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I.

APRESENTAÇÃO

1.1.

Denominação do Curso
Curso Superior de Tecnologia em Estética e Cosmética

1.2.

Regime de Matrícula
Seriado semestral

1.3.

Turnos de Funcionamento
Noturno

1.4.

Número de vagas
O curso oferece 70 vagas

1.5.

Duração do Curso

A matriz curricular do Curso Superior de Tecnologia em Estética e Cosmética da
FAPAL tem carga horária de 2483 horas (equivalente a 2980 horas-aula), a serem cumpridas
com um limite mínimo de integralização de 6 (seis) semestres ou 3 (três) anos, e um limite
máximo de 9 (nove) semestres ou 4,5 (quatro e meio) anos, sem que o aluno tenha que
realizar novo processo seletivo e aproveitamento de estudos.
1.6.

Base Legal

O Curso Superior de Tecnologia em Estética e Cosmética, denominado de acordo com
o Catálogo Nacional de Cursos, e em cumprimento à Portaria MEC nº 10, de 28 de julho de
2006, é objeto do presente Projeto Pedagógico e tem por base a cuidadosa leitura e
consideração, entre outros, dos seguintes dispositivos legais:


Parecer CNE/CEB N.º 16/99, publicado no D.O.U. em 22 de dezembro de 1999
(Diretrizes curriculares nacionais para a educação profissional de nível técnico);



Parecer CNE/CES N.º 436, de 02 de abril de 2001;



Resolução CNE/CP N.º 03, de 18 de dezembro de 2002, publicada no D.O.U. de
23 de dezembro de 2002 (Institui as diretrizes curriculares nacionais para a
organização e funcionamento dos cursos superiores de tecnologia);



Parecer CNE/CP N.º 29, de 03 de dezembro de 2002;



Decreto N.º 5.154, de 23 de julho de 2004;



Lei n.º 9.394/96 (Lei de Diretrizes e Bases da Educação Nacional);



Decreto Nº 5.773, de 09 de maio de 2006;



Portaria
Normativa
nº
12,
e o parecer CNE/CES Nº 277/2006.

de

14

de

agosto

de

2006;
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São também considerados os mais recentes desdobramentos legais e de mercado
relativos à oferta de cursos desta natureza e os desenvolvimentos socioeconômicos, teóricos
e tecnológicos relevantes para o Eixo Tecnológico de Ambiente, Saúde e Segurança.
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II.

DADOS INSTITUCIONAIS

2.1.

Perfil Institucional

A Faculdade de Palmas – FAPAL até o ano de 2017, era mantida pela Associação
Unificada Paulista de Ensino Renovado Objetivo – ASSUPERO, pessoa jurídica de direito
privado, sem fins lucrativos, com sede na Avenida Paulista, nº 900, 1º andar, Bela Vista, São
Paulo, Estado de São Paulo, com Estatuto registrado e protocolado em microfilme no Quarto
Cartório de Títulos e Documentos de São Paulo, em 04/02/2004, sob o nº 477.740, cadastrada
no CNPJ sob o nº 06.099.229/0001-01.
A partir de janeiro de 2018, foi aprovada a transformação do tipo jurídico da
ASSUPERO de associação sem fins lucrativos para Sociedade Simples Limitada sob a
denominação de ASSUPERO ENSINO SUPERIOR S/S LTDA., cuja ata encontra-se
registrada no 4º Registro de Pessoas Jurídicas da Capital sob nº 669752, de 22 de janeiro de
2018, com manutenção do mesmo CNPJ nº 06.099.229/0001-01.
Em 06 de julho de 2018, após registro na JUCESP, sob NIRE nº 3523113603-9,
ocorreu a transformação do tipo societário para ASSUPERO ENSINO SUPERIOR LTDA.,
permanecendo o mesmo CNPJ nº 06.099.229/0001-01.
Com a transformação, a ASSUPERO passou à categoria administrativa de
mantenedora com fins lucrativos. A SERES/MEC já efetuou a alteração no cadastro do
sistema e-MEC
2.2.

Histórico da IES

O Instituto Palmas de Ensino Superior – IPES, ora denominado Faculdade de
Palmas – FAPAL, conforme Portaria SESU/MEC nº 738, publicada no DOU em 18/06/10,
com endereço de funcionamento situado na Q 402 Sul Av. NS B, s/n, conj. 02, lotes 07/08,
Plano Diretor Sul, em Palmas, Estado do Tocantins, foi credenciado pela Portaria nº 3.762,
publicada no DOU em 23/12/02, e recredenciada pela Portaria nº 627, publicada no DOU em
23/07/2014, e oferece os seguintes cursos de graduação: Administração, renovação de
reconhecimento pela Portaria nº 86, publicada no DOU em 21/02/2019; Biomedicina,
autorizado pela Portaria nº 423, publicada no DOU em 13/06/18; Ciências Contábeis,
Comunicação Social e Turismo, reconhecidos pela Portaria nº 939, publicada no DOU em
21/11/06; Direito, reconhecido pela Portaria nº 937, publicada no DOU em 25/08/17;
Educação Física (licenciatura), renovação de reconhecimento pela Portaria nº 916, publicada
no DOU em 28/12/18; Enfermagem, reconhecido pela Portaria nº 493, publicada no DOU em
30/06/15; Farmácia, autorizado pela Portaria nº 704, publicada no DOU em 05/10/15;
Pedagogia, autorizado pela Portaria nº 942, publicada no DOU em 23/11/06. Também são
oferecidos Cursos Superiores de Tecnologia em Comércio Exterior e Gestão de
Recursos Humanos, autorizados pela Portaria nº 503, publicada no DOU em 13/09/07;
Estética e Cosmética, autorizado pela Portaria nº 13, publicada no DOU em 29/01/16;
Gestão de Turismo, autorizado pela Portaria nº 411, publicada no DOU em 15/06/07; Gestão
Hospitalar, autorizado pela Portaria nº 166, publicada no DOU em 14/04/08; Marketing,
autorizado pela Portaria nº 503, publicada no DOU em 13/09/07; Processos Gerenciais,
autorizado pela Portaria nº 492, publicada no DOU de 31/08/07.
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Os pedidos de reconhecimento do curso de graduação em Farmácia e do Curso
Superior de Tecnologia em Estética e Cosmética encontram-se em tramitação junto à
SERES/MEC.
O pedido de autorização do curso de graduação em Psicologia encontra-se também
em tramitação junto à SERES/MEC.
2.3.

Missão Institucional

Conforme citado no Plano de Desenvolvimento Institucional (PDI) atualmente em vigor
na FAPAL, a missão de uma Instituição de Ensino Superior está intrinsecamente relacionada
a um compromisso permanente com princípios e propósitos que lhe imprimam um caráter,
diferenciando-a de outras instituições congêneres.
A Faculdade de Palmas – FAPAL tem como missão “investir em um processo de
ensino e aprendizagem que capacite os seus egressos a atenderem às necessidades e
expectativas do mercado de trabalho e da sociedade, com competência para formular,
sistematizar e socializar conhecimentos em suas áreas atuação. Para alcançar esse objetivo,
a Instituição promove a educação superior integrando o ensino e a extensão, visando à
formação de sujeitos empreendedores e comprometidos com o autoconhecimento, a
transformação social, cultural, política e econômica do estado e da região. ” (PDI, p. 9)
Seu dever é orientar e desenvolver iniciativas que aumentem a qualidade do Ensino e
com ela a formação de sujeitos responsáveis, comprometidos com o seu
autodesenvolvimento e com o progresso da sociedade. Para tanto, partilha dessa
responsabilidade com os ingressos, os egressos e com as organizações locais. Nesse
sentido, a Instituição objetiva ser locus de referência no estado, assumindo o compromisso
institucional de promover o desenvolvimento educacional da região e participar da inserção
dos egressos no mercado de trabalho. A Instituição entende que, na interação dinâmica com
a sociedade, em geral, e com o mercado de trabalho, em particular, define os seus campos
de atuação acadêmica presentes e futuros.
Reconhecendo a crescente importância do conhecimento para a formação de sujeitos
e para o processo de desenvolvimento da sociedade, a FAPAL pretende produzi-lo, através
da articulação do ensino com a extensão, a partir da análise da realidade social, econômica,
política e cultural local, buscando compreender melhor e mais profundamente a realidade que
seu egresso irá contribuir para transformar. Nesse sentido, esta Instituição tem como diretriz
uma formação que combina e equilibra o desenvolvimento técnico e humanístico e que
promove a visão sistêmica do estudante.
Não obstante, o processo de formação do profissional deve abranger uma série de
compromissos com a realidade social enquanto sujeito partícipe de sua construção qualitativa,
ao mesmo tempo em que assumirá o exercício profissional na direção da resolução dos
problemas locais e regionais.
Para realizar essa missão, a Instituição também parte da necessidade de que,
enquanto agência promotora de educação superior, deva ser possuidora de uma política de
graduação rigorosa, sólida e articulada organicamente a um projeto de sociedade e de
educação.
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2.4.

Estrutura Organizacional

A estrutura organizacional da Instituição está apoiada em órgãos colegiados,
executivos e suplementares. Os órgãos colegiados e executivos organizam-se em dois níveis
de decisão:
•

Órgãos de Administração Superior: Conselho Acadêmico e Diretoria;

•

Órgãos de Administração Acadêmica: Coordenação Pedagógica, Colegiado de
Curso, Coordenação de Curso e NDE.

Essa estrutura é auxiliada nas suas atribuições e competências pelos Órgãos
Suplementares: Secretaria, Biblioteca, Administração, Tesouraria, Contabilidade e
Manutenção.
Poderão integrar a estrutura organizacional da FAPAL outros órgãos de natureza
didático-científica, cultural e técnico-administrativa.

2.4.1. Organograma Institucional e Acadêmico
O Organograma Institucional é apresentado a seguir.
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III.

ORGANIZAÇÃO DO CURSO

O curso pauta-se em uma filosofia humanista e busca apresentar as transformações
culturais, políticas e sociais que influenciam o desenvolvimento da sociedade e promove uma
atuação crítica e questionadora do aluno. Assim, valoriza-se a pluralidade de pensamento,
entendendo o conflito de ideias como fecundo e importante para a formação pretendida.
O planejamento das ações pedagógicas seguirá os ditames hierárquicos em relação à
legislação vigente e às orientações da Faculdade de Palmas, mas procurará construir
elementos que se aproximem da realidade geopolítica do campus, a fim de formar os
profissionais cujos perfis sejam adequados para interagir em diferentes contextos.

3.1.

Contexto Educacional

O Curso de Estética e Cosmética privilegia a formação profissional, respondendo às
demandas do nosso tempo e antecipando o futuro, acompanhando a evolução dos
acontecimentos e as necessidades sociais deste século, por meio da interdisciplinaridade, da
aproximação da teoria à prática, da atenção dada ao caráter generalista do Projeto
Pedagógico do Curso (PPC) e à diversidade característica da localização do campus,
conforme previsto na organização curricular.
O Curso de Estética e Cosmética da FAPAL, como espaço legítimo de formação,
busca atender a complexidade das relações sociais, políticas, econômicas e culturais
entranhadas nos processos de subjetivação individual, preparando um profissional críticoreflexivo, participativo, dinâmico, propositivo e ético.
Quatro importantes fenômenos merecem referência: a globalização, a competitividade,
o avanço tecnológico e a revolução nos serviços. Por meio da globalização, ganhou espaço o
processo de busca por novos mercados produtores e consumidores, intensificando as
relações internacionais. Por meio da competitividade, as firmas construíram instrumentos que
permitiram o entendimento do processo de criação e renovação das vantagens competitivas.
Pelo avanço tecnológico, os setores produtivos incorporaram a tecnologia como elemento de
sustentação econômica na indústria. Pela revolução dos serviços, ganharam dimensão as
formas de ampliação dos produtos e o grau de satisfação de necessidades. Diante disso, os
setores produtivos adequaram-se às novas estruturas socioeconômicas.
Por outro lado, ao aceitar em seu campus, alunos provenientes de contextos
socioeconômicos e culturais muito diferentes e com habilidades também diversas, abre
espaços de interlocução entre as diferenças, promove a inclusão dos indivíduos na vida
universitária e acena com as possibilidades de ascensão cultural, social e econômica.
Se a ação pedagógica é um ato político, ao desenvolver o pensamento crítico, exercitar
a criatividade e capacitar os próprios alunos para a realização de diversas leituras do mundo
e dos sujeitos do seu tempo, o processo ensino-aprendizagem promove uma transformação
do próprio aluno e seus efeitos se estendem para além dos muros acadêmicos.
Ressalta-se que a crescente demanda por novas ocupações faz surgir um novo tipo
de curso superior, denominado Graduação Tecnológica. São cursos inovadores que possuem
um traço profissional de caráter específico, em que a formação profissionalizante (tecnologia
específica) está ancorada a uma base tecnológica geral. Nesse sentido, os cursos
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tecnológicos, destinados a egressos do ensino médio, técnico e superior, devem se diferenciar
dos cursos de graduação e dos cursos sequenciais ao possibilitar ao seu egresso o
prosseguimento de estudos em outros cursos e programas de educação superior. Os cursos
deverão formar profissionais especializados em segmentos (áreas), tendo como foco um ramo
específico. A organização curricular do Curso Superior de Tecnologia em Estética e
Cosmética
fundar-se-á
nos
princípios
de
flexibilidade,
interdisciplinaridade,
empreendedorismo e sustentabilidade.
Deste modo, o Curso de Estética e Cosmética da FAPAL se propõe a promover a
formação atualizada dos alunos para uma sociedade em constante mudança, por meio do
ensino de qualidade que utiliza tecnologias adequadas aos seus projetos, na área de ciências
humanas. A finalidade maior é promover o desenvolvimento do potencial dos alunos,
estabelecendo metas que possibilitem a inserção do egresso no mercado de trabalho em
condições de competir de modo empreendedor na solução dos problemas com os quais for
confrontado.
3.2.

