção do conhecimento e à inovação tecnológica, publicar a 

produção científica e registrá-la adequadamente; 

IX. Participar dos processos seletivos discentes e da orientação acadêmica do 

aluno; 

X. Dedicar-se à melhoria dos processos pedagógicos e metodológicos de ensino-

aprendizagem e das propostas curriculares; 

XI. Atender a todas as convocações efetuadas pelo Diretor Geral, pala Gerência 

Acadêmica e pelos Coordenadores de Cursos. 

XII. Elaborar e atualizar ementas, programas e bibliografia das Unidades 

Curriculares da sua área de conhecimento, bem como estudar e propor 

melhorias curriculares nas matrizes dos cursos; 

XIII. Cumprir integralmente o programa e a carga horária das Unidades Curriculares 

e das demais atividades que lhe são atribuídas; 

XIV. Observar rigorosamente o Calendário Acadêmico e o Calendário de Eventos 

da Instituição; 



XV. Estar presente na FAI ou à disposição dela, durante o período previsto no 

contrato de trabalho; 

XVI. Participar dos processos seletivos discentes e da orientação acadêmica do 

aluno; 

XVII. Participar de programas especiais de capacitação docente, quando convocado. 

XVIII. Abster-se, caso postule em nome de terceiros, contra a FAI, de divulgar 

segredo profissional e as informações reservadas ou privilegiadas que lhe 

tenha sido confiadas quando ocupante de cargos/funções de confiança na 

Instituição; 

XIX. Abster-se de participar de causa contrária à ética, à moral ou à validade de ato 

jurídico em que tenha colaborado, orientado ou conhecido; da mesma forma 

deve declinar seu impedimento ético quando tenha sido convidado pela outra 

parte, se esta lhe houver revelado segredo ou obtido seu parecer; 

XX. Guardar sigilo sobre o que saiba em razão de sua função/ cargo, cabendo-lhe 

recusar-se a depor como testemunha em processo no qual tenha informações 

reservadas ou privilegiadas; 

XXI. Votar, podendo ser votado, para representante de sua classe no Conselho 

Superior - CONSUP e no seu Colegiado de Curso; 

XXII. Participar das reuniões e trabalhos dos órgãos colegiados a que pertencer e de 

comissões para as quais for designado; 

XXIII. Recorrer de decisões dos órgãos deliberativos ou executivos; e 

XXIV. Exercer as demais atribuições que lhe forem previstas neste Regimento e no 

Plano de Carreira Docente. 

Para ingresso na Faculdade e no Curso de Tecnologia em Estética e Cosmética 

os professores serão selecionados pelo Coordenador, oriundos, em sua maioria, da 

região de Iporá, quando necessário, de outras cidades e regiões do Estado e do Brasil. 

Os requisitos exigidos para a docência são: 

a) Titulação acadêmica: Privilegia-se os candidatos com melhor titulação, compatível 

com as Unidades Curriculares a serem ministradas. A titulação mínima aceitável é a 

de especialista. 

b) Formação não acadêmica=> Privilegia-se os candidatos com maior formação, ainda 

que não acadêmica (treinamentos empresariais, cursos de extensão, cursos de 

atualização, entre outros). 



c) Experiência acadêmica=> Privilegia-se candidatos com maior e melhor experiência 

acadêmica. 

d) Experiência profissional=> Para Unidades Curriculares mais específicas de Gestão 

o requisito experiência é fundamental, já para as Unidades Curriculares de formação 

geral, a experiência em Gestão não é um requisito eliminatório, mas um requisito 

desejado. 

O perfil e a titulação do corpo docente do Curso de Tecnologia em Estética e 

Cosmética estão representados na tabela, a seguir: 

Nome Graduação Titulação 

Marcela Christofoli Biologia 
Química 

Doutora 

Dúria Oliveira Farmácia Especialista 

Thaiomara Alves Silva Biologia Doutora 

Vânia Gomes Cardoso Letras 
Pedagogia 

Mestre 

Luciana Ferreira Fonseca Rodovalho Farmácia Doutora 

Evelinne Leonel de Sousa Farmácia Especialista 

 

 

2.5 REGIME DE TRABALHO DO CORPO DOCENTE DO CURSO 

 

O regime de trabalho a ser adotado serão o de tempo parcial, integral ou 

horista. Os docentes contratados em regime de tempo parcial terão 25% de sua carga 

horária dedicada a atividades extraclasse, atendimento aos alunos do curso, 

planejamento didático-pedagógico, desenvolvimento de atividades de extensão entre 

outras atividades. O coordenador do curso será contratado em regime de trabalho de 

quarenta horas semanais. 

O Regime de Trabalho do Corpo Docente do Curso de Tecnologia em Estética 

e Cosmética da FAI está descrito no relatório do corpo docente, apresentado pelo 

NDE. 

Nome Regime de Trabalho 

Marcela Christofoli Tempo Integral 

Dúria Oliveira Tempo Parcial 

Thaiomara Alves Silva Tempo Integral 

Vânia Gomes Cardoso Tempo Parcial 

Luciana Ferreira Fonseca Rodovalho Tempo Integral 

Evelinne Leonel de Sousa Tempo Parcial 

 

 



2.5.1 Qualificação do Corpo Docente 

 

A IES tem delineado a partir do seu PDI a preocupação constante com 

qualificação de seu corpo docente, afinal isso vai eclodir exatamente no objetivo maior 

de promover a melhoria da qualidade das funções de ensino, pesquisa e extensão. 