Relevância Social do Curso de Estética e Cosmética

Os desafios do mundo contemporâneo, colocados pelas mudanças tecnológicas,
culturais e econômicas, exigem a capacitação de profissionais que expliquem e compreendam
os fenômenos psicossociais e os sujeitos que os produzem. Em um mundo instável,
fragmentário, fluido, há que se perguntar que processos de subjetivação estão em andamento.
Os diversos efeitos produzidos, pelas rápidas transformações, na vida cotidiana dos
indivíduos e das organizações exigem novas competências e habilidades, que contribuam
para o desenvolvimento da capacidade de transferir conhecimentos de vida e de experiência
no ambiente organizacional.
3.2.1. Metas do Plano Nacional de Educação – PNE
Segundo o Plano Nacional de Educação, a manutenção das atividades de pesquisa e
extensão típicas das universidades, e o suporte necessário para o desenvolvimento científico,
tecnológico e cultural do país, não será possível sem o fortalecimento do setor público.
Entretanto, de 1994 para cá, segundo dados do Censo da Educação Superior 2017, o número
de alunos matriculados alcançou 75,3% nas instituições privadas, contra 15,8% nas federais,
7,7% nas estaduais e 1,2% nas municipais, o que indica paralelamente que a expansão do
setor privado deve continuar desde que garantida a qualidade, o que vem acontecendo a partir
da década de setenta pelo oferecimento de 91,7% das vagas novas do ensino superior.
As metas que fizeram parte do PNE no período de 2001 a 2010, traçaram os seguintes
objetivos: oferecer vagas de ensino superior para 30% dos jovens na faixa etária de 18 a 24
anos, elevando a taxa líquida de matrículas; diminuir as desigualdades de oferta de vagas
entre as diferentes regiões do país; estabelecer sistema interativo de educação a distância;
assegurar efetiva autonomia didática, científica, administrativa e de gestão financeira para
universidades públicas; institucionalizar sistema de avaliação interna e externa que englobe
os setores público e privado; instituir programas de fomento para as instituições de educação
superior constituírem sistemas próprios e articulados de avaliação; diversificar o sistema,
favorecendo e valorizando estabelecimentos não universitários que atendam clientelas
específicas; estabelecer, em nível nacional, diretrizes curriculares que assegurem a
necessária flexibilidade e diversidade; incentivar a criação de cursos noturnos.
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Em 2014 foi aprovado um novo PNE para o período 2014-2024 pela Lei nº
13.005/2014. Essa proposta foi amplamente debatida na Conferência Nacional de Educação
– CONAE no ano de 2010, pelo Poder Executivo, o Congresso Nacional, Conselhos e fóruns
de educação institucionais, Movimentos Sociais, Sociedade civil (gestores), Sociedade civil
vinculada ao setor privado na área educacional e demais organizações da sociedade civil
voltada à formulação de políticas públicas. Foram definidas diretrizes e estratégias de ação
para este novo PNE.
Isso posto, o novo PNE apresenta dez diretrizes, que preveem:
I.

Erradicação do analfabetismo;

II.

Universalização do atendimento escolar;

III. Superação das desigualdades educacionais, com ênfase na promoção da
cidadania e na erradicação de todas as formas de discriminação;
IV. Melhoria da qualidade do ensino;
V. Formação para o trabalho e para a cidadania, com ênfase nos valores morais e
éticos em que se fundamenta a sociedade;
VI. Promoção do princípio da gestão democrática da educação pública;
VII. Promoção humanística, científica, cultural e tecnológica do país;
VIII. Estabelecimento de meta de aplicação de recursos públicos em educação como
proporção do Produto Interno Bruto (PIB), que assegure atendimento às
necessidades de expansão, com padrão de qualidade e equidade;
IX. Valorização dos (as) profissionais da educação;
X. Promoção dos princípios do respeito aos direitos humanos, à diversidade e à
sustentabilidade socioambiental.
O Plano Nacional de Educação estabelece vinte metas para educação nos próximos
dez anos, e deverão ter como referência a Pesquisa Nacional por Amostra de Domicílios
(Pnad), o censo demográfico e os censos nacionais da educação básica e superior mais
atualizado, disponíveis na data da sua publicação.
A oferta do Curso Superior de Tecnologia em Estética e Cosmética da FAPAL se adere
ao referido PNE 2014-2024, em especial para atendimento da meta 12, do acesso à educação
superior, que trata da elevação das taxas bruta e líquida de matrícula na Educação Superior
da população de 18 a 24 anos. Considerando que o Censo da Educação Superior MEC/INEP
2017 indica que os cursos de graduação presencial tiveram crescimento de 3,0% em relação
a 2016, o oferecimento do Curso Superior de Tecnologia em Estética e Cosmética da FAPAL
integra-se perfeitamente, portanto, no contexto educacional brasileiro, tanto atual quanto de
cenário futuro.
As seguintes metas do PNE estão atreladas aos propósitos da FAPAL na medida em
que buscam:


Elevar a escolaridade média da população de 18 a 29 anos, de modo a alcançar,
no mínimo, 12 anos de estudo no último ano de vigência deste Plano, para as
populações do campo, da região de menor escolaridade no país e dos 25% mais
pobres, e igualar a escolaridade média entre negros e não negros declarados à
Fundação Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE) (meta 8).
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Elevar a taxa bruta de matrícula na educação superior para 50% e a taxa líquida
para 33% da população de 18 a 24 anos, assegurada a qualidade da oferta (meta
12).

Esse novo PNE, por estabelecer uma política de Estado, deve ser tratado como
principal prioridade pelo Estado e pela sociedade brasileira. Deverá, também, propiciar a
correção das deficiências e lacunas do Plano anterior (que vigorou entre 2001 e 2010), bem
como contribuir para o aprimoramento e avanço das políticas educacionais em curso no País,
e muito contribuirá para a superação da visão fragmentada que tem marcado a organização
e a gestão da educação nacional.
O Curso Superior de Tecnologia em Estética e Cosmética busca manter o
compromisso ético, filosófico, político-social e técnico-científico, junto à sociedade, desde sua
criação.
Por outro lado, a globalização tem produzido tendências e necessidades que vêm
refletindo sobre as características relacionadas à formação profissional, de forma que os
profissionais devem ser capazes não só de resolver problemas, mas também de propor
soluções criativas, além de estarem aptos a gerenciar empreendimentos.
O mercado de trabalho do esteticista vem crescendo e atraindo jovens para a
profissão, tanto na área de prestação de serviços quanto na área tecnológica, pela importância
que a Estética e Cosmética ganhou nesses últimos anos.
3.2.2. Caracterização Regional da Área de Inserção do Curso de Estética e Cosmética
O Curso Superior de Tecnologia em Estética e Cosmética da FAPAL propõe-se a
tarefa de transformar a base do capital humano em contingente profissional ético,
incentivando continuamente seu engajamento no desenvolvimento socioeconômico da região,
a partir de ações de cidadania e de responsabilidade social, levando em consideração a
cultura regional no qual está inserido.
Um estudo regional foi realizado pela Coordenação do Curso, para levantar a demanda
atual pelo ensino superior. Esta informação é relevante para justificar a presença do Curso
Superior de Tecnologia em Estética e Cosmética na região.
3.2.2.1.

Contextualização Regional

O município de Palmas possui extensão territorial de 2.219 km², sendo a última cidade
do século XX completamente planejada, já que nasceu e foi projetada desde o início para ser
a capital do estado. A população de Palmas é hoje estimada em 286.787 habitantes, de
acordo com o IBGE. Nos últimos anos, o desenvolvimento econômico do município, de certa
forma, tem contribuído para a atração de um contingente populacional proveniente de diversas
partes do país. Esta corrente migratória se deve à expectativa gerada com o surgimento de
oportunidades de negócios e empregos em função da implantação do estado e da capital.
Hoje Palmas se transformou numa cidade-polo cuja influência socioeconômica
abrange, além de todo o estado do Tocantins, o sudeste do Pará, o nordeste do Mato Grosso
e do sul do Maranhão. A economia é predominantemente formal, formada principalmente por
sociedades limitadas e firmas individuais. Em 2015, ainda segundo o IBGE, o Produto Interno
Bruto (PIB) do município foi de R$ 7.400.435.870 e o PIB per capita de R$ 27.135,06.
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Palmas possui uma economia com um setor de serviços mais desenvolvido
comparado aos outros setores da economia. A participação da agropecuária na economia
palmense ainda é considerada pequena. A empresa mais comum no município é a
microempresa, sendo elas que compõem mais de 80% das mais de oito mil empresas do
município, dentre as quais estão grandes empresas como Petrobrás, Mineração Cezar e
Seagro.
Na área da saúde, de acordo com informações do CNES, Palmas conta com 12
hospitais gerais, um hospital especializado e 52 unidades básicas de saúde. O Hospital de
Urgências de Palmas e o HGP são alguns dos principais hospitais da cidade. São ao todo 482
estabelecimentos de saúde, os quais oferecem 627 leitos de internação para atender a
população do município.
Segundo dados do PNUD, o Índice de Desenvolvimento Humano Municipal (IDHM) de
Palmas é 0,788. O município está situado na faixa de Desenvolvimento Humano Alto (IDHM
entre 0,7 e 0,799). O IDHM passou de 0,654 em 2000 para 0,788 em 2010 - uma taxa de
crescimento de 20,49%. O hiato de desenvolvimento humano, ou seja, a distância entre o
IDHM do município e o limite máximo do índice, que é 1, foi reduzido em 38,73% no período.
A dimensão que mais cresceu em termos absolutos foi Educação (com crescimento de 0,241),
seguida por Renda e por Longevidade.
A universalização progressiva do ensino médio constitui-se numa exigência da Lei de
Diretrizes e Bases da Educação Nacional, nos últimos anos, sendo corroborada pela meta 3
do Plano Nacional de Educação (PNE) aprovado para o período de 2014-2024, na medida em
que, busca, “universalizar, até 2016, o atendimento escolar para toda a população de 15
(quinze) a 17 (dezessete) anos e elevar, até o final do período de vigência deste PNE, a taxa
líquida de matrículas no ensino médio para 85% (oitenta e cinco por cento)” (BRASIL, 2014,
p.10).
Destaca-se que a expansão deste nível de ensino foi claramente planejada pela LDB,
pela EC 59/2009 e, recentemente, com a aprovação da Lei nº 13.005/2014 que instituiu o PNE
para os próximos dez anos cuja inserção da Faculdade de Palmas (FAPAL), nessa região,
subsidiará no cumprimento da meta 12 do PNE que busca:
Elevar a taxa bruta de matrícula na educação superior para 50% (cinquenta por cento)
e a taxa líquida para 33% (trinta e três por cento) da população de 18 (dezoito) a 24
(vinte e quatro) anos, assegurada a qualidade da oferta e expansão para, pelo menos,
40% (quarenta por cento) das novas matrículas, no segmento público (BRASIL, 2014,
p.13).

Com obrigatoriedade do Ensino Médio sua expansão é iminente e, com isso, o
aumento de vagas e a democratização do acesso à educação superior que também estão
presentes entre as metas do PNE de 2014 a 2024, o ingresso na educação superior assume,
para o jovem da região, uma trajetória evolutiva em si mesma a ser conquistada e uma
alternativa concreta de inserção no mundo do trabalho.
O último levantamento da educação básica realizado pelo INEP mostrou que 13.076
estudantes foram matriculados no ensino médio regular das redes municipal e estadual em
Palmas. Essa cifra representa uma potencial demanda por formação superior para os
próximos anos na região.
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Período
Parcial
Integral
Total

Ensino Fundamental
Ensino Médio
Anos Iniciais Anos Finais
8.075
6.580
11.279
14.258
10.841
1.797
22.333
17.421
13.076

Estando prevista a expansão do ensino médio, o aumento de vagas e a
democratização do acesso à educação superior foram também algumas das metas
estipuladas pelo PNE.
O ingresso na educação superior assume para o jovem da região um caráter de tarefa
evolutiva em si mesma, continuidade natural a ser assumida por quem termina o ensino médio
e uma alternativa disponível de inserção no mundo do trabalho.
Segundo o Ministério da Educação (Censo da Educação Superior, 2017), estão
matriculados, nas Instituições de Ensino Superior no Município de Palmas, 22.215 alunos.
Nas IES, no Estado do Tocantins, são 52.828 alunos.
A universalização progressiva do ensino médio constitui exigência da Lei de Diretrizes
e Bases da Educação Nacional. A necessária expansão deste nível de ensino foi claramente
planejada nas metas do Plano Nacional de Educação (PNE), aprovado pela Lei nº
10.172/2001, sendo evidenciada na região de inserção da FAPAL.
O ingresso na educação superior assume para o jovem da região um caráter de tarefa
evolutiva em si mesma, continuidade natural a ser assumida por quem termina o ensino médio
e uma alternativa disponível de inserção no mundo do trabalho.
O quadro a seguir apresenta dados de 2012 da distribuição da população do município
segundo a faixa etária e revela que 16% da população total encontra-se na faixa entre 18 e
24 anos, fase de ingresso acadêmico.
DISTRIBUIÇÃO DA POPULAÇÃO POR FAIXA ETÁRIA NO MUNICÍPIO DE PALMAS

Faixa Etária População %
Menor 1 ano
4.568
2%
1 a 4 anos
16.938
7%
5 a 9 anos
20.593
9%
10 a 14 anos
22.369
9%
15 a 17 anos
14.497
6%
18 a 24 anos
39.069
16%
25 a 29 anos
27.843
12%
30 a 34 anos
24.234
10%
35 a 39 anos
19.029
8%
40 a 44 anos
15.525
6%
45 a 49 anos
8.715
4%
50 a 54 anos
8.715
4%
55 a 59 anos
6.144
3%
60 a 64 anos
3.960
2%
65 a 69 anos
2.702
1%
70 a 74 anos
1.767
1%
75 a 79 anos
1.097
0%
80 anos e mais
1.052
0%
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O número de matrículas em instituições de ensino superior em 2012 em Palmas foi de
20.126, segundo dados do INEP. A taxa de escolarização, que mede o total de matrículas no
ensino superior em relação à população na faixa etária teoricamente adequada a frequentar
esse nível de ensino, é estimada em 52%. Essa taxa de escolarização calculada pelo IBGE
demonstra claramente as deficiências do setor de ensino superior em relação aos jovens que
residem no município.
Ainda de acordo com dados do INEP, em 2012 foram 46.555 candidatos inscritos em
processos seletivos para as 8.922 vagas oferecidas pelas instituições de ensino superior no
município. Segundo informações obtidas no sistema e-MEC, existem hoje outras 10
instituições de ensino superior além desta no município, sendo que apenas uma oferece o
Curso Superior de Tecnologia em Estética e Cosmética.
Com a oferta do Curso Superior de Tecnologia em Estética e Cosmética, esta IES está
contribuindo para a ampliação das oportunidades de acesso à formação superior em uma
área cuja atual oferta não é capaz de absorver as demandas da sociedade e do mercado de
trabalho.
3.2.2.2.

Formas de acesso ao curso

3.2.2.2.1. Formas de Acesso
Para ingressar na Instituição, o candidato passa por processo seletivo, previsto em
edital, realizado por meio de um exame constituído por uma redação em Língua Portuguesa
e questões do tipo múltipla escolha, abrangendo o programa estabelecido. Para a orientação
desse processo, o candidato conta com o Manual do Candidato à sua disposição, que o
informará sobre os procedimentos para a inscrição, datas e horários dos exames, assim como
a publicação dos resultados e períodos de matrículas.
No início de cada ano letivo, é disponibilizado no site da FAPAL o Manual do Aluno,
que tem por finalidade transmitir uma série de informações gerais à comunidade acadêmica,
com o objetivo de proporcionar a todos o melhor aproveitamento da experiência universitária
e o entrosamento entre o corpo docente, discente e administrativo da Instituição.
3.2.2.2.2. Disposições Gerais
O Processo Seletivo compõe duas formas de acesso:
1) Prova Tradicional, que consiste em datas prefixadas pela IES, com a inscrição feita
previamente pelo candidato pela internet, ou presencialmente na IES. O local de realização
da prova é indicado no comprovante de inscrição e a duração da mesma consta no manual.
2) Prova Agendada, que consiste no agendamento do dia e horário de sua realização,
feita sempre antes da realização da Prova Tradicional. Esta é realizada em computadores dos
laboratórios da IES e com provas diferentes.
O candidato deverá optar por um dos dois tipos de provas.
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Quanto ao ENEM (Exame Nacional de Ensino Médio), o candidato que o realizou pode
ser dispensado de fazer as provas do Processo Seletivo. Nesse caso, este faz a inscrição no
campus e entrega uma cópia autenticada do Boletim Individual de Notas do ENEM, até 48
horas antes da Prova Tradicional. As notas obtidas no ENEM, de questões objetivas, bem
como de redação, serão analisadas e se não atingirem uma pontuação favorável, o candidato
necessariamente realizará a Prova Tradicional ou por Agendamento, conforme sua escolha e
tempo hábil para tal.
3.2.2.2.3. Condições e Procedimentos
No momento da inscrição, o candidato fará a opção de curso e turno conforme
instruções contidas no Manual do Aluno. Haverá também um questionário socioeconômico e
taxa de inscrição, caso haja. A inscrição pode ser feita pessoalmente ou pela internet. Quanto
à composição das provas, esta possui as disciplinas devidamente elencadas no manual, bem
como a bibliografia de literaturas a serem estudadas.
No que diz respeito à classificação, esta é feita de forma decrescente, referente à
pontuação, e respeita a disponibilidade de vagas do curso. Já a desclassificação se dá por
meio da baixa pontuação da redação e utilização de meios fraudulentos ou indisciplina durante
a realização da prova.
Quanto ao resultado da prova, a lista oficial de classificação será publicada na
secretaria da IES, por meio de edital de convocação, e pela internet, após alguns dias da
realização da Prova Tradicional da fase correspondente. O resultado obtido através da prova
feita por Agendamento e pelo ENEM será publicado juntamente com o da Prova Tradicional.
3.2.2.2.4. Matrícula
A matrícula é realizada pela internet e o modo de fazê-la consta no Manual do
Candidato, passo a passo. Há também um prazo para a sua realização, indicação do curso e
a data de início das aulas.
3.3.

Breve Histórico e Evolução da Estética e Cosmética

A preocupação com a aparência remonta há muitos milhares de anos antes de Cristo,
onde antigas civilizações se adornavam, maquiavam e usavam plantas, óleos e perfumes. O
uso de cosméticos e a devoção ao belo já eram mencionados nas escrituras hebraicas mais
antigas e até nos textos evangélicos.
O belo e a beleza têm sido objeto de estudo ao longo da história da filosofia, e a
estética enquanto disciplina filosófica surgiu na antiga Grécia como uma reflexão sobre as
manifestações do belo natural e artístico. A mulher grega foi a primeira a usar máscara de
argila. Pompéia, a mulher de Nero, realçava sua beleza com banhos de leite de cabra e
máscaras de argila.
Cleópatra (69 a.C. a 30 a.C.) é uma referência de sedução, de vaidade e da busca
pela beleza, tanto que em diversas literaturas encontramos referências de que também a
rainha do Egito usava argilas, óleos aromáticos e banhos de leite de cabra e jumenta
Ao longo do tempo com o desenvolvimento na área da beleza surgem alguns avanços
relacionados à questão dos produtos de higiene pessoal e na idade contemporânea, no final
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do século XIX, são consolidados no mercado internacional, diversas empresas do ramo da
estética.
No princípio do século XX, os países da Europa, Ásia e Estados Unidos mostravam
uma crescente produção de matérias-primas para fabricação de diversos cosméticos e no
Brasil, muitos imigrantes, vindos de diversas partes, trouxeram consigo seus objetos pessoais,
incluindo cosméticos e perfumes, que aqui eram escassos. Graças a esses imigrantes um
crescente número de pequenas fábricas surgiram no sul do Brasil, a fim de suprir essa
carência.
Na primeira metade do século XX, surgiram as primeiras fábricas brasileiras de capital
europeu e americano, que tiveram grande expansão, competindo com a incipiente indústria
nacional.
A indústria cosmética brasileira tem se desenvolvido por força das exigências das
entidades sanitárias, como também de instituições privadas, como a Associação Brasileira de
Químicos Cosméticos (ABQC), além dos profissionais envolvidos como cosmetologistas,
dermatologistas, cirurgiões plásticos e esteticistas.
Hoje o Brasil é o terceiro mercado de cosméticos no mundo e o segundo, no que diz
respeito aos cuidados pessoais masculinos. Em 2010, os homens brasileiros gastaram 17%
a mais nesse setor do que no ano de 2009, de acordo com a Associação Brasileira dos
Produtos de Higiene, Perfumaria e Cosméticos (ABIHPEC).
Segundo a ABIHPEC, há 1.659 empresas no mercado de produtos de higiene pessoal,
perfumaria e cosméticos, sendo 1.047, na região Sudeste.
A estética e as indústrias cosméticas estão intimamente ligadas e uma impulsiona o
desenvolvimento da outra.
Atualmente, a indústria cosmética representa um fator econômico de grande
importância no mundo, proporcionando às pessoas não só o embelezamento como também
múltiplas formas de prevenção e com o curso de estética isso fica ainda mais evidente.
Sabe-se que o primeiro curso de Estética no Brasil ocorreu no Rio de Janeiro no início
dos anos 60, e coube a Anne Marie Klotz, filha de um cônsul francês, nascida no Brasil, mas
que conheceu a estética na França, a fundação da primeira escola de estética, a Escola
France Bel.
Em 1968, o Serviço Nacional de Aprendizagem Comercial SENAC implantou o
primeiro curso de estética facial, com formação técnica.
No ano de 2002 o Curso Superior de Tecnólogos em Estética e Cosmetologia foi
autorizado pelo MEC, de acordo com a Resolução Normativa do Conselho Nacional de
Educação nº 03, de 18 de dezembro de 2002, fundamentada nos Pareceres 436/2001 e
29/2002, com base na Lei Federal 9.394, de 1996, regulamentada pelo Decreto 5154, de 23
de julho de 2004, permitindo, ainda, a realização de pós-graduação Latu sensu
(especialização) e Stricto sensu (mestrado e doutorado).
Desta forma, a existência do curso em nível superior na área da estética, preenche
uma lacuna existente no campo de atuação dos profissionais que as instituições pretendem
formar ou aperfeiçoar, colaborando para a capacitação dos mesmos.
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3.4.

Demanda pelo Curso

A sociedade contemporânea vem buscando de forma cada vez mais intensa melhorar
a qualidade de vida da população que, segundo a Organização Mundial de Saúde (OMS),
pode ser considerada como saúde e bem-estar físico, psíquico e mental do indivíduo e, dentre
os diversos fatores para alcançar esse bem-estar é fundamental estar de bem com a própria
imagem.
É neste contexto que surge a busca pela aparência ideal ou o mito do corpo perfeito
e, com isso, a necessidade da capacitação e qualificação de profissionais e o desenvolvimento
de competências especificas para que estes possam atuar oferecendo à sociedade
tratamentos estéticos facial e corporal não-médicos, independentemente de idade ou sexo,
atuando em equipes multiprofissionais.
Por outro lado, a globalização tem produzido tendências e necessidades que vêm
refletindo sobre as características relacionadas à formação profissional, de forma que os
profissionais devem ser capazes não só de resolver problemas, mas também de propor
soluções criativas, além de estarem aptos a gerenciar empreendimentos.
O mercado de trabalho do tecnólogo em Estética e Cosmética vem crescendo e
atraindo jovens para a profissão, tanto na área de prestação de serviços quanto na área
tecnológica pela importância que a Estética ganhou nesses últimos anos. O Tecnólogo em
Estética está fixando-se cada vez mais na área de saúde e do bem-estar, atendendo às
necessidades de um mercado de trabalho em expansão.
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IV.

ORGANIZAÇÃO DIDÁTICO-PEDAGÓGICA

Para atender aos objetivos gerais e específicos do Curso de Estética e Cosmética, é
necessária a adoção de uma pedagogia que priorize a construção do conhecimento, em
substituição à mera reprodução de conteúdos, levando a uma postura crítica e, para isso, é
necessário estimular a articulação dos conteúdos propostos com a vivência cotidiana do
aluno, que pode assim exercitar a práxis social em outra hora.
Assim, o processo educativo constitui-se em um processo de mão dupla que se
instaura entre o saber científico e o saber que advém da experiência, e supõe o
desenvolvimento de um modelo pedagógico com aulas partilhadas entre professores e
discentes, que precisam ser vistos como sujeitos participantes do processo pedagógico ao
invés de objetos receptores de conhecimento preexistente.
Supõe ainda a compreensão crítica da educação, em seu reconhecimento como
prática determinada pela sociedade que, embora condicionada, pode contribuir para
transformar as relações sociais, econômicas e políticas à medida que consiga assegurar a
todos um ensino de qualidade, comprometido com a formação de profissionais conscientes
de seu papel na sociedade.
A formação plena do cidadão envolve a incorporação de uma concepção crítica das
relações existentes entre educação, trabalho e sociedade e de uma pedagogia que se inspire
nessa concepção, garantindo ao aluno o acesso ao processo de produção de conhecimento,
compreendido como decorrência das trocas que o estudante estabelece na interação com o
meio, cabendo ao professor exercer a mediação desse processo, tendo em vista a assimilação
crítica e ativa de conteúdos significativos e atualizados.
Assim, os métodos de ensino fundamentam-se nas atividades e iniciativas dos
indivíduos. Os métodos utilizados propiciam o diálogo, respeitam os interesses e os diferentes
estágios do desenvolvimento cognitivo dos indivíduos para favorecer a autonomia e a
aprendizagem, visando não apenas “aprender a fazer”, mas, sobretudo “aprender a aprender”
(DELLORS, 2001). O indivíduo tem a oportunidade de ser ativo em sua própria formação
intelectual e profissional.
Do ponto de vista institucional, essa filosofia se traduz no compromisso de
acompanhar a evolução das potencialidades do aluno, adotando procedimentos que orientem
seu processo de aprendizagem e estimulem a conscientização do compromisso com a sua
própria formação, não só profissional, mas também como cidadão responsável.
Na proposta pedagógica dos cursos da FAPAL, a atenção para a cidadania nunca é
privilégio, mas condição de direito. O exercício da cidadania é visto como vivência cotidiana,
pois as práticas sociais, políticas, culturais e de comunicação são dimensões que fazem parte
da vida pública. O respeito ao outro, essencial à cidadania, também deve ser iniciado nas
relações cotidianas: na família, na comunidade, no curso e na empresa.
O tratamento contextualizado dos conteúdos representa um recurso necessário para
tirar o aluno da situação de expectador passivo. Assim, a metodologia de ensino procura o
contexto mais próximo do aluno e mais facilmente explicável para dar significado e utilidade
aos conteúdos de aprendizagem como o da vida pessoal, do cotidiano e da convivência. O
cotidiano e as relações estabelecidas com o ambiente social e físico deverão atribuir
significado ao conteúdo curricular, fazendo a ponte entre o que se faz, se vive e se observa
no dia a dia.
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4.1.

Concepção do Curso

Os cursos superiores de tecnologia em Estética Cosmética caracterizam-se pela sua
concepção moderna e abrangente, interdisciplinar, e em consonância com as mais recentes
inovações e desenvolvimentos nesta área.
Nesta perspectiva, entende-se que um curso superior de tecnologia deva estar voltado
à contemporaneidade dos fundamentos, serviços e empreendedorismo, que se tornam cada
vez mais universais.
Ressalta-se que a crescente demanda por novas ocupações faz surgir um novo tipo
de curso superior, denominado Graduação Tecnológica. São cursos inovadores que possuem
um traço profissional de caráter específico, em que a formação profissionalizante (tecnologia
específica) está ancorada a uma base tecnológica geral. Nesse sentido, os cursos
tecnológicos, destinados a egressos do ensino médio, técnico e superior, devem se diferenciar
dos cursos de graduação e dos cursos sequenciais ao possibilitar ao seu egresso o
prosseguimento de estudos em outros cursos e programas de educação superior. Os cursos
deverão formar profissionais especializados em segmentos (áreas), tendo como foco um ramo
específico. A organização curricular do Curso Superior de Tecnologia em Estética e
Cosmética
fundar-se-á
nos
princípios
de
flexibilidade,
interdisciplinaridade,
empreendedorismo e sustentabilidade.
4.2.

Políticas Institucionais no Âmbito no Curso

Há plena consonância entre o preconizado no PDI e PPI da FAPAL em relação às
políticas institucionais e as práticas do curso. O ensino de qualidade, pesquisa e extensão,
são ações praticadas nas atividades regulares do curso. A ética como postura e o
compromisso social como atitude, são estimulados pelos docentes dentro do cotidiano do
processo de ensino-aprendizagem.
4.3.

Objetivos do Curso

4.3.1. Objetivos Gerais
O Curso Superior de Tecnologia em Estética e Cosmética tem como finalidade
preparar os alunos para atuarem nos diversos segmentos da área, em atividades voltadas às
diferentes facetas que envolvem o setor.
Destina-se à formação de profissionais de nível superior para atuarem no ramo da
estética, da saúde e da beleza, tais como clínicas e espaços de estética, SPA’s, academias,
hospitais, indústrias cosméticas, indústrias de equipamentos e produtos de estética, centros
de pesquisa, consultorias e entidades educacionais.
Pretende-se, portanto, de forma crítica, criativa e contextualizada, desenvolver os
conteúdos teóricos e práticos, utilizando recursos manuais, tecnológicos ou de qualquer outra
natureza e buscar na estética uma forma de vida saudável e em harmonia com as expectativas
de cada cidadão.
Visa também capacitar o profissional para o mercado de trabalho com uma visão
empreendedora, já que possui habilidades técnicas e conhecimentos de gestão aliados à
moderna visão de marketing, o que lhe confere esse perfil empreendedor, criativo e dinâmico.
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O curso propicia a formação de profissionais qualificados para o setor, tendo em vista
a melhoria no atendimento ao público que o requisita e uma efetiva confiança de outros
profissionais da área, para que sejam atribuídas as funções que lhes são cabíveis, bem como
formar profissionais competentes com amplo conhecimento, aumentando assim o mercado
de trabalho a que se destinam. Pretende alcançar a formação de profissionais com
conhecimentos na área das ciências da saúde e beleza, de forma a habilitá-los ao manejo
com situações relacionadas à intervenção estética com fins que ultrapassam o lado somático,
levando ao bem-estar psíquico através da aceitação da nova imagem pessoal.
4.3.2. Objetivos Específicos
O Curso Superior de Tecnologia em Estética e Cosmética objetiva criar oportunidades
para o discente desenvolver suas competências e habilidades, para realizar atividades
relacionadas com a Estética facial, corporal e capilar, tais como:


Realizar a higienização, limpeza, hidratação e nutrição da pele, desenvolver
tratamentos para acne simples com técnicas cosméticas, esfoliação facial e
corporal, fazer uso de bandagens para os tratamentos estéticos, aplicar técnicas
de massagens clássica e relaxantes, drenagem linfática corporal e facial,
utilização de equipamentos de eletroterapia para fins estéticos, técnicas
depilatórias, além de maquiagem e banhos aromáticos.