Dessa forma, haverá a busca constante pelo incentivo e por meios de facilitar 

o acesso do seu corpo docente aos cursos Stricto Sensu. 

A Faculdade de Iporá – FAI também incentivará os seus professores a se 

qualificarem a partir dos seus próprios cursos de pós-graduação. 

 

 

2.5.2 Plano de Carreira Docente 

 

A IES tem implementado e homologado o seu Plano de Carreira Docente. Entre 

os aspectos levados em consideração quando da composição do Plano de Carreira 

Docente – PCD destacam-se: titulação, regime de trabalho, substituições, experiência 

acadêmica e experiência profissional não acadêmica, mérito pelo trabalho 

desenvolvido e continuidade do processo de atualização. 

A Instituição tem a titulação como principal critério para progressão na carreira 

docente e, neste sentido, procura desenvolver uma política de qualificação que 

incentive o docente a continuar seus estudos de pós-graduação. 

Outros importantes fatores que poderão ser considerados para a progressão 

na carreira docente são a produção e a publicação de obras técnico-científicas, 

resultantes dos trabalhos de investigação dos professores e estudantes. 

 

 

2.6 EXPERIÊNCIA PROFISSIONAL DO CORPO DOCENTE EXCLUÍDO A 

EXPERIÊNCIA NO EXERCÍCIO DA DOCÊNCIA SUPERIOR  

 

O corpo docente do Curso de Tecnologia em Estética e Cosmética possui 

professores com experiência profissional comprovada, bem como, experiência no 

exercício da Docência Superior o que possibilita uma atuação em sala de aula voltada 

as áreas práticas de atuação, favorecendo o processo de ensino e aprendizagem. 

 



Nome Experiência Profissional 

Marcela Christofoli 17 anos 

Dúria Oliveira 10 anos 

Thaiomara Alves Silva 5 anos 

Vânia Gomes Cardoso 7 anos 

Luciana Ferreira Fonseca Rodovalho 23 anos 

Evelinne Leonel de Sousa 16 anos 

 

 

2.7 EXPERIÊNCIA NO EXERCÍCIO DA DOCÊNCIA SUPERIOR 

 

O exercício profissional da docência superior é complexo e desafiador, vai além 

da transmissão e construção de saberes presentes em outros momentos do processo 

de ensino e aprendizagem. No contexto acadêmico, o docente exerce influência mais 

diretamente ligada à formação do profissional, que num futuro breve será inserido ao 

mercado de trabalho. 

No ensino superior o docente interage com acadêmicos, visto que se trata de 

uma prática que implica interações humanas. Nesse espaço de interação, o professor 

tem como responsabilidade a delicada tarefa de contribuir efetivamente na formação 

de outros profissionais. Para isso, requer-se do docente uma gama de conhecimentos 

e competências, além da capacidade de ação respaldada pela ética profissional. 

O docente precisa estar ciente de suas competências e de que as interações 

no contexto educacional são abrangentes, onde o educador é avaliado por seus 

alunos não somente em relação às habilidades e domínios das técnicas de ensino que 

emprega. O professor universitário é também avaliado por sua capacidade de interagir 

e mediar interações entre os acadêmicos, além de se constituir em modelo 

profissional, que poderá ser imitado ou não. 

É nesse contexto que se considera a importância dos atributos constituintes do 

exercício profissional do ensino na docência superior, considerando conhecimentos, 

competências e a ética como forma de respaldar as ações do profissional que implica 

diversas formas de interações sociais. 

Para tanto o Curso de Tecnologia em Estética e Cosmética detêm docentes 

que visam identificar as dificuldades dos discentes, expondo em linguagem acessível 

de acordo com as características individuais os seus conteúdos curriculares, além de 

elaborar atividades práticas e teóricas pensando na melhoria da aprendizagem e de 

novas formas de avaliações. 



Nome Experiência na docência 

Marcela Christofoli 13 anos 

Dúria Oliveira 2 anos 

Thaiomara Alves Silva 5 anos 

Vânia Gomes Cardoso 7 anos 

Luciana Ferreira Fonseca Rodovalho 10 anos 

Evelinne Leonel de Sousa 2 anos 

 

 

2.8 EXPERIÊNCIA NO EXERCÍCIO DA DOCÊNCIA NA EDUCAÇÃO A DISTÂNCIA 

 

Para garantir a aderência dos docentes com a Educação a Distância da FAI – 

Faculdade de Iporá disponibilizará a todos os docentes um curso de extensão em 

Docência e Tutoria na Educação a Distância, com carga horária totalizando 60h de 

formação plena. Para formação continuada a FAI disponibilizará capacitações 

constantes, síncronas e assíncronas, através do AVA, o ambiente virtual de 

aprendizagem destinado para este fim. 

A experiência no exercício da docência na educação à distância compete 50% 

dos docentes com mais de 3 anos de experiência. Capacitação e formação continuada 

a fim de proporcionar efetiva atuação, pedagógica, metodológica no processo de 

Ensino Aprendizagem. 

O Curso de Tecnologia em Estética e Cosmética possui na sua equipe de 

docentes, profissionais habilitados e competentes, com experiência na Educação a 

Distância, que atuam como polinizadores, socializando suas experiências e 

metodologias com os profissionais que atuam nesta modalidade, o que permite 

identificar as dificuldades dos acadêmicos, além de expor o conteúdo em uma 

linguagem aderente as características de cada turma, apresentando exemplos 

contextualizados com os conteúdos das disciplinas ministradas, permitindo ao 

docente identificar discentes com dificuldade e elaborar atividades específicas, e 

quando necessário encaminhá-lo para o Núcleo de Apoio Psicopedagógico, assim 

inovando, avaliando e adaptando suas metodologias, exercendo um papel de 

liderança, sendo reconhecido pela sua produção. 