Colocar em prática, procedimentos de gestão de recursos humanos, de negócios
e de marketing em suas atividades diárias, atuando na auditoria, consultoria e
assessoria sobre cosméticos e equipamentos específicos da estética;



Elaborar informes e pareceres técnico-científicos, de estudos, de trabalhos e de
pesquisas mercadológicas ou experimentais relativos à estética na sua área de
atuação.



Exercer a direção, coordenação, supervisão e o ensino de disciplinas relativas a
cursos que compreendam estudos com concentração em estética ou
cosmetologia, assim como treinamento institucional nas atividades de ensino e de
pesquisa, desde que observadas as leis e normas regulamentadoras da atividade
docente.



Atuar de forma interdisciplinar com profissionais da estética, médicos,
fisioterapeutas, químicos entre outros;



Desenvolver a Pesquisa Científica Básica e Aplicada: planejando e executando a
pesquisa científica básica e aplicada, na área de sua especialidade profissional,
pois o mercado de trabalho para o tecnólogo em Estética nesta área pode ser
considerado amplo, tanto na pesquisa básica como na pesquisa aplicada, na qual
estão enquadradas as Indústrias Cosméticas, Farmacêuticas, Químicas e
Biológicas, além daquelas que visam ao desenvolvimento e produção de novos
equipamentos para fins estéticos.
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4.4.

Perfil Profissional do Egresso

4.4.1. Perfil do Egresso
A FAPAL pretende formar cidadãos críticos, comprometidos com as transformações
da realidade, a fim de que os mesmos atuem na área tecnológica e científica, acompanhando
a constante evolução do mundo do trabalho.
Para tanto, o acadêmico deve passar por um processo gradativo e constante de
redefinição de posturas, interpretação da realidade, aquisição de novas habilidades e
construção do conhecimento.
O tecnólogo em Estética e Cosmética estará apto e qualificado em sua especialidade
para uma atuação imediata.
Pretende-se que ele esteja apto à colocar em prática todas as técnicas e
procedimentos referentes ao bem-estar e harmonia estética, conhecimentos de marketing e
prática de gestão de negócios nas atividades de sua prática diária, além de aplicar os
fundamentos científicos às terapias complementares relacionados à saúde que dão suporte e
embasamento à técnicas de tratamentos estéticos, bem como do uso de produtos para esse
fim, sempre atualizados seguindo as tendências de mercado que influenciam na postura e
aparência pessoal.
Desenvolver competências para empreender, reconhecer as tendências, a partir das
inferências do passado e do presente no mercado, das inovações tecnológicas e
mercadológicas, possuir habilidades variadas, para reconhecer a necessidade de mudanças,
adaptações e inovações empregando para isso todo conhecimento adquirido no decorrer do
processo de ensino - aprendizagem, proporcionando uma atuação profissional pautada em
princípios éticos e com especial atenção ao meio ambiente, com uma formação que o habilite
a compreender o meio social, político, econômico e cultural.
O egresso deverá ser capaz de analisar dados técnicos; desenvolver estudos e
projetos; elaborar especificações, instruções, divulgação técnica, orçamentos e
planejamentos; dirigir, orientar, coordenar, supervisionar e fiscalizar serviços técnicos;
desenvolver processos, produtos e serviços; realizar vistorias, avaliações e laudos técnicos;
responsabilizar-se, tecnicamente, pelas atividades relativas à sua formação, prestar
consultoria e assessoria; exercer o ensino e a pesquisa tecnológica, a análise, a
experimentação e a liderança de equipes de trabalho.
Enquanto competência pretende-se que o egresso seja capaz de atuar de maneira
coerente na realidade sócio, cultural e política a que estiver inserido e habilidade para
relacionar-se com os clientes e fornecedores, reconhecendo os limites de sua competência e
quando necessário identificando as necessidades de encaminhamento a especialistas de
outras áreas.
Sendo assim, poderá atuar nas diversas atividades, promovendo mudanças e
avanços, fundamentando suas decisões no saber tecnológico e científico e na visão
multidisciplinar dos problemas que lhe compete solucionar.
4.4.2. Perspectivas de Inserção Profissional do Egresso
O tecnólogo em Estética e Cosmética pode atuar no embelezamento e na promoção,
manutenção e recuperação da saúde na área da estética humana, desempenhando suas
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atividades profissionais como prestador de serviço autônomo em centros de estética, SPA’s,
academias, domicílios, salão de beleza, academias de ginástica, hotéis e até navios. Também
pode trabalhar em parceria com profissionais da área de saúde, que interagem na área de
estética humana, tanto no acompanhamento pós-cirúrgico, como também administrando os
cuidados e tratamentos prescritos e especializados nos consultórios e hospitais.
Atualmente, o Brasil é 3º no ranking mundial da indústria da beleza e ocupa o 2º lugar
em número de cirurgias plásticas realizadas no mundo. A procura por produtos para pele e
higiene na Internet cresceu muito e esse consumidor está cada vez mais exigente, buscando
profissionais extremamente capacitados. Segundo a Associação Brasileira da Indústria de
Higiene Pessoal, Perfumaria e Cosméticos, a indústria neste setor apresentou um
crescimento médio próximo a 11,4% ao ano nos últimos 20 anos, tendo passado de um
faturamento de R$ 4,9 bilhões em 1996 para R$ 42,6 bilhões em 2015.
Diante do contexto analisado, o Curso Superior de Tecnologia em Estética e
Cosmética tem por objetivo, por meio do processo de ensino-aprendizagem, desenvolver nos
alunos as competências requeridas aos tecnólogos, dentro da expectativa do mercado
supracitada.
Além disso, há uma preocupação social da Instituição em atender ao mercado
regional, já que, de acordo com informações obtidas do e-MEC, existem 11 instituições de
ensino superior na cidade e, dentre elas, apenas uma oferece o Curso Superior de Tecnologia
em Estética e Cosmética, número este insuficiente para abarcar a extensa demanda da
região.
Quanto aos egressos, a FAPAL se preocupa com sua inserção no mercado de trabalho
e, para tanto, promoverá constantemente programas especiais de capacitação, serviços
técnicos e de consultoria e a realização de treinamentos, encontros e workshops com
profissionais da área.
A FAPAL também criará o Núcleo de Acompanhamento ao Egresso, que visa ao
entrosamento dos profissionais formados pela instituição, organizando grupos de debate e de
auxílio mútuo, dando uma atenção contínua ao ex-aluno.
4.5.

Estrutura Curricular

A organização curricular proposta pela FAPAL foi idealizada de forma a atender às
recomendações das Diretrizes Curriculares Nacionais, ao Catálogo Nacional de Cursos e à
legislação vigente no que tange à flexibilidade, à interdisciplinaridade, e à articulação teóricoprática, bem como a nomenclatura do curso, aos conteúdos obrigatórios, carga horária total,
à distribuição da carga horária entre os núcleos de formação geral/básica e profissional, às
atividades complementares e às atividades desenvolvidas no campo profissional.
A estruturação didático-pedagógica do curso está fundamentada nos pressupostos
éticos e políticos expressos em quesitos como justiça, respeito mútuo, participação, diálogo,
reflexão, responsabilidade, solidariedade, dignidade humana, ética e respeito ao meio
ambiente.
Todo o processo acadêmico está voltado para favorecer um ambiente favorável ao
desenvolvimento harmonioso dos alunos no que se refere aos domínios cognitivos, afetivos,
psicológicos, biológicos e sociais (formação integral do aluno).
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Neste sentido, o PPC do curso estabelece um currículo integrado, centrado em uma
prática pedagógica crítico reflexiva na construção do conhecimento, de forma que os
graduandos possam atuar como excelentes profissionais no mercado de trabalho, que
valorizem a dimensão humana, respeitando o patrimônio ambiental, e atuando como agente
na promoção de ganhos para sociedade.
A FAPAL está comprometida com a qualidade da formação intelectual de seus alunos,
com a qualidade da sua produção científica, artística, filosófica e tecnológica e,
principalmente, com o atendimento às necessidades, aos anseios e às expectativas da
sociedade, formando profissionais técnicos e politicamente competentes e buscando
desenvolver soluções para problemas locais, regionais, nacionais e internacionais.
O CST em Estética e Cosmética da FAPAL, assim como apregoam as DCNs tem sua
matriz curricular em constante atualização, buscando sempre uma melhor adequação as
demandas de mercado. A FAPAL oferece o curso com três anos de duração, contendo 6
semestres, com carga horária de 2980 horas-aula. A matriz curricular é fruto do amplo debate
estabelecido ao longo do Processo de Avaliação Institucional, desta forma procura-se traduzir
e atender às demandas do mercado de trabalho, do aluno e da sociedade fornecendo cada
vez mais uma postura profissional diante das questões de saúde e da estética.
O profissional da Estética deve ao longo do curso desenvolver múltiplas competências
adquiridas durante a formação acadêmica, tanto nas aulas presenciais quanto práticas,
pertencentes ao conjunto de disciplinas curriculares, como na participação dos
trabalhos/projetos desenvolvidos ao longo do curso, incluindo o Projeto Integrado
Multidisciplinar e Atividades Complementares.
O futuro Tecnólogo em Estética deverá utilizar todo seu conhecimento teórico e prático
das bases anatômicas e fisiológicas, os fundamentos de cosmetologia, as técnicas estéticas
manuais e os recursos tecnológicos para o desenvolvimento de protocolos de procedimentos
estéticos faciais, corporais, capilares ou outros relacionados à área. Seus conhecimentos
também podem ser direcionados para a pesquisa científica ou ainda para no âmbito
empreendedor, onde levará em consideração a legislação trabalhista e a segurança do
trabalho, a análise do plano de negócios e de marketing da empresa, para um efetivo
gerenciamento com controle de custos de produção e de serviços. A higiene e a segurança
no uso dos cosméticos e o atendimento diferenciado ao cliente, também refletirá na viabilidade
econômica de seu empreendimento.
A qualificação do profissional e os seus conhecimentos serão o diferencial perante o
mercado de trabalho e neste sentido uma grade curricular de qualidade e completa tem grande
importância em sua formação.
Vale ressaltar, que a oferta de disciplina Libras na FAPAL atende ao Decreto n.º 5.626
de 22 de dezembro de 2005, que regulamentou a Lei n.º 10.436, de 24 de abril de 2002. Ela
é disciplina obrigatória nos cursos de Licenciatura e optativa nos demais cursos.
4.5.1. Formas de Realização de Interdisciplinaridade
Ao elaborar a matriz curricular do curso, a FAPAL priorizou a interdisciplinaridade e a
flexibilidade na disposição dos conteúdos, reservando naturalmente espaço para a necessária
contextualização das práticas e conceitos propostos dentro da realidade regional, e também
para sua constante atualização, imprescindível a um curso cujo propósito básico reside
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justamente em capacitar o aluno a acompanhar e interagir de maneira crítica e independente
com os aspectos do desenvolvimento tecnológico que sejam mais relevantes à sua inserção,
permanência e crescimento no mercado de trabalho local.
Dessa forma, a organização curricular proposta pela FAPAL foi idealizada de forma a
atender às recomendações do Catálogo Nacional de Cursos, das Diretrizes Curriculares
Nacionais e à legislação vigente no que tange à flexibilidade, à interdisciplinaridade, e à
articulação teórico-prática, bem como: a nomenclatura do curso, aos conteúdos obrigatórios,
carga horária total, à distribuição da carga horária entre os núcleos de formação geral/básica
e profissional, às atividades complementares e às atividades desenvolvidas no campo
profissional.
A matriz curricular reflete plenamente os objetivos do curso por meio dos conteúdos e
componentes curriculares, das atividades curriculares desenvolvidas (projetos integrados
multidisciplinares e as atividades complementares) e da metodologia de ensino.
A interdisciplinaridade é entendida como esforço que busca a visão global como
superação do pensar simplificador e fragmentador da realidade, como forma de administrar a
ótica pluralista das concepções de ensino, do saber e da prática.
Através da integração disciplinar possibilita-se análise dos objetivos de estudo de
diversos prismas, constituindo-se questionamentos permanentes que permitam a (re)criação
do conhecimento. Para tanto, a interdisciplinaridade será mobilizada através dos seguintes
processos ou eventos:

4.6.



Palestras interdisciplinares;



Visitas Técnicas de caráter abrangente e multidisciplinar, permitindo ao aluno
visualizar a interdisciplinaridade entre os vários conceitos do curso expostos nas
visitas;



Readequação dos métodos de aula, orientando os professores para que a matéria
seja abordada integrando conceitos interdisciplinares;



Aulas de laboratório com ensaios que mobilizem testes de natureza
interdisciplinar.

Conteúdos Curriculares

A educação do Tecnólogo em Estética e Cosmética deve manter equilíbrio entre os
aspectos teóricos e práticos da formação e assegurar a aquisição de habilidades e
conhecimentos. As diretrizes curriculares, aprovadas pelo Conselho Nacional de Educação,
são referências na definição dos conteúdos curriculares e foram perfeitamente contemplados
na presente proposta pedagógica.
O embasamento científico-metodológico aplicado nesta estrutura curricular encontrase aliado a um projeto pedagógico centrado no aluno como sujeito da aprendizagem, na
promoção e transmissão de valores calcados nos princípios e valores éticos, filosóficos,
políticos e sociais que regem a conduta humana, sempre apoiada no professor como
mediador do processo ensino-aprendizagem.
A organização curricular está estruturada por semestres e componentes curriculares
que correspondem às qualificações profissionais identificáveis no mundo do trabalho e que
proporcionam Certificação de Qualificação Profissional de Nível Tecnológico aos concluintes.
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A matriz curricular do curso de Tecnologia em Estética e Cosmética contempla
disciplinas de formação geral, formação profissional geral e formação profissional específica,
com enfoque científico, empreendedor e humanístico, direcionados ao segmento da Estética
e Cosmética.
Para complemento e consolidação dos conteúdos apresentados durante cada
semestre, os alunos realizam o Projeto Integrado Multidisciplinar (PIM), que é um trabalho
interdisciplinar dirigido aos alunos dos cursos de Tecnologia da FAPAL, desenvolvido ao longo
de cada período letivo, contemplando as disciplinas do semestre em estudo e totalizando, ao
seu término, 100 horas-aula. A realização do PIM culmina na elaboração de monografia e
apresentação em sala de aula perante banca examinadora para o 1º e o 2º período, na
elaboração de monografia e apresentação na MOSTRA DE ESTÉTICA E COSMÉTICA para
o 3º e o 4º período, e em atendimentos e atividades através de ações sociais no 5º e 6º
períodos.
Por meio do PIM assume o objetivo geral de propiciar aos alunos uma fundamentação
prática dos conceitos teóricos explorados na sala de aula e reforçar a proposta da FAPAL na
formação de profissionais com uma visão generalista da estética, além da visão gerencial
sobre negócios, tornando-os dessa maneira, aptos à realidade do mercado de trabalho.
Para integralização da Matriz curricular os alunos realizam as Atividades
Complementares (AC), componentes curriculares obrigatórios que possibilitam o crescimento
das habilidades, conhecimentos e competências do aluno, tornando-os aptos a enfrentar os
desafios da sociedade não somente no que diz respeito à sua profissão, mas como cidadão
culto e moderno. Para tanto os alunos são incentivados ao contato com a prática, por meio
principalmente da realização de jornadas e encontros acadêmicos, com atendimento ao
público nos eventos de extensão comunitária, além do contato com indústrias do setor através
de palestras, workshops, das próprias jornadas e visitas técnicas que são computadas como
atividades complementares.
Para auxiliar em seus estudos a FAPAL oferece ainda o sistema de Estudos
Disciplinares, onde é apresentado um resumo dos conteúdos dados em sala de aula e
exercícios para que os alunos reforcem seu aprendizado.
4.6.1. Diretrizes Curriculares Nacionais para Educação das Relações Étnico-raciais e
para o Ensino de História e Cultura Afro-brasileira e Africana
Em atendimento à Resolução CNE/CP nº 01, de 17 de junho de 2004, a FAPAL incluiu
nas matrizes curriculares de seus cursos o tratamento das relações étnico-raciais, bem como
o das questões e temáticas que dizem respeito aos afrodescendentes, na disciplina optativa
denominada Relações Étnico-Raciais e Afrodescendência.
Desta forma, promove a divulgação e produção de conhecimentos, bem como de
atitudes, posturas e valores que eduquem os alunos quanto à pluralidade étnico-racial,
tornando-os capazes de interagir e de negociar objetivos comuns que garantam, a todos, o
reconhecimento e igualdade de valorização das raízes africanas da nação brasileira, ao lado
das indígenas, europeias e asiáticas, preservando desta forma, o respeito aos direitos legais
e valorização de identidade, na busca da consolidação da democracia brasileira.
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4.6.2. Políticas de Educação de Ambiental
A Instituição promove na sua Matriz Curricular a integração da educação ambiental às
disciplinas de modo transversal, contínuo e permanente, nas disciplinas Ciências Sociais e
Responsabilidade Social das Organizações, por meio da disciplina optativa Educação
Ambiental e, principalmente, nas Atividades Práticas Supervisionadas, Estudos Disciplinares
e Atividades Complementares.
4.6.2.1.

Princípios básicos da educação ambiental:

I.

O enfoque humanista, holístico, democrático e participativo;

II.

A

concepção

do

meio

ambiente

em

sua

totalidade,

considerando

a

interdependência entre o meio natural, o socioeconômico e o cultural, sob o enfoque
da sustentabilidade;
III.

O pluralismo de ideias e concepções pedagógicas, na perspectiva da inter, multi e
transdisciplinaridade;

IV.

A vinculação entre a ética, a educação, o trabalho e as práticas sociais;

V.

A garantia de continuidade e permanência do processo educativo;

VI.

A permanente avaliação crítica do processo educativo;

VII.

A abordagem articulada das questões ambientais locais, regionais, nacionais e
globais;

VIII.
4.6.2.2.
I.

O reconhecimento e o respeito à pluralidade e à diversidade individual e cultural.
Objetivos fundamentais da educação ambiental
O desenvolvimento de uma compreensão integrada do meio ambiente em suas
múltiplas e complexas relações, envolvendo aspectos ecológicos, psicológicos,
legais, políticos, sociais, econômicos, científicos, culturais e éticos;

II.

A garantia de democratização das informações ambientais;

III.

O estímulo e o fortalecimento de uma consciência crítica sobre a problemática
ambiental e social;

IV.

O incentivo à participação individual e coletiva, permanente e responsável, na
preservação do equilíbrio do meio ambiente, entendendo-se a defesa da qualidade
ambiental como um valor inseparável do exercício da cidadania;

V.

O estímulo à cooperação entre as diversas regiões do país, em níveis micro e
macrorregionais, com vistas à construção de uma sociedade ambientalmente
equilibrada, fundada nos princípios da liberdade, igualdade, solidariedade,
democracia, justiça social, responsabilidade e sustentabilidade;

VI.

O fomento e o fortalecimento da integração com a ciência e a tecnologia;

VII.

O fortalecimento da cidadania, autodeterminação dos povos e solidariedade como
fundamentos para o futuro da humanidade.
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Em harmonia com a política nacional de educação ambiental e visando assegurar a
aplicação transversal, contínua e permanente da educação ambiental nas disciplinas do curso
de Administração a concepção dos planos de ensino prevê de forma explícita, ou não, a
ênfase na construção de valores, conhecimentos, habilidades, atitudes e competências
voltadas para a conservação do meio ambiente, essencial à sustentabilidade ambiental.
Ainda neste sentido, devido às suas características interdisciplinares, as Atividades
Práticas Supervisionadas harmonizam-se com esta orientação promovendo semestre a
semestre, de forma articulada, a transversalidade da educação ambiental nas disciplinas do
curso, assegurando:


A incorporação da dimensão ambiental, de forma interdisciplinar;



O estudo dos conhecimentos, tecnologias e informações relacionados à questão
ambiental;



A abordagem articulada das questões ambientais locais, regionais, nacionais e
globais;



O desenvolvimento de uma compreensão integrada do meio ambiente em suas
múltiplas e complexas relações, envolvendo aspectos ecológicos, legais, políticos,
sociais, econômicos, científicos, culturais e éticos;



O estímulo e o fortalecimento de uma consciência crítica sobre a problemática
ambiental e social;



O incentivo à participação individual e coletiva, permanente e responsável, na
preservação do equilíbrio do meio ambiente, entendendo-se a defesa da qualidade
ambiental como um valor inseparável do exercício da cidadania.

A presente proposta pedagógica prevê disciplinas voltadas ao desenvolvimento da
compreensão dos impactos sociais e/ou econômicos e/ou ambientais, e ao desenvolvimento
da capacidade de acompanhar e implementar mudanças nas condições de trabalho, desta
forma prevê em sua matriz curricular as disciplinas de Ciências Sociais e Responsabilidade
Social das Organizações, bem como 20 horas destinadas a disciplina optativa de Educação
Ambiental que procurará desenvolver em seu aluno a capacidade reflexiva sobre as relações
entre o homem e o seu meio social (meio ambiente), como forma de instrumentalizar os alunos
para o enfrentamento de maneira inovadora das questões ético-ambientais em nível pessoal,
social e profissional.
4.6.2.3.

Diretrizes Curriculares Nacionais para o Ensino dos Direitos Humanos

Conforme disposto no Parecer CNE/CP N° 8, de 06/03/2012, que originou a Resolução
CNE/CP N° 1 de 30/05/2012, a FAPAL, atendendo ao disposto na nova legislação
educacional, em consonância com o parágrafo único do artigo 3º da Portaria MEC nº
4.361/2004, de 29 de dezembro de 2004, e conforme disposto no Parecer CNE/CP Nº 8/2012
e no Parecer CNE/CP Nº 8, de 06/03/2012, e Resolução CNE/CP Nº 1, de 30/05/2012,
formulou sua política de inclusão social, incluindo o respeito aos Direitos Humanos, de forma
articulada e transversal. Desta forma, promove diálogos e debates que conduzam ao
pensamento crítico e a análise sistêmica sobre o futuro da humanidade e prol da justiça
econômica e social. A questão dos Direitos Humanos é trabalhada na disciplina Homem e
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Sociedade e na disciplina optativa ”Direitos Humanos”. Além disso, o tema também é
abordado nas Atividades Complementares.
A FAPAL também pretende oportunizar um espaço de reflexão, análise e
compreensão dos princípios, valores e direitos que caracterizam a dignidade humana, a
democracia e o pluralismo político que fundamentam uma sociedade livre, justa e solidária,
estimulando práticas sociais e escolares fundamentadas no respeito aos Direitos Humanos e
fazendo parcerias com as corporações profissionais e com as entidades de classe com o
objetivo de ações integradas Escola/Empresa/Sociedade Civil para o reconhecimento dos
direitos dos portadores de necessidades sociais como Direitos Humanos Universais.
4.6.3. O Curso e a Política Nacional de Proteção dos Direitos da Pessoa com
Transtorno do Espectro Autista
De acordo com o disposto na Lei N° 12.764, de 27 de dezembro de 2012,
regulamentada pelo Decreto nº 8.368, de 2 de dezembro de 2014, que institui a Política
Nacional de Proteção dos Direitos da Pessoa com Transtorno do Espectro Autista e que é
dever do Estado, da família, da comunidade escolar e da sociedade assegurar o direito da
pessoa com transtorno do espectro autista à educação, em sistema educacional inclusivo,
garantida a transversalidade da educação infantil até a educação superior, a FAPAL designou
Comissão para elaborar um regulamento específico de atendimento aos estudantes
matriculados que apresentarem transtorno do espectro autista, de acordo com o disposto na
Lei nº 12.764 / 2012, regulamentada pelo Decreto 8.368 / 2014. Esse regulamento foi
submetido à aprovação do Conselho Acadêmico da FAPAL, sendo criado o Núcleo de
Acessibilidade e Apoio Psicopedagógico – NAAP, em fase de implantação, cujo
regulamento encontra-se no Anexo 6.
4.6.4. Disciplina de LIBRAS
Em atendimento ao Decreto nº 5.626/2005, a Língua Brasileira dos Sinais – LIBRAS
foi inserida como componente curricular obrigatório no curso de Pedagogia. Nos demais
cursos da Faculdade, a LIBRAS é oferecida como componente curricular optativo.
A FAPAL pretende levar o aluno a refletir sobre a necessidade e importância da
inclusão de pessoas com deficiências auditiva em empresas e demais instituições no mercado
de trabalho, para que possa compreender a diversidade humana nos contextos sociais,
econômicos, culturais, comunicativos e na vida em comunidade.
Introduzir o aluno ouvinte à Língua Brasileira de Sinais (LIBRAS) e a modalidade
diferenciada para a comunicação (gestual-visual), criando oportunidades para a prática de
LIBRAS e ampliar conhecimento dos aspectos da cultura do mundo surdo, na aquisição de
um novo comportamento linguístico.
4.6.5. Matriz Curricular
As unidades curriculares apresentadas na tabela abaixo formam a matriz curricular do
Curso Superior de Tecnologia em Estética da FAPAL. O aluno deverá escolher uma entre as
disciplinas optativas oferecidas: “Língua Brasileira de Sinais (LIBRAS) ”, “Educação
Ambiental”, “Relações Étnico‐Raciais e Afrodescendência” e “Direitos Humanos”. A tabela
abaixo está organizada pelos seis semestres do curso.
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MATRIZ CURRICULAR
Série

Disciplina

Carga
Horária

Aulas
Seman
a

Aulas
Teórica
s

Aulas
Prática
s

1

Noções de Nutrição e Dietética

60

2

3,0

0

1

Técnicas de Massagens

60

2

3,0

0

1

Bioética/Legislação Profissional

60

2

3,0

0

1

Primeiros Socorros

30

1

1,5

0

1

Interpretação e Produção de Textos

30

1

1,5

0

1

Biossegurança

60

2

3,0

0

1

Projeto Integrado Multidisciplinar I

100

0

0

0

1

Estudos Disciplinares

50

0

0

0

Total

450

10

15

0

2

Anatomia Aplicada

60

2

1,5

1,5

2

Biologia (Citologia/Histologia)

30

1

1,5

0

2

Fisiologia

60

2

3,0

0

2

Drenagem Linfática

60

2

1,5

1,5

2

Técnicas em Estética Corporal

60

2

1,5

1,5

2

Comunicação e Expressão

30

1

1,5

0

2

Projeto Integrado Multidisciplinar II

100

0

0

0

2

Estudos Disciplinares

50

0

0

0

Total

450

10

10,5

4,5

3

Homem e Sociedade

30

1

1,5

0

3

Anatomia Específica

60

2

1,5

1,5

3

Imagem Pessoal

60

2

1,5

1,5

3

Microbiologia, Imunologia e Parasitologia

30

1

1,5

0

3

Planejamento de Negócios da Saúde

60

2

3

0

3

Psicologia Aplicada à Estética

30

1

1,5

0

3

Projeto Integrado Multidisciplinar III

100

0

0

0

3

Estudos Disciplinares

100

0

0

0

Total

470

9

10,5

3

4

Marketing Aplicado à Estética

60

2

3

0

4

Recursos Tecnológicos Estéticos Gerais

60

2

1,5

1,5

4

30

1

1,5

0

4

Saúde Pública
Técnicas Estéticas Complementares e
Holísticas

60

2

1,5

1,5

4

Fundamentos de Química Geral

60

2

3

0

4

Projeto Integrado Multidisciplinar IV

100

0

0

0

4

Estudos Disciplinares

100

0

0

0

4

20

1

1

0

4

LIBRAS (Optativa)
Relações Étnico-Raciais e Afrodescendência
(Optativa)

20

1

1

0

4

Educação Ambiental (Optativa)

20

1

1

0

4

Marketing Pessoal (Optativa)

20

1

1

0

4

Direitos Humanos (Optativa)