Nome Experiência na 
Educação a Distância 

Marcela Christofoli 1 ano e meio 

Dúria Oliveira 1 anos e meio 

Thaiomara Alves Silva 1 anos e meio 

Vânia Gomes Cardoso 1 anos e meio 



Luciana Ferreira Fonseca Rodovalho 1 ano e meio 

Evelinne Leonel de Sousa 0 

 

 

2.9 EXPERIÊNCIA NO EXERCÍCIO DA TUTORIA NA EDUCAÇÃO A DISTÂNCIA 

 

Para garantir a aderência dos tutores com a Educação a Distância da FAI – 

Faculdade de Iporá será disponibilizado a todos os tutores contratados, o curso de 

extensão em Docência e Tutoria na Educação a Distância, com carga horária 

totalizando 60h de formação plena. Para formação continuada a FAI disponibilizará 

capacitação constante, síncronas e assíncronas, através do AVA, o ambiente virtual 

de aprendizagem destinado para este fim. 

A experiência no exercício da tutoria na educação à distância compete 50% 

dos tutores com mais de 3 anos de experiência. Capacitação e formação continuada 

a fim de proporcionar efetiva atuação, pedagógica, metodológica no processo de 

Ensino Aprendizagem. 

O Curso de Tecnologia em Estética e Cosmética possui na sua equipe de 

tutores, profissionais com experiência na Educação a Distância que atuam como 

polinizadores, socializando suas experiências e metodologias com os profissionais 

que atuam nesta modalidade. Os cursos de capacitação para Docentes contribuem 

também, para qualificação de novos tutores, ofertando cursos e oficinas voltadas à 

dinâmica do EAD. Estes profissionais tutores, buscam desenvolver atividades de 

interação entre docentes e discentes, com o intuito de promover uma aprendizagem 

com equidade entre os acadêmicos. 

O Núcleo de Acessibilidade e o Núcleo de Apoio Pedagógico também auxiliam 

os tutores em suas práticas. Estes Núcleos buscam orientar os tutores sugerindo e 

auxiliando na utilização das possíveis tecnologias assistivas para acadêmicos com 

deficiência. 

Nome Experiência na 
Educação a Distância 

Marcela Christofoli 0 

Dúria Oliveira 0 

Thaiomara Alves Silva 0 

Vânia Gomes Cardoso 0 

Luciana Ferreira Fonseca Rodovalho 0 

Evelinne Leonel de Sousa 0 

 



2.10 ATUAÇÃO DO COLEGIADO DO CURSO OU EQUIVALENTE 

 

A FAI garante às Coordenações de curso e aos respectivos corpos docentes a 

efetiva participação nos Colegiado dos Cursos, nos termos normativos discriminados 

a seguir: 

O colegiado de curso é órgão deliberativo, normativo e coletivo cuja finalidade 

é promover a assessoria didática e administrativa no âmbito de cada curso da FAI e 

tem a seguinte composição: 

 O Coordenador do curso, seu Presidente; 

 Três representantes do corpo docente;  

 Dois representante do corpo discente. 

Compete ao colegiado de curso, entre outras coisas: 

 Contribuir na definição do perfil de egresso do curso respectivo; 

 Aprovar alterações curriculares propostas pelo NDE, submetendo-as ao 

Conselho para referendar tais decisões; 

 Promover a supervisão didático-pedagógica do curso; 

 Aprovar os programas das Unidades Curriculares, planos de aulas, 

planejamento das atividades articuladas ao ensino, bem como colaborar com 

a coordenação do curso e NDE, tendo em vista a operacionalização do projeto 

pedagógico, a integralização da carga horária e desenvolvimento dos 

componentes curriculares do curso. 

 Contribuir para o desenvolvimento e regulamentação das atividades 

complementares, dos estágios curriculares e demais atividades articuladas ao 

ensino; entre outros. 

Levando-se em consideração as características do colegiado de curso, em 

seus aspectos composicional e/ou funcional, cabe esclarecer a enorme importância 

desse espaço de concepção e de debate sobre todas as implicações pedagógicas do 

curso. Trata-se de um campo, onde são concebidas e indicadas, ações didático-

pedagógicas que se transformam em base para a efetivação dessas ações. É 

esclarecedor registrar que esse espaço reflete as diretrizes preconizadas pelo projeto 

pedagógico do curso, bem como, as diretrizes institucionais defendidas pela IES, 

formalizadas no Plano de Desenvolvimento Institucional (PDI) e no Projeto 

Pedagógico-Institucional (PPI).  



A partir disso, o Colegiado de Curso, em sua composição e funcionamento, 

reflete coerentemente as prerrogativas normativas e institucionais da Faculdade de 

Iporá, sobretudo no tocante à acessibilidade ao conhecimento da comunidade interna, 

bem como à garantia de sua autonomia e sua representação junto aos segmentos 

docentes e discentes. 

Nome Experiência Profissional 

Dúria Oliveira Docente 

Thaiomara Alves Silva Docente 

Luciana Ferreira Fonseca Rodovalho Coordenadora 

Evelinne Leonel de Sousa Docente 

 Discente 

 

 

2.10.1 Funcionamento do Colegiado de Curso 

 

O Colegiado do Curso de Tecnologia em Estética e Cosmética é composto pelo 

Coordenador do Curso e por 03 (três) docentes e, após a sua autorização, com 

representação discente. Ao colegiado, na forma como ele será instituído, competirá o 

seguinte: 

I. Propor as normas e procedimentos que regulamentam o seu funcionamento, 

as quais deverão ser homologadas pelo Conselho Superior;  

II. Adequar os objetivos gerais e específicos do Curso em conformidade com o 

PDI, PPI Regimento e legislação, fixando as diretrizes de seu programa 

pedagógico para homologação pelo Conselho Superior da FAI;  

III. Acompanhar o desenvolvimento do curso visando garantir a adequada 

aplicação do Projeto Pedagógico do Curso; 

IV. Definir junto à Coordenação de Desenvolvimento e Avaliação, em parceria com 

o NEP e com a CPA, a necessidade de realização de programa e de períodos 

especiais de interesse do curso; 

V. Examinar, decidindo em primeira instância, as questões acadêmicas 

suscitadas pelo corpo discente e docente, cabendo recurso da decisão ao 

Conselho Superior. 

VI. Participação nas reuniões de Congregação e com o Diretor do Departamento 

e Núcleos Colegiados. 

VII. Reuniões periódicas com os Representantes de Sala, Agência Empreendedora 

de Inovação Tecnologia; 



VIII. Apoiar a organização de eventos científicos locais; 

IX. Cumprir e fazer cumprir a legislação de ensino;  

X. Exercer as demais atribuições que, por sua natureza, lhe estejam afetas;  

XI. Exercer atribuições especiais por delegação da Gerência Acadêmica e da 

Direção FAI. 

O Colegiado de Curso, presidido pelo (a) Coordenador (a) de Curso, reunir-se-

á ordinariamente, no mínimo, uma vez por semestre. As normas para funcionamento 

desses colegiados são as que estão estabelecidas em Regimento Interno da FAI. 

 

 

2.11 TITULAÇÃO E FORMAÇÃO DO CORPO DE TUTORES DO CURSO 

 

O Curso de Tecnologia em Estética e Cosmética na modalidade presencial com 

carga horária em 20% em EAD conta com um corpo de tutores capacitados para as 

atribuições inerentes ao cargo de tutoria a distância. O corpo de tutores possui 

formação específica em sua área de atuação, como demonstrado no Lattes, Planilhas 

e documentos comprobatórios. A formação e capacitação demonstrada dos tutores 

habilita-os a fornecer o suporte necessário às atividades docentes das diferentes 

unidades curriculares ofertadas durante o curso e fomentar, presencialmente, as 

atividades práticas a serem desenvolvidas pelos acadêmicos o que potencializará o 

processo de ensino e aprendizagem. 

Nome Graduação Titulação 

Marcela Christofoli Biologia 
Química 

Doutora 

Dúria Oliveira Farmácia Especialista 

Thaiomara Alves Silva Biologia Doutora 

Vânia Gomes Cardoso Letras 
Pedagogia 

Mestre 

Luciana Ferreira Fonseca Rodovalho Farmácia Doutora 

Evelinne Leonel de Sousa Farmácia Especialista 

 

 

2.12 EXPERIÊNCIA DO CORPO DE TUTORES EM EDUCAÇÃO A DISTÂNCIA 

 

A Faculdade de Iporá, preocupada com a qualificação de seus tutores, incentiva 

e oferece formações que subsidiam a prática docente no EAD. O Núcleo de 

Acessibilidade e o Núcleo de Apoio Pedagógico auxiliam o docente em suas práticas. 



Estes Núcleos buscam orientar os professores na identificação de alunos com 

problemas de aprendizagem, bem como sugerir e auxiliar nas adaptações de 

materiais para estudantes com deficiência. 

O Professor de Educação a distância deve ser um integrador, e facilitador para 

o aluno na construção do conhecimento. Devendo, portanto, ter habilidade para 

interagir com os estudantes com disponibilidade para ouvir e atendê-los nas suas 

dúvidas e problemas, de modo que o estudante veja nele um aliado.  

A FAI Para garantir a aderência dos tutores com a Educação a Distância 

disponibiliza a todos os tutores contratados, com ou sem experiência ou formação 

comprovada, o curso de extensão em Docência e Tutoria na Educação a Distância, 

com carga horária totalizando 60h de formação plena.  

Para formação continuada a FAI disponibilizará também capacitação 

constante, síncronas e assíncronas, através do Centro de Capacitação, o ambiente 

virtual de aprendizagem destinado para este fim. 

Nome Experiência na 
Educação a Distância 

Marcela Christofoli 1 ano e meio 

Dúria Oliveira 1 ano e meio 

Thaiomara Alves Silva 1 ano e meio 

Vânia Gomes Cardoso 1 ano e meio 

Luciana Ferreira Fonseca Rodovalho 1 ano e meio 

Evelinne Leonel de Sousa 1 ano e meio 

 

 

2.13 MECANISMOS DE INTERAÇÃO ENTRE DOCENTES, TUTORES, 

COORDENAÇÃO E ACADÊMICOS 

 

Os mecanismos de interação entre os docentes, tutores, coordenação e 

acadêmicos podem ser realizados de maneira síncrona e assíncrona. Para as 

interações síncronas são utilizados os recursos do Chat, onde o professor formador 

pode responder em tempo real todas as dúvidas referentes ao conteúdo da unidade 

curricular pelos acadêmicos, por meio de chat. De maneira assíncrona, os acadêmicos 

podem interagir com os seus docentes e tutores, por meio de fóruns, onde os mesmos 

conseguem acompanhar todo o histórico de participação e contribuição dos colegas. 