20

1

1

0

Total

470

9

10,5

3
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Série

Disciplina

Carga
Horária

Aulas
Seman
a

Aulas
Teórica
s

Aulas
Prática
s

5

Estética e Cosmética Interdisciplinar

30

1

1,5

0

5

Química Orgânica

30

1

1,5

0

5

Patologia Aplicada à Estética

60

2

3

0

5

30

1

1,5

0

5

Fitocosmetologia
Recursos Tecnológicos Aplicados às Alterações
Estéticas

60

2

1,5

1,5

5

Técnica em Estética Facial

60

2

1,5

1,5

5

Metodologia do Trabalho Acadêmico

30

1

1,5

0

5

Projeto Integrado Multidisciplinar V

100

0

0

0

5

Estudos Disciplinares

110

0

0

0

Total

510

10

12

3

6

Cosmetologia e Formulações Cosméticas

60

2

3

0

6

Estética e Cosmética Integrada

30

1

1,5

0

6

Técnicas Estéticas no Pré e Pós-Operatórios

60

2

1,5

1,5

6

Terapias Capilares

60

2

1,5

1,5

6

Farmacologia

60

2

3

0

6

Métodos De Pesquisa

30

1

1,5

0

6

Projeto Integrado Multidisciplinar VI

100

0

0

0

6

Estudos Disciplinares

110

0

0

0

Total

510

10

12

3

A equivalência entre carga horária total de horas-aula para horas é detalhada abaixo:
Equivalência entre carga horária total em horas-aula para horas

Componentes Curriculares
Carga Horária em sala de aula
Optativas
Projeto Integrado Multidisciplinar
Total
Atividades Complementares
CARGA HORÁRIA TOTAL DO CURSO

Carga Horária
Horas-aula
Horas
2260
1883
20
17
600
500
2880
2400
100
83
2980
2483

4.6.6. Ementário e Bibliografias do Curso
Os conteúdos programáticos para o Curso de Estética da FAPAL seguem o item 2.6
Diretrizes Pedagógicas do PDI 2018-2022, p.33:
“O Dicionário Aurélio, em sua última edição, define o termo diretriz como sendo um
“conjunto de instruções ou indicações para se tratar e levar a termo um plano, uma
ação, um negócio, etc.; diretiva”. Da mesma forma define pedagogia como” conjunto
de doutrinas, princípios e métodos de educação e instrução que tendem a um objetivo
prático. ”

E a seleção de conteúdos segue o item 3.1.2.1 do PDI 2018-2022, p.75:
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“A seleção de conteúdos é o resultado de um universo maior de conhecimento e
saberes conforme o objetivo que se tenha de educação”. Para formar um ser humano
crítico e participativo na sociedade é necessário selecionar conhecimentos diferentes
daqueles que são tradicionalmente escolhidos e que não priorizam a crítica.
A seleção é uma questão de poder, ao selecionar determinado conteúdo para fazer
parte do currículo, se está privilegiando alguns conteúdos em detrimento de outros. A
definição dos conteúdos a serem desenvolvidos nos diferentes cursos da FAPAL
partiu de premissas teóricas, tendo em conta a análise da realidade, operada com
referenciais específicos tais como:
 Socioantropológico, que considera os diferentes aspectos da realidade social em
que o currículo será aplicado;
 Psicológico, que se volta para o desenvolvimento cognitivo do aluno;
 Epistemológico, que se fixa nas características próprias das diversas áreas do
saber tratadas pelo currículo;
 Pedagógico, que se apropria do conhecimento gerado na sala de aula em
experiências prévias. ”

É seguido o disposto no art. 47 da Lei nº 9.394/96, que estipula o mínimo de duzentos
dias letivos de trabalho acadêmico efetivo por ano, para fins de adequação e correto
balanceamento dos conteúdos específicos, assegurando-se assim equilíbrio entre
profundidade e abrangência.
O ementário e sua respectiva bibliografia encontram-se no Anexo 1 no final do
presente documento.
4.7.

Metodologia

A escolha das metodologias de ensino-aprendizagem é de responsabilidade de cada
professor. Cabe a cada professor escolher as estratégias de ensino-aprendizagem mais
adequadas aos conteúdos a serem desenvolvidos. Cabe a cada professor, também, buscar
fazer com que suas estratégias de ensino-aprendizagem e de avaliação sejam, por si só,
formas de desenvolvimento de competências dos alunos. Para tanto o que se requer dos
professores é:


Foco nos objetivos do curso e no perfil desejado do egresso e nas competências
relacionadas;



Foco nos objetivos da disciplina;



Visão sistêmica (capacidade de ver a importância de sua disciplina, no conjunto
das disciplinas do curso e a importância destas para os objetivos do curso e para
realização do perfil desejado do egresso);



Trabalho em equipe;



Liderança (da classe) pela competência e pelo exemplo;



Atualização;



Atratividade das aulas com foco na otimização do aprendizado dos alunos.

4.7.1. Trabalho de Curso
Considerando as atividades práticas desenvolvidas nas diversas disciplinas que fazem
parte da organização curricular, bem como as visitas técnicas realizadas para conhecimentos
das tecnologias atualmente em uso, o TCC (opcional) não faz parte da carga horária
estabelecida para sua conclusão.
33

FACULDADE DE PALMAS - FAPAL
CURSO SUPERIOR DE TECNOLOGIA EM
ESTÉTICA E COSMÉTICA

Porém, para complemento e consolidação dos conteúdos apresentados durante cada
semestre, os alunos realizam o Projeto Integrado Multidisciplinar (PIM), que é um trabalho
interdisciplinar dirigido aos alunos dos cursos de Tecnologia da FAPAL, desenvolvido ao longo
de cada semestre letivo e concluído com a elaboração de monografia e apresentação em sala
de aula no 1º e 2º período perante banca examinadora, no 3º e 4º período na MOSTRA DE
ESTÉTICA E COSMÉTICA e no 5º e 6º período em atendimentos e atividades através de
ações sociais. Ao final das atividades totalizam 100 horas-aula por semestre contemplando
as disciplinas em estudo no período.
4.7.2. Estágio Supervisionado
O projeto do Curso não contempla a disciplina de Estágio Curricular, embora a
Instituição mantenha parcerias e convênios para que os alunos possam exercer atividades de
estágio ligadas ao Curso.
4.7.3. Atividades Complementares
As Atividades Complementares são componentes curriculares enriquecedores e
complementadores do perfil do formando, possibilitam o reconhecimento, por avaliação de
habilidades, conhecimento e competência do aluno, inclusive adquirida fora do ambiente
escolar.
Seu objetivo principal é a complementação da formação acadêmica do aluno por meios
diversos, incluindo a participação em projetos sociais, a ampliação dos conhecimentos
adquiridos, o desenvolvimento do espírito empreendedor e a participação em atividades
culturais, artísticas e esportivas. Dessa forma, o aluno torna-se capaz de estabelecer
diferentes relações com a realidade, de posicionar-se criticamente diante de situações e de
exercer conscientemente a cidadania.
Tais atividades cumprem um papel fundamental na estrutura do Curso Superior de
Tecnologia em Estética e Cosmética visando atender ao seguinte elenco de objetivos:


Permitir que o aluno possa ampliar, aprofundar e complementar o conteúdo
trabalhado em sala de aula;



Permitir que o aluno tenha acesso a temas atuais e relevantes, que ainda não
sejam contemplados nos conteúdos programáticos do Curso Superior de
Tecnologia em Estética e Cosmética;



Estimular o contato com temas interdisciplinares ou externos à área de Estética e
Cosmética, o que contribui para uma formação interdisciplinar e com maior
capacidade de atender às complexas e diversificadas demandas do mercado;



Contribuir para o aperfeiçoamento cultural do aluno;



Favorecer o contato com a realidade social, política e econômica do meio em que
vive;



Facilitar o confronto entre o conteúdo trabalhado em sala de aula e a realidade
social, revelando ao aluno as dificuldades de aplicação deste conhecimento;
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Permitir ao aluno uma formação em certa medida autônoma e flexível, dando-lhe
capacidade de atuar em nichos do mercado de trabalho a partir de afinidades e
escolhas pessoais.



Despertar o interesse dos alunos para temas sociais, ambientais e culturais.



Estimular a capacidade analítica do aluno na argumentação de questões e
problemas.



Auxiliar o aluno na identificação e resolução de problemas, com uma visão ética e
humanista.



Incentivar o aluno na participação de projetos e ações sociais.



Criar mecanismos de nivelamento.

Tais objetivos serão alcançados por diversos instrumentos, tais como:


Produções técnicas, culturais, bibliográficas e artísticas.



Visitas a museus, exposições, centros culturais e feiras.



Visitas técnicas.



Programa de monitoria.



Programa de iniciação científica.



Participação em palestras, simpósios, cursos e seminários.



Leituras: livros, artigos técnicos, atualidades.



Participação em projetos e ações sociais, além de atividades de cunho
comunitário.



Frequência em peças teatrais e mostras cinematográficas.

Estas atividades são obrigatórias e a sua não realização impede o aluno de receber o
Diploma, mesmo que aprovado em todas as disciplinas regulares. As Atividades visam
complementar a formação profissional e cultural do aluno, podendo ser desenvolvidas
presencialmente ou à distância, e integralizam o currículo pleno do respectivo curso. Desse
modo, espera-se do futuro egresso uma visão generalista, humanista, crítica e reflexiva, da
sua função social, como profissional.
Os alunos do Curso Superior de Tecnologia em Estética e Cosmética da FAPAL
deverão integralizar 83 horas, as quais correspondem a 100 horas-aula, em Atividades
Complementares ao longo do desenvolvimento do curso.
O Coordenador do Curso atua neste trabalho, como Tutor dos alunos, orientando e
controlando estas Atividades que podem ser realizadas de forma individual ou em grupos, o
que implica em atendimentos personalizados, em sala de aula.
A avaliação do aproveitamento das Atividades Complementares cabe ao coordenador
de curso que deve oferecer mensalmente, no mínimo, duas categorias de atividades para
seus alunos, dentre aquelas acima descritas. É também atribuição do coordenador decidir
quantas e quais Atividades cada aluno pode realizar além de definir ainda, a sua forma de
comprovação, através de relatórios, certificados, impressos, etc. Para este controle, são
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selecionados monitores entre os alunos dos semestres superiores, que auxiliam na pesquisa
e orientação das Atividades Complementares.
A FAPAL incentiva a realização de tais atividades por meio de programa regular de
oferta elaborado anualmente pela Coordenadoria de Curso, que deve basear-se no
Regulamento das Atividades Complementares da Instituição constante no Anexo 2.
4.7.4. Projetos Integradores
Para os cursos tecnológicos oferecidos pela FAPAL a organização curricular está
estruturada por semestres e componentes curriculares que correspondem às qualificações
profissionais identificáveis no mundo do trabalho e que proporcionam Certificação de
Qualificação Profissional de Nível Tecnológico aos concluintes.
A previsão da apresentação dos Projetos Integrados ligados às disciplinas da matriz
curricular objetiva garantir o desenvolvimento de projetos integradores entre os componentes
curriculares. Assim, visando propiciar um momento de avaliação, o aluno irá aplicar de forma
integrada os conteúdos de diversas disciplinas que compuseram o semestre, por meio dos
Projetos Integrados Multidisciplinares – PIM.
Vide Regulamento no Anexo 3.
4.7.5. Estudos Disciplinares
Os Estudos Disciplinares – ED – são atividades de caráter obrigatório nos cursos de
graduação tecnológica da FAPAL, funcionando como um eixo estruturante de formação inter
e multidisciplinar que perpassa todos os períodos dos cursos. São objetivos dos ED:


Prover o aluno de graduação tecnológica de competências e habilidades
específicas para abordar, com visão inter e multidisciplinar, problemas típicos de
sua área de atuação profissional, com grau crescente de complexidade à medida
que ele progride em sua formação;



Ampliar nos períodos iniciais do Curso, os conhecimentos dos alunos sobre os
conteúdos curriculares de formação geral;



Suprir eventuais deficiências da formação no Ensino Médio;



Proporcionar, aos estudantes, oportunidades para estabelecer conexões entre as
diferentes áreas do conhecimento e o mundo real.

Nos EDs são utilizadas resoluções sistemáticas de exercícios, criteriosamente
elaborados pelo Coordenador do Curso em conjunto com Líderes de Disciplinas, como indutor
do desenvolvimento das competências e habilidades para lidar com situações-problemas
típicas da sua área de formação. Vide Regulamento no Anexo 4.
4.7.6.

Aproveitamento de Estudos e Competências Profissionais Desenvolvidas no
Trabalho

No atendimento a este item, a FAPAL pretende utilizar professores que atuem no
mercado de trabalho e que tenham capacidade de compartilhar com os alunos, por meio de
estudos de caso, jogos de empresa e trabalhos de campo, sua competência profissional
adquirida, favorecendo o desenvolvimento da capacidade empreendedora dos alunos.
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Estes professores deverão estimular o desenvolvimento de projetos interdisciplinares
que integrem as diferentes disciplinas e que propiciem a aplicação prática dos conhecimentos
adquiridos e favoreçam, simultaneamente, sua inserção na comunidade e o desenvolvimento
de seu senso de responsabilidade social.
Este mecanismo certamente otimizará a apreensão, por parte do aluno, das
competências e conhecimentos almejados, aproveitando aqueles adquiridos em sua vivência
profissional prévia, resultando, assim, em melhor preparo para assumir cargos e funções
diferenciadas em mercados de trabalho com altos níveis de exigência, buscando sempre a
qualidade dos produtos e serviços prestados.
4.8.

Apoio ao Discente

4.8.1. Apoio Pedagógico aos Discentes
O apoio didático-pedagógico aos discentes do curso de Administração será realizado
de diferentes maneiras:


Visitas às salas de aulas, com o objetivo de saber como as turmas estão se
desenvolvendo, além de levar informações sobre a Instituição, eventos, etc.;



Reuniões sistemáticas mensais com representantes de turmas e/ou centro
acadêmico;



Divulgação contínua aos discentes dos horários de Coordenação do Curso,
Secretaria, Biblioteca, Laboratórios, etc.;



Entrega do calendário Escolar, no início de cada semestre, com todas as
informações acadêmicas da Instituição, como: calendário de provas, processo de
faltas, dias letivos, recessos e demais serviços da FAPAL.