 A troca de conhecimento e informações entre o professor formador e tutoria 

presencial é feita através da ferramenta de e-mail, telefone e os fóruns no Ambiente 



Virtual de Aprendizagem específico para troca de informação entre os tutores 

presenciais, professores formadores e coordenação de EAD. 

 

 

2.14 PRODUÇÃO CIENTÍFICA, CULTURAL, ARTÍSTICA OU TECNOLÓGICA 

  

Inicialmente, vale destacar que a Iniciação Científica tem um papel singular na 

formação dos docentes e discentes. Desse modo, a FAI busca incentivar seus 

professores a produzirem o conhecimento em suas áreas e a divulgar seus 

posicionamentos científicos a partir de periódicos, anais etc. Para acompanhar e 

incentivar as Produções Científicas, Artísticas ou Tecnológicas o Corpo Docente da 

FAI conta com o Núcleo de Iniciação Cientifica, Monitoria e Extensão, bem como, com 

a Agência Empreendedora de Inovação Tecnológica. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



DIMENSÃO 3 - INFRAESTRUTURA 

 

 

3.1 ESPAÇO DE TRABALHO PARA DOCENTES EM TEMPO INTEGRAL 

 

O espaço de trabalho para os docentes em tempo integral, é climatizada, conta 

com armário, mesas, cadeiras, equipamentos tecnológicos (computadores com 

acesso à internet, impressora ligada à rede) necessários para a realização das 

atividades docentes, como planejamento pedagógico, atendendo as necessidades da 

IES, o espaço garante o atendimento e orientação dos discentes, individual e em 

grupo, proporcionando condições para que possam desenvolver trabalhos em 

condições de silêncio e comodidade. 

 

 

3.2 ESPAÇO DE TRABALHO PARA O COORDENADOR DO CURSO 

 

Na IES, há o cuidado para que o coordenador de curso possa atender os alunos 

de maneira satisfatória, bem como constituir os trabalhos rotineiros de ordem 

acadêmica.  

Por isso, o CST em Estética e Cosmética possui uma sala exclusiva para a 

coordenação de curso, com todo o material de escritório, ar condicionado, 

computador, impressora e acesso à internet.  

Além disso, sabedora do volume de trabalho burocrático que incide sobre uma 

coordenação de curso, a IES fornecerá uma secretária acadêmica para atender ao 

curso. 

 

 

3.3 SALA COLETIVA DE PROFESSORES 

 

Vários estudos já constataram que a produtividade e a qualidade do trabalho 

realizado estão diretamente relacionadas com as boas condições do ambiente em que 

se desenvolvem as atividades. Para que o trabalhador se sinta bem em seu ambiente 

de trabalho é preciso que ele usufrua de uma situação descrita como Conforto 

Ambiental. Este conforto ambiental é relativo, pois cada pessoa reage de forma 



diferente a estímulos externos. No entanto é possível criar um ambiente de trabalho 

que satisfaça as condições de conforto da grande maioria das pessoas que nele 

trabalham. 

Nesse contexto, a Faculdade de Iporá – FAI tem plena consciência da 

necessidade de se estabelecer um padrão de conforto para o trabalho docente que se 

inicia antes de entrar na sala de aula. 

Assim, na Faculdade de Iporá – FAI há um grande esmero pela sala dos 

professores, que está assim constituída: 

 Mesa de Reuniões para a interação entre os docentes; 

 Água filtrada de qualidade excelente; 

 Abastecimento contínuo de café; 

 Acesso à internet; 

 Ar condicionado; 

 Cadeiras confortáveis; 

 Computadores para uso dos docentes; 

 

 

3.4 SALAS DE AULA 

 

Uma boa qualidade de ensino não só depende da capacitação dos professores, 

mas também das condições físicas das salas de aulas, ambientes em que os mesmos 

interagem com os alunos. Já que existe relação direta da qualidade e da produtividade 

com o ambiente de trabalho, pode-se afirmar que as salas de aulas precisam prover 

os alunos e professores de condições saudáveis, garantindo a espontaneidade de 

uma das atividades mais importantes para a sociedade. 

Ciente dessa necessidade para alcançar os seus objetivos institucionais, a 

Faculdade de Iporá – FAI constitui todas as instalações de forma possuam espaço 

físico adequado e estejam em boas condições com relação ao mobiliário, acústica, 

iluminação, ventilação e limpeza. 

Abaixo estão descritas algumas especificações como:  

 ACÚSTICA: Todas as salas de aula são dotadas de boa audição interna.  

 ILUMINAÇÃO: Todas as salas de aula possuem iluminação artificial.  



 MOBILIÁRIO: Todas as salas de aula possuem: Carteiras para alunos e mesas 

e cadeiras para Professores, 

 RECURSOS TECNOLÓGICOS –  salas climatizadas com projeto multimídia 

fixos, caixa de som, webcam acoplado ao projetor multimídia, microfone de 

lapela. 

 LIMPEZA: As salas de aulas e as áreas livres dispõem de cestas para coleta 

de lixo e são mantidas limpas. 