Ademais, a Instituição conta com um corpo de profissionais disponíveis para o
atendimento ao estudante, fora do expediente de aula, buscando dirimir dúvidas em relação
às disciplinas e conteúdos ministrados, em salas específicas para o atendimento individual ou
em grupo. Conta também com um Coordenador para cada curso existente, que fica à
disposição dos estudantes e professores para o atendimento em relação à operacionalidade
do curso e às questões acadêmico-pedagógicas.
A Instituição promove a organização e a divulgação de atividades extracurriculares
constantes e diversificadas, como: semanas de estudo, seminários, congressos, palestras,
jornadas, entre outras, ligadas às áreas dos cursos oferecidos com o intuito de integrar a
comunidade científica e complementar a formação de sua comunidade acadêmica, além de
incentivar a interdisciplinaridade.
4.7.2 Acompanhamento Psicopedagógico
O Núcleo de Acessibilidade e Apoio Psicopedagógico – NAAP implantado na IES
atuará no ensino, desenvolvendo programas com alunos, professores e coordenadores,
visando à dinâmica do processo de ensino-aprendizagem, à formação global e à realização
profissional e pessoal do aluno, de forma a facilitar a integração à vida universitária e social.
Procurar-se-á fazer um feedback entre as necessidades do aluno e as possibilidades da IES,
proporcionando por meio do planejamento a expansão dos programas de acompanhamento
que visem à adaptação e a permanência do aluno no curso escolhido e na Instituição. Com
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relação à extensão, procurar-se-á integração da comunidade interna e externa, oferecendo
programas especiais que promovam a saúde mental, o enriquecimento da qualidade de vida
e o sucesso acadêmico.
A orientação acadêmica (psicopedagógica) realizar-se-á através das seguintes ações:


Atendimento a alunos com dificuldades de aprendizagem de expressão escrita, de
falta de concentração, com transtorno do espectro autista etc.;



Esclarecimentos de dúvidas, promovendo a satisfação e a diminuição das
dificuldades encontradas por parte dos acadêmicos;



Trabalho na prevenção da evasão escolar, da inadimplência, da repetência;



Realização de pesquisas de satisfação para subsidiar o redimensionamento das
atividades, periodicamente ou quando necessário;



Orientação para a reopção de curso quando necessária.

4.7.3 Mecanismo de Nivelamento
Os mecanismos de acompanhamento aos discentes emergem das reuniões
pedagógicas entre o corpo docente, Coordenação de Curso e Colegiado de Curso, os quais,
em conjunto, definem estratégias de trabalho, como a autorização de aulas extras para
nivelamento, após verificação das deficiências das turmas recém ingressas, com o objetivo
de permitir melhor rendimento do corpo discente em relação ao cumprimento dos conteúdos
técnicos, administrados ao longo do primeiro ano letivo do curso.
Também são oferecidas aos estudantes ingressantes disciplinas de ajustes e
nivelamento, de conteúdo básico, relativas às áreas de interesse de seu curso, a fim de suprir
algum tipo de deficiência ou carência em sua formação anterior. Tais disciplinas não possuem
caráter obrigatório nem contam crédito, apenas tem o intuito de contribuir para a
aprendizagem dos estudantes no escopo das disciplinas regulares.
4.7.4 Atendimento Extraclasse
O atendimento extraclasse aos alunos é realizado pelo Coordenador de Curso, pelos
professores em regime de trabalho de tempo integral e tempo parcial, com jornada semanal
específica para essa finalidade.
4.7.5 Acompanhamento dos Egressos
A FAPAL manterá esforços administrativos no sentido de institucionalizar o Programa
de Acompanhamento de Egressos, por meio do cadastro de ex-alunos, a fim de definir seu
perfil profissiográfico e mantê-los informados sobre eventos científicos, como congressos,
palestras e outros, promovendo a atualização de sua formação. Ao mesmo tempo, os
egressos poderão, por meio do Questionário de Autoavaliação Institucional, expressar as
possíveis carências ou qualidades nos vários setores da infraestrutura da Instituição, o que
muito contribuirá para a expansão de seu ensino.
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4.7.6 Informações Acadêmicas
Em cumprimento à Portaria Normativa nº 40 de 12 de 12 de 2007, a FAPAL
disponibiliza em sua página eletrônica o Projeto Pedagógico do Curso, em sua versão
atualizada, bem como todas as informações pertinentes ao curso. Constam também
informações da Faculdade, tais como Missão, Histórico e Objetivos.
Além disso, existe o “Manual de Informações Acadêmicas e Calendário Escolar” que
é disponibilizado a todos os alunos no início do ano letivo através do sitio da FAPAL na
INTERNET, com as principais informações extraídas do Regimento e outras informações
relevantes à vida acadêmica do discente.
4.9.

Gestão do Curso e os Processos de Avaliação Interna e Externa

As ações e processos de avaliação para este curso permitem mudanças e melhorias
voltadas ao aprimoramento do curso assim como ao desenvolvimento profissional de nossos
estudantes. A auto avaliação ou avaliação interna é um processo contínuo por meio do qual
uma instituição constrói conhecimento sobre sua própria realidade e busca compreender os
significados do conjunto de suas atividades, a fim de melhorar a qualidade educativa e
alcançar maior relevância social.
Para tanto, a instituição sistematiza informações, analisa coletivamente os significados
de suas realizações, desvenda formas de organização, administração e ação, identifica
pontos fracos, pontos fortes ou potencialidades e estabelece estratégias de superação de
problemas. A avaliação interna é, portanto, um processo cíclico, criativo e renovador de
análise, interpretação e síntese das dimensões que definem a instituição.
O desenvolvimento e a implementação de um sistema de avaliação são procedimentos
utilizados para o monitoramento de informações e assegura que a qualidade do ensino
fornecido por elas atenda aos padrões recomendados. Na FAPAL cultiva-se a reflexão
sistemática sobre a qualidade da educação através da avaliação. Os instrumentos utilizados
são: (i) reuniões entre CPA e NDE; (ii) reuniões entre NDE, colegiado, coordenação e corpo
docente; (iii) questionários de avaliação da instituição.
Quanto à avaliação externa, o ENADE oferece uma direção do grau de dificuldade
encontrada nos alunos em relação ao conteúdo, os resultados dos exames trienalmente
geram reuniões do NDE – Núcleo Docente estruturante para melhoria de qualidade.
4.9.1. Sistema de Avaliação do Processo de Ensino e Aprendizagem
4.9.1.1. Rendimento Escolar

A apuração do rendimento escolar é feita por disciplina, conforme as atividades
curriculares, abrangendo os aspectos de frequência e aproveitamento.
Assim, o aluno somente poderá ser aprovado e/ou prestar exames com o mínimo de
75% (setenta e cinco por cento) de frequência às aulas e demais atividades programadas para
cada disciplina.
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Os critérios de promoção, envolvendo, simultaneamente, a frequência e o
aproveitamento escolar, são os seguintes:
1) se a frequência do aluno for inferior a 75% (setenta e cinco por cento), ele estará
reprovado na disciplina.
2) em caso contrário, serão feitas avaliação, assim distribuídas:


Duas Notas do Professor (NP1 e NP2) para as atividades curriculares, com peso
4 (quatro) cada uma, na composição da nota semestral de cada disciplina.



Uma nota referente ao Projeto Integrado Multidisciplinar (PIM), com peso 2 (dois)
no cálculo da Média Semestral (MS) de cada disciplina. O aluno deverá entregar,
obrigatoriamente, um Projeto Integrado Multidisciplinar (PIM) por semestre e a sua
avaliação poderá ser considerada como parte da nota de uma ou mais disciplinas.

A Média Semestral (MS) será:
𝑴𝑺 =

(𝑵𝑷𝟏 × 𝟒 + 𝑵𝑷𝟐 × 𝟒 + 𝑷𝑰𝑴 × 𝟐)
𝟏𝟎



Se a média semestral (MS) for igual ou maior que 5,0 (cinco), o aluno estará
aprovado na disciplina, naquele semestre.



Se a MS for menor que 5,0 (cinco), o aluno será reprovado.



Quando a MS for maior ou igual a 4,75 (quatro- vírgula-setenta e cinco) e menor
que 5,0 (cinco), a MS será arredondada para 5,0 (cinco). O desempenho do aluno
é avaliado numa escala de 0 (zero) a 10 (dez).

3) A nota obtida no Projeto Integrado Multidisciplinar (PIM) não incide nas disciplinas
cursadas em regime de Dependência, Adaptação ou Antecipação e nas disciplinas optativas
ou eletivas. Para essas disciplinas, a MS será calculada pela média aritmética simples entre
NP1 e NP2.
4) O aluno reprovado em período letivo que não seja oferecido no semestre seguinte
deverá matricular-se em período indicado pela Coordenação do Curso.
5) se a média do PIM for inferior a 5,0 (cinco), o trabalho será considerado insuficiente
para a validação das 100 horas de atividade, ou seja, o aluno estará reprovado na disciplina
PIM. Entretanto, esta nota fará parte da média final do aluno no semestre cursado.
4.9.1.3.

Regime de Dependência

O aluno aprovado em um período letivo poderá matricular-se no período subsequente
e cursar as disciplinas pendentes em regime de dependência, com exceção do último
semestre letivo do curso, no qual as disciplinas em regime de dependência poderão ser
cursadas em outra época, ao critério da Coordenação do curso.
4.9.1.4.

Revisão de prova e Verificação das Notas

O Professor deve realizar a revisão e fazer a vista das provas junto com o aluno, em
horário de aula da disciplina, sendo vedada a alteração do critério adotado para a correção
inicial. Toda prova realizada deve ser mantida com o professor até o final do semestre letivo
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e poderá ser devolvida aos alunos regularmente matriculados, após o término do semestre
letivo, com exceção das avaliações realizadas On-line, no Laboratório de Informática.
4.9.2. Sistemas de Avaliação do Projeto de Curso
4.9.2.1.

Avaliação do Curso Superior de Tecnologia em Estética e Cosmética

A avaliação do Curso Superior de Tecnologia em Estética e Cosmética será feita
regularmente, através do estudo do desempenho do Curso e dos aspectos relativos ao
atendimento das expectativas da comunidade externa, ou seja, do próprio mercado de
trabalho. Esta avaliação, de acordo com as determinações legais vigentes, será realizada em
dois níveis: o Interno e o Externo.
O relatório correspondente às avaliações interna e externa serão encaminhados ao
Conselho Acadêmico para apreciação e emissão de parecer e propostas de alternativas e
ações para sanar as deficiências apresentadas.
4.9.2.2.

Concepção do Processo de Autoavaliação do Curso

4.9.2.2.1. Avaliação de Curso
A Avaliação de Cursos considera, basicamente, três conjuntos de elementos:


Condições: corpo docente; corpo discente; corpo técnico-administrativo;
infraestrutura; perspectiva utilizada na definição e organização do currículo; perfil
profissional e as perspectivas do mercado de trabalho; estágios; efetiva
participação de estudantes em atividades de Iniciação Científica, extensão e
monitoria; atratividade do curso e interação com área científica, técnica e
profissional e com a sociedade em geral;



Processos: interdisciplinaridade; formação interdisciplinar; institucionalização;
qualidade do corpo docente e sua adequação aos cursos de Graduação e
Tecnológicos (domínio dos conteúdos, planejamento, comunicação, compromisso
com o ensino, pesquisa, extensão, orientação/supervisão); avaliação da
aprendizagem (critérios claros e definidos, relevância dos conteúdos avaliados,
variedade de instrumentos, prevenção da ansiedade estudantil); estágio; interação
IES/sociedade;



Resultados: capacitação global dos concluintes; preparo para exercer funções
profissionais (executar atividades-tarefa típicas da profissão, aperfeiçoar-se
continuamente); qualidade do curso (necessidades do mercado do trabalho,
atualidade e relevância técnico-científica dos conteúdos, desempenho em Pósgraduação/cursos típicos da carreira, adequação do currículo às necessidades
futuras); análise comparativa (cursos da mesma área em outras instituições,
outros cursos da mesma instituição).

4.9.2.2.2. Avaliação de Disciplina
A organização do trabalho pedagógico será avaliada de modo a abranger os seguintes
tópicos:
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Objetivos da disciplina, plano de ensino, fontes de consulta/bibliografia,
procedimentos didáticos, instrumentos de avaliação, conteúdo das avaliações,
atividades práticas, condições técnicas (recursos humanos e infraestrutura
disponíveis para o desenvolvimento das disciplinas);



Desempenho do docente, em relação a clareza, fundamentação, perspectivas
divergentes, importância, inter-relação e domínio dos conteúdos, questionamento,
síntese soluções alternativas;



Desempenho didático-pedagógico, em relação ao cumprimento de objetivos, à
integração de conteúdos, aos procedimentos e materiais didáticos e bibliografia;
e aspectos atitudinais e filosóficos (aspectos éticos, clima livre de tensão
orientação, atitudes e valores); pontualidade do professor e exigência de
pontualidade dos alunos;



Desempenho discente, expressado pela participação em aula e atividades,
informação ética, realização de tarefas, interesse e presença integral;



Desempenho técnico-administrativo, expressado pela avaliação individual dos
funcionários; e



Desempenho gerencial da FAPAL.

4.9.2.2.3. Autoavaliação do Curso Superior de Tecnologia em Estética e Cosmética
Nesse nível, a avaliação considerará o desenvolvimento das atividades de Ensino,
Pesquisa e Extensão no Curso Superior de Tecnologia em Estética e Cosmética, bem como
as relações entre os três. O resultado desse diagnóstico, das variáveis e indicadores
considerados emergentes, face à especificidade do curso, após a sua sistematização, serão
trabalhados pelo Curso em diferentes etapas, detalhadas a seguir:


Reuniões de trabalho para elaboração do planejamento do processo de
autoavaliação do curso para o ano letivo correspondente;



Participação dos protagonistas do processo de autoavaliação do curso nos
Painéis promovidos pela CPA para conhecimento das informações e dos dados
colhidos sobre a realidade do curso;



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;



Reuniões específicas para a análise conjunta das variáveis e indicadores
contemplados no diagnóstico dos diferentes componentes curriculares do curso;



Reuniões de trabalho para a identificação de variáveis e indicadores específicos,
que porventura não contemplados pelo Sistema de Avaliação Institucional;



Aplicação dos Instrumentos de Avaliação elaborados pelo próprio Curso e não
contemplados pelo processo de avaliação institucional e pela avaliação externa.
Trata-se aqui de Instrumentos de Avaliação que abordam as dimensões
específicas do Curso;
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Reuniões de trabalho para a elaboração conjunta de Planos de Trabalho com base
nos resultados da avaliação institucional, da avaliação externa e da autoavaliação
promovida pelo próprio Curso (componentes curriculares que caracterizam a
especificidade do curso);



Desenvolvimento e avaliação contínua dos Planos de Trabalho 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 ano letivo, durante as reuniões de trabalho para a elaboração do
planejamento do processo de autoavaliação do curso. Neste, busca-se imprimir uma
metodologia de trabalho que contemple uma unidade e segmento de tempo concreto em
relação ao qual se distinguem três fases para um paradigma que resulte num processo de
autoavaliação global: (a) avaliação inicial (condições existentes, fundamentação e
necessidades); (b) avaliação de processo (variáveis que envolvem todo o processo de
desenvolvimento curricular nos contextos político-administrativo, de gestão e de realização);
(c) avaliação de resultados (ponderação dos resultados definidos no projeto pedagógico do
curso).
O projeto de autoavaliação empregado 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 do curso.
4.9.2.2.4. Avaliação Externa
Nesse nível, a avaliação externa considerará o desempenho do Curso em relação ao
mercado de trabalho, ao grau de satisfação do egresso e aos critérios estabelecidos pelo
Ministério da Educação (resultados do ENADE e da Avaliação das Condições de Ensino).
A avaliação externa abrangerá, ainda:


Pesquisa junto à sociedade civil organizada, com os quais o Curso desenvolve
suas atividades, para verificar a adequação dessas atividades e o grau de
satisfação dos mesmos.