 

 

3.5 ACESSO DOS ALUNOS A EQUIPAMENHTOS DE INFORMÁTICA 

 

O setor de Tecnologia da Informação - TI dispõe de equipamentos para apoio 

didático, disponibilizando um funcionário responsável pelos agendamentos para 

discentes, docentes e coordenadores por meio de uma lista onde contém data de 

solicitação, solicitante, curso, data de utilização, horário, local e/ou sala e material 

solicitado, objetivando o auxílio exclusivo das atividades pedagógico/acadêmicas.  

Estes equipamentos são destinados para utilização em seminários, palestras, 

congressos, cursos e outros, e deverão ser solicitados diretamente ou por meio de 

oficio com antecedência mínima de 48 horas ao setor responsável para viabilização. 

Assim, as reservas efetuadas dentro dos critérios de solicitação terão prioridade de 

atendimento.  

Professores e alunos podem fazer a reserva prévia de equipamentos. No caso 

de reserva feita por aluno, a presença do docente é obrigatória em sala de aula. O 

equipamento solicitado estará instalado e pronto para o uso do solicitante, em sala 

previamente reservada, cerca de 5 minutos antes do horário previsto.  

Após o uso, o equipamento deve ser desligado conforme instrução do 

responsável pelo Setor de TI e, imediatamente após o uso, o referido funcionário 

deverá ser informado da liberação para o recolhimento do equipamento utilizado. 

O acesso dos alunos a equipamentos de informática é feito a partir de 

laboratório específico destinado às aulas práticas, conforme o cronograma 

estabelecido e às necessidades dos professores dentro do horário de aula, ou em 

atividades extraclasse, devendo ser reservado com antecipação de, pelo menos, 24 

horas. 



O Laboratório de Informática se constitui para uso em aulas práticas e para que 

os estudantes aprimorem seus conhecimentos técnicos e executem trabalhos 

acadêmicos. A permanência dos estudantes é acompanhada por monitores, em 

tempo integral, com a finalidade de orientá-los, de acordo com as necessidades 

instrucionais. 

 

 

3.6 BIBLIOGRAFIA BÁSICA POR UNIDADE CURRÍCULAR 

 

O acervo físico está tombado e informatizado, o virtual possui contrato que 

garante o acesso ininterrupto pelos usuários e ambos estão registrados em nome da 

IES. O acervo da bibliografia básica é adequado em relação às unidades curriculares 

e aos conteúdos descritos no PPC e está atualizado, considerando a natureza das 

UC. 

Da mesma forma, está referendado por relatório de adequação, assinado pelo 

NDE, comprovando a compatibilidade, em cada bibliografia básica da UC, entre o 

número de vagas autorizadas (do próprio curso e de outros que utilizem os títulos) e 

a quantidade de exemplares por título (ou assinatura de acesso) disponível no acervo. 

O acervo possui exemplares, e assinaturas, de periódicos especializados que 

suplementam o conteúdo administrado nas UC. O acervo é gerenciado de modo a 

atualizar a quantidade de exemplares. 

 

 

3.7 BIBLIOGRAFIA COMPLEMENTARO 

 

O acervo físico está tombado e informatizado, o virtual possui contrato que 

garante o acesso ininterrupto pelos usuários e ambos estão registrados em nome da 

IES. 

O acervo da bibliografia complementar é adequado em relação às unidades 

curriculares e aos conteúdos descritos no PPC e está atualizado, considerando a 

natureza das UC. 

Da mesma forma, está referendado por relatório de adequação, assinado pelo 

NDE, comprovando a compatibilidade, em cada bibliografia complementar da UC, 

entre o número de vagas autorizadas (do próprio curso e de outros que utilizem os 



títulos) e a quantidade de exemplares por título (ou assinatura de acesso) disponível 

no acervo. 

Nos casos dos títulos virtuais, há garantia de acesso físico na IES, com 

instalações e recursos tecnológicos que atendem à demanda e à oferta ininterrupta 

via internet, bem como de ferramentas de acessibilidade e de soluções de apoio à 

leitura, estudo e aprendizagem. 

O acervo possui exemplares, ou assinaturas de acesso virtual, de periódicos 

especializados que complementam o conteúdo administrado nas UC. 

O acervo é gerenciado de modo a atualizar a quantidade de exemplares e/ou 

assinaturas de acesso mais demandadas, sendo adotado plano de contingência para 

a garantia do acesso e do serviço. POR UNIDADE CURRÍCULAR  

 

 

3.8 LABORATÓRIO DIDÁTICO DE FORMAÇÃO BÁSICA 

 

 A FAI disponibilizará aos acadêmicos do Curso de Tecnologia em Estética e 

Cosmética os laboratórios de formação básica, que proporcionará o desenvolvimento 

de atividades práticas, em qualquer fase da sua formação, “A estrutura do Curso de 

Tecnologia em Estética e Cosmética deve buscar, desde o início do curso, a 

abordagem de temas inerentes às atividades profissionais, de forma integrada, 

evitando a separação entre a formação geral e a formação específica”. Sendo assim, 

os docentes do curso serão orientados em capacitação e pelos membros do NDE a 

adotarem metodologias ativas, e planejar aulas práticas, desde o primeiro período do 

curso, com o objetivo de possibilitar aos discentes habilidades e competências 

aplicáveis nas diversas áreas de atuação profissional. 

 Todavia, torna - se importante destacar que os laboratórios didáticos de 

formação básica são aqueles laboratórios multidisciplinares, que envolvem as ciências 

humanas e sociais aplicadas, biológicas, exatas, da saúde e farmacêutica, sendo 

estes compartilhados por diversas disciplinas, os laboratórios da FAI estão 

implantados de acordo com suas respectivas normas de utilização, funcionamento e 

segurança, bem como as boas práticas e normas de biossegurança, os laboratórios 

estão sob a supervisão da coordenadora de laboratórios prof.ª Jessica. Todos os 

laboratórios possuem área física adequada para atender de forma confortável a 25 

(vinte e cinco) alunos por aula prática, devidamente mobiliados com bancadas, 



banquetas, quadro branco, recursos audiovisuais, extintor de incêndio e 

equipamentos de proteção coletiva. Conta ainda, com um conjunto de equipamentos, 

utensílios e instrumentais, além de móveis hospitalares, necessários ao estudo e 

contextualização das diversas áreas de atuação do profissional Farmacêutico. 

 Os equipamentos e insumos necessários são listados pela coordenação dos 

laboratórios, e passam por uma rigorosa conferência, no que diz respeito à qualidade, 

quantidade e prazos de validade, além de manter o controle dos agendamentos das 

aulas práticas. 

 

 

3.9 LABORATÓRIOS DIDÁTICOS DE FORMAÇÃO ESPECÍFICA 

 

Os laboratórios utilizados pelo Curso de Tecnologia em Estética e Cosmética 

estão disponíveis para as disciplinas do curso que envolve atividades práticas, de 

acordo com a programação realizada pelo professor. Todos os laboratórios estão 

equipados adequadamente no que diz respeito ao quantitativo de equipamentos e 

encontram-se adequados às exigências de proporcionalidade em se tratando de 

espaços físicos. 

Trabalha com uma dinâmica metodológica em grupo, boa audição interna, 

luminosidade artificial, ambientes climatizados, mobiliados atendendo às 

especificidades e segurança ao número de alunos atendidos. Todos os laboratórios 

possuem instrumentação moderna, apta a atender os créditos práticos previstos em 

sua matriz curricular. Toda a estrutura laboratorial atende de maneira excelente aos 

critérios de limpeza e manutenção que atende as expectativas de alunos e 

professores. O sistema de energia, água e esgoto estão de acordo com as normas de 

segurança. 

 

 

3.10 LABORATÓRIOS DE ENSINO PARA A ÁREA DE SAÚDE 

 

Os Laboratórios de ensino para a área da saúde são multidisciplinares, de 

acordo com as DCNs do Curso de Tecnologia em Estética e Cosmética; os mesmos 

são espaços físicos que possibilitam a utilização de metodologias ativas, com vistas à 

intervenção para a promoção em saúde. 



 Os laboratórios da área da saúde irão proporcionar aos acadêmicos a aquisição 

de habilidades e competências essenciais para a formação de um perfil profissional 

do egresso, envolvendo atividades práticas, os mesmos são equipados, com insumos 

e recursos necessários para atender a demanda dos acadêmicos do curso. 

 Assim, promovendo o ensino da área da saúde, com uma abordagem dos 

diferentes aspectos moleculares e celulares, bem como habilidades e competências 

para a execução de procedimentos e técnicas a serem executados, oportunizando ao 

acadêmico a contextualização multiprofissional das diversas áreas de atuação, 

principalmente aquelas inerentes aos serviços, destinados ao paciente, a família e a 

comunidade. 

 

 

3.11 UNIDADES HOSPITALARES E COMPLEXO ASSISTENCIAL 

CONVENIADOS 

 

A Faculdade de Iporá possui convênios com o SUS e com unidades 

hospitalares conveniadas, o que proporciona condições para a formação dos 

discentes, o que favorece as práticas relacionadas a grade curricular, bem como a 

interdisciplinaridade e Inter profissionais na atenção à saúde. 

 

 

3.12 PROCESSO DE CONTROLE DE PRODUÇÃO OU DISTRIBUIÇÃO DE 

MATERIAL DIDÁTICO (LOGÍSTICA). 

 

O conteúdo do material didático da Faculdade de Iporá, vai da formulação de 

textos alocados no AVA, bem como, da disponibilização dos mesmos em formato 

(PDF) para ser impresso, além de utilizarmos a Biblioteca Virtual da Unidade que 

facilita acesso aos alunos e professores onde temos além dos acessos 7 dias por 

semana, 24 horas por dia em todos os dias do mês com Plano de Contingência, temos 

esteja especificamente relacionado com pessoas que detêm o conhecimento 

especializado sobre o assunto, no caso da produção do material em si, o perfil do 

profissional necessário vai estar muito mais relacionado com o tipo de mídia a ser 

utilizado ou às diversas etapas do processo de produção de material.  



Claro que entendemos ser fundamental contar com profissionais que tenham 

domínio pleno das ferramentas de apoio necessárias para realizar as tarefas, como 

são as ferramentas para edição gráfica, que são programas de computador que 

permitem a edição de textos e imagens para diversos formatos de impressão. Outra 

vantagem do material digital é que ele pode ser transportado em mídias digitais, que, 

hoje em dia, não se restringem ao CD ou DVD. As novíssimas tendências no uso de 

telefonia celular para transferência de dados e acesso à Internet irá acrescentar novos 

desafios para a apropriação das novas tecnologias de Informação e Comunicação, 

dentre as quais se encontram as novas tecnologias para armazenagem de dados: 

Cartões de Memória Flash, Pen Drives ou HD externos. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



BIBLIOTECA 

 

 

DO FUNCIONAMENTO  

 

A Biblioteca da Faculdade de Iporá – FAI é de fácil acesso, inclusive para 

deficientes, dispõe de mesas para estudo, tanto em grupos quanto estudo individual, 

salas para estudo; ainda, possui um guarda-volumes com espaços para controle do 

acesso dos discentes às pesquisas. 

 

 

ACERVO  

 

O acervo bibliográfico é atualizado constantemente, por indicação de alunos e 

professores, por solicitação das coordenações e da equipe da Biblioteca, em razão de 

novas edições ou para atualização dos temas objeto de estudos, além de publicações 

destinadas a subsidiar projetos de pesquisa e extensão. É dado prioridade, na 

aquisição de livros, àqueles indicados pelos professores como bibliografia básica e 

complementar de cada unidade curricular dos cursos ministrados, em todos os níveis, 

seguindo a Política de Aquisição da Instituição. 

O acervo atende apropriadamente às funções de ensino, iniciação Científica e 

extensão, em livros, periódicos (assinaturas correntes) e multimídia (CDs, DVDs e 

vídeos). 

Além do acervo específico de cada curso, a Biblioteca possui a disposição livros 

de referência, acervo abrangente das outras áreas de conhecimento e biblioteca 

eletrônica, que são utilizados nos computadores postos à disposição dos alunos, 

contribuindo para a formação científica, técnica, geral e humanística da comunidade 

acadêmica. 

Há uma política de aquisição, expansão e atualização do acervo, considerando, 

principalmente, os projetos pedagógicos dos cursos e a demanda dos docentes. O 

planejamento econômico-financeiro da mantenedora reserva dotação orçamentária 

para aquisição, expansão e atualização do acervo, correspondendo, em média, a 2% 

da receita anual.  



A Biblioteca ocupa uma área condizente as necessidades e os espaços 

destinados aos serviços da biblioteca (administração, tratamento técnico e acervo) 

atendem aos requisitos e necessidades de uso. As instalações específicas da 

Biblioteca proporcionam um ambiente próprio para o estudo e a pesquisa bibliográfica, 

com espaços destinados às leituras individuais e em grupos, terminal de consultas 

para pesquisa pela Internet, consulta ao acervo, presencial ou remoto, além de 

prateleiras e móveis próprios para a guarda do acervo. Dispõe de salas para estudo 

em grupo que pode ser reservada com antecedência, sala de vídeo e sala de pesquisa 

virtual. Sempre se preocupando em prestar um bom atendimento, a Biblioteca também 

oferece, além de atendimento presencial. 

A Biblioteca fica aberta para comunidade acadêmica de segunda à sexta-feira, 

das 08:00 às 22:00 h, e aos sábados, das 08:00 às 12:00 h. O acervo é integrado por 

livros, periódicos, bases de dados e outros contendo títulos clássicos, obras de 

referência, títulos da área de humanidades e específicos para os cursos e programas 

de educação superior desenvolvidos pela Faculdade. 

No que tange a Periódicos Especializados, o curso disponibiliza na biblioteca e 

no site institucional uma lista de revistas indexadas para que os alunos de CST em 

Estética e Cosmética possam pesquisar e se utilizarem do material.  

 Colocar corrimãos ou construir rampas ou elevadores que facilitem a circulação 

de cadeiras de rodas; 

 Adaptar portas e banheiros para permitir o acesso de cadeiras de rodas; 

 Instalar piso tátil que direcione os alunos com deficiência visual com segurança 

em toda a extensão da IES; 

 Fixar placas e informações em braile para a plena convivência dos alunos com 

deficiência visual; 

 Instalar softwares em computadores específicos do Laboratório de Informática, 

visando atender aos alunos com necessidades especiais e melhorar a 

qualidade de seu ensino-aprendizagem e acesso à informação. 

Em relação aos alunos portadores de deficiência visual, a IES está 

comprometida, caso seja solicitada, desde o acesso até a conclusão do curso, a 

proporcionar sala de apoio contendo: impressora braille acoplada a computador, 

sistema de síntese de voz; gravador e fotocopiadora que amplie textos; acervo 

bibliográfico em áudio; software de ampliação de tela; equipamento para ampliação 



de textos para atendimento a aluno com visão subnormal; lupas, réguas de leitura; 

scanner acoplado a um computador; acervo bibliográfico dos conteúdos básicos em 

braille.. 

Em relação aos alunos portadores de deficiência auditiva, a IES está 

igualmente comprometida, caso seja solicitada, desde o acesso até a conclusão do 

curso, a proporcionar intérpretes de língua de sinais, especialmente quando da 

realização de provas ou sua revisão, complementando a avaliação expressa em texto 

escrito ou quando este não tenha expressado o real conhecimento do aluno; 

flexibilidade na correção das provas escritas, valorizando o conteúdo semântico; 

aprendizado da língua portuguesa, principalmente, na modalidade escrita, (para o uso 

de vocabulário pertinente às matérias do curso em que o estudante estiver 

matriculado); materiais de informações aos professores para que se esclareça a 

especificidade linguística dos surdos. 

A IES coloca à disposição de professores, alunos, funcionários portadores de 

deficiência ou com mobilidade reduzida ajudas técnicas que permitem o acesso às 

atividades da IES e administrativas em igualdade de condições com as demais 

pessoas. 

Estabelecerá contratos de parcerias com instituições comprometidas com a saúde 

psíquica e a orientação profissional e vocacional, empreendedorismo, com atividades 

de trabalho voluntário, de consultoria, com programas de pesquisa, com programas 

de treinamento/reciclagem, entre outras. 

 

 