Pesquisa junto às empresas parceiras, que absorverá os egressos do Curso, para
verificar o grau de satisfação da comunidade externa em relação ao desempenho
dos mesmos.



Pesquisa junto aos egressos, para verificar o grau de satisfação dos ex-alunos em
relação às condições que o Curso lhes ofereceu e vem lhes oferecer (formação
continuada).
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4.9.2.3.

Ações Decorrentes dos Processos de Avaliação do Curso

A FAPAL, comprometida com a qualidade do ensino, diagnosticou alguns pontos a
serem lapidados, a fim de que o desempenho de seus alunos tenha, ano a ano, um efeito
cada vez mais positivo, tais como: a criação do NDE, tendo como embrião o Grupo de
Trabalho constituído para elaborar a autoavaliação, juntamente com a CPA, com a missão de
conduzir a implementação das propostas formuladas e avaliar periodicamente a sua eficácia;
a reestruturação do corpo docente; a conscientização, por meio de palestras, da importância
dos resultados do ENADE para o corpo discente, principalmente no que se refere ao mercado
de trabalho.
4.10. Atividades de Tutoria
O professor-tutor desempenha primordialmente o papel de facilitador, mediador ou
mentor do processo de aprendizagem dos alunos. Grande parte do trabalho do professor-tutor
consiste em orientar a realização de tarefas, responder mensagens, corrigir trabalhos e
provas. Mais especificamente, o professor-tutor desempenhará as seguintes funções:


Funções pedagógicas: moderar fóruns de discussão, focalizando ou propondo
questões; moderar reuniões on-line; responder às dúvidas dos alunos; comentar,
questionar, criticar, aprofundar ideias, relacionando-as ao conteúdo
disponibilizado na disciplina; articular teoria e prática, através da aplicação de
estudos de caso; compartilhar experiências; sugerir possibilidades de
aprofundamento dos conteúdos e indicar/fornecer materiais complementares;
utilizar estratégias de facilitação e fixação da aprendizagem, propondo,
eventualmente, exercícios adicionais; acompanhar a participação dos alunos.



Funções sociais: enviar mensagens de boas-vindas, suporte e estímulo à
aprendizagem; contribuir para a criação de um ambiente amigável, valorizando e
encorajando a participação; promover a interação e colaboração entre os alunos.



Funções administrativas: estabelecer e/ou focar os objetivos das discussões;
distribuir papéis e responsabilidades nas atividades, orientando os grupos;
agendar as atividades; esclarecer procedimentos e regras de trabalho, tirando
dúvidas sobre a disciplina; acompanhar evasão e participação da turma; avaliar
os trabalhos e atribuir notas; registrar as notas finais dos alunos.



Funções técnicas: orientar aos alunos na forma de submeter trabalhos, acessar
conteúdos e enviar mensagens; encaminhar questões de problemas técnicos
sobre uso da plataforma e ferramentas de aprendizagem para o suporte técnico.

4.10.1. Conhecimento, Habilidades e Atitudes Necessárias às Atividades de Tutoria
O tutor é especializado na área de conhecimento em que atua e desempenha suas
funções, em conjunto com o corpo docente, articulado pelas diretrizes originadas na
Coordenação do Curso e o corpo docente. Logo, o tutor participa da construção e da gestão
do conhecimento do estudante, por meio da tecnologia. Sua ocupação primordial é a
mediação do processo ensino-aprendizagem, ele facilita o entendimento e a interação entre
o estudante e a IES.
As habilidades requeridas para o bom desenvolvimento no processo de tutoria são:
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Destreza para mediar as discussões entre o docente e o estudante por meio dos
fóruns, chats e telefone.



Prática para orientar o estudante em relação ao modo de realização das atividades
obrigatórias ao longo do curso, esclarecendo dúvidas sobre os conteúdos.



Aptidão para conduzir o estudante de forma que este se adeque aos parâmetros
e exigências da IES.



Sagacidade para facilitar a compreensão do conhecimento teórico científico e sua
aplicação prática.



Ser astuto para articular a interdisciplinaridade exigida pelo curso.



• Perspicácia e flexibilidade na apreensão das pluralidades brasileira, acolhendo
adequadamente as regionalidades.



Ter competências comunicacionais e fluidez no relacionamento interpessoal.



Dominar as TIC´s disponibilizadas.

4.11. Tecnologias de Informação e Comunicação (TIC) no Processo EnsinoAprendizagem
Toda a infraestrutura tecnológica utilizada pela Faculdade de Palmas - FAPAL está
consolidada em conceitos de comunicação, baseada em bancos de conteúdos distribuídos
por dispositivos multimídia conectados ou não. A fundamentação técnico-teórica para isso
está nos conceitos de Tecnologia da Informação e Comunicação (TIC), em que todos os
recursos tecnológicos estão organizados em estruturas computacionais gerenciadas por
bancos de dados, assegurando que os conteúdos programáticos das disciplinas dos cursos
sejam distribuídos de forma sistêmica e controlados.
Com base nisso, é necessária a organização desses conteúdos, informações e dados
numa base informatizada que garanta a produção e a distribuição do conhecimento em um
ambiente monitorado e acompanhado por professores e tutores de forma interativa.
Tradicionalmente, o banco de dados era o repositório de informações, tendo atualmente
evoluído para o controle das mídias textuais e audiovisuais, transformando-se de fato em um
banco de conteúdos multimídia.
As modernas técnicas de BI (Business Intelligence, ou inteligência em negócios)
asseguram que esse sistema de base de conteúdos possa ser acompanhado, medido e
controlado, possibilitando à instituição o monitoramento dos processos de interatividade e
dialogicidade dos corpos docente e discente no modelo pedagógico proposto para cada um
dos formatos.
As tecnologias de informação e comunicação disponíveis podem ser divididas em três
grupos, de acordo com sua destinação:
a) para suporte às aulas presenciais, estão disponíveis recursos de imagem e som
com projetores multimídia (Datashow) e equipamentos de áudio. Estes equipamentos são
alocados nas salas de aula segundo a demanda ou fixos em salas especiais.
b) quatro Laboratórios de informática com acesso à INTERNET.
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c) em um ambiente virtual de aprendizagem estão disponíveis diversos objetos de
aprendizado para nivelamento, disciplinas à distância e aprofundamento do conteúdo
ministrado.
Como ambiente virtual de aprendizagem, utiliza-se o AVA (Convênio com a
Universidade Paulista – UNIP), uma ferramenta que gerencia informações textuais e produtos
multimídia que, associados a exercícios, ajudam na aquisição do conhecimento proposto. O
Blackboard é utilizado como plataforma de distribuição de conteúdos em diferentes suportes,
tais como: textos, teleaulas, vídeos (entre os principais), integrando recursos de interação
entre professores, tutores e alunos. Através desse ambiente, disponibilizam-se, ainda, duas
bibliotecas virtuais.
Para o controle acadêmico, a FAPAL utiliza o Lyceum.
4.12. Ambiente Virtual de Aprendizagem (AVA)
O suporte tecnológico distribui-se em duas dimensões: uma dimensão de recursos de
interação para o acompanhamento dos estudantes e uma de avaliação. Nesse projeto
pedagógico, elucidam-se as especificidades da EaD, que originam demandas de interação
entre os implicados no processo. Para tanto, detalha-se abaixo o sistema de informação
utilizado na veiculação dos conteúdos pertinentes.
A plataforma utilizada para a publicação de conteúdo é o Blackboard. Ele conta com
as principais funcionalidades disponíveis nos ambientes virtuais de aprendizagem e é
composto por ferramentas de avaliação, comunicação, disponibilização de conteúdo,
administração e organização. Por meio dessas funcionalidades, é possível dispor de recursos
que permitem a interação e comunicação entre o alunado, professores e tutoria, a publicação
do material de estudo em diversos formatos de documentos, a administração de acessos e a
geração de relatórios.
No Ambiente Virtual de Aprendizagem - AVA, o aluno tem acesso ao material
pedagógico, disponibilizado por disciplina, além dos recursos de interação que permitem o
diálogo entre os alunos, professores e a equipe de tutoria.
O material de cada disciplina é publicado pelo professor responsável por ela no AVA,
seguindo a proposta do calendário acadêmico de realização dos encontros presenciais. A
publicação de material, módulo a módulo, pelo professor, facilita o acompanhamento do aluno
no ambiente.
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V.

CORPO DOCENTE E TUTORIAL

5.1.

Administração Acadêmica

5.1.1. Atuação do Núcleo Docente Estruturante (NDE)
O Núcleo Docente Estruturante do Curso Superior de Tecnologia em Estética e
Cosmética é composto por professores responsáveis pela formulação da proposta
pedagógica, pela implementação e desenvolvimento do curso, atendendo aos requisitos
estabelecidos na Portaria MEC nº 147/2007.
Compete ao Núcleo Docente Estruturante:


Participar plenamente da elaboração e atualização do projeto pedagógico do
curso;



Propor alterações do projeto pedagógico do curso, quando for pertinente;



Estimular o corpo docente a apresentar propostas curriculares inovadoras para o
curso;



Motivar a participação efetiva nas mudanças curriculares e pedagógicas;



Estabelecer mecanismos de representatividade do corpo docente nas propostas
de alterações do projeto pedagógico;



Buscar a implementação do projeto pedagógico do curso, preservando as
características e peculiaridades regionais da comunidade local.

Os professores que integram o Núcleo Docente Estruturante estão vinculados às
atividades essenciais do curso, entre elas: docência, orientação de projetos integradores;
acompanhamento de atividades complementares; orientação de pesquisa e desenvolvimento
de atividades de extensão e atualização do próprio Projeto Pedagógico.
5.1.2. Composição do Núcleo Docente Estruturante (NDE)
O NDE do Curso Superior de Tecnologia em Estética e Cosmética é constituído por 5
docentes, integrado pelo Coordenador de Curso e por mais 4 (quatro) professores,
correspondendo a 56% do corpo docente previsto para os dois primeiros anos do curso, seus
componentes se caracterizam pelo(a): a) concessão de uma dedicação preferencial ao curso;
b) porte de título de pós-graduação stricto sensu; c) contratação em regime de trabalho
diferenciado do modelo horista; e d) estabilidade ou perenidade, que lhes permitirá construir
uma história institucional.
5.2.

Equipe Multidisciplinar

Desde fevereiro de 2007, a ASSOCIAÇÃO UNIFICADA PAULISTA DE ENSINO
RENOVADO OBJETIVO – ASSUPERO, mantenedora da Faculdade de Palmas – FAPAL e
da Universidade Paulista – UNIP, instituição devidamente credenciada e autorizada a ofertar
cursos a distância em todo território nacional, estabeleceu a oferta de disciplinas na
Modalidade à Distância na FAPAL. Dessa forma, considera-se que a equipe Multidisciplinar,
constituída por profissionais de diferentes áreas está apta para concepção, produção, e
disseminação de tecnologias, metodologias e recursos para educação a distância.
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A Instituição oferece, nas Matrizes Curriculares dos seus Projetos Pedagógicos de
Curso, até 20% das suas disciplinas na modalidade a distância, de acordo com a Portaria
MEC nº 1.134 de 10 de outubro de 2016. A IES dispõe de professores especialistas nas
disciplinas ofertadas e parceiros no coletivo do trabalho político-pedagógico do curso, e conta
com as parcerias de profissionais das diferentes TIC, conforme a proposta do curso e ainda
dispõe de educadores capazes de:
a) estabelecer os fundamentos teóricos do projeto;
b) selecionar e preparar todo o conteúdo curricular articulado a procedimentos e
atividades pedagógicas;
c) identificar os objetivos referentes a competências cognitivas, habilidades e atitudes;
d) definir
complementares;

bibliografia,

videografia,

iconografia,

audiografia

etc.,

básicas

e

e) elaborar textos para programas a distância;
f) apreciar avaliativamente o material didático antes e depois de ser impresso,
videogravado, audiogravado, etc, indicando correções e aperfeiçoamentos;
g) motivar, orientar, acompanhar e avaliar os alunos;
h) autoavaliar-se continuamente como profissional participante do coletivo de um
projeto de graduação a distância;
i) apresentar currículo e documentos necessários que comprovem a qualificação dos
diretores, coordenadores, professores, tutores, comunicadores, pesquisadores e outros
profissionais integrantes da equipe multidisciplinar responsável pela concepção, tecnologia,
produção, marketing, suporte tecnológico e avaliação decorrentes dos processos de ensino e
aprendizagem para as disciplinas ofertadas na modalidade a distância;
j) considerar, na carga horária de trabalho dos professores, o tempo necessário para
atividades de planejamento e acompanhamento das atividades específicas de um programa
de educação a distância;
k) indicar a política da instituição para capacitação e atualização permanente dos
profissionais contratados.
5.3.

Atuação do Coordenador do Curso

A coordenação do curso responsabiliza-se e zela pela qualidade do ensino ofertado
pela FAPAL, tendo como atribuições, sob a supervisão do Coordenador Pedagógico:


Definir ou redefinir a concepção, os objetivos e finalidades e o perfil do profissional
a ser formado pelo curso;



Colaborar com os docentes na elaboração de planos de ensino e em projetos de
natureza pedagógica;



Sugerir alterações curriculares e o ajustamento de planos de ensino de disciplinas,
de acordo com os objetivos do curso e do perfil do profissional a ser formado e
com as diretrizes curriculares aprovadas pelo Ministério da Educação;
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Promover a discussão e análise das ementas e conteúdos programáticos das
disciplinas, visando à interdisciplinaridade e à integração do corpo docente aos
objetivos do curso;



Fomentar a discussão teórica e o avanço prático de metodologias de ensino
adequadas às diferentes disciplinas do curso;



Estabelecer normas para o desenvolvimento e controle dos estágios curriculares
e extracurriculares;



Executar periodicamente a autoavaliação do curso e a avaliação institucional;



Opinar nos processos de seleção, contratação, afastamento e substituição de
professores;



Apreciar as recomendações dos docentes e discentes sobre assuntos de
interesse do curso;



Decidir sobre a dependência de disciplinas na programação acadêmica do aluno,
respeitado o disposto neste Regimento e em normas do Conselho Acadêmico;



Definir a organização e a administração de laboratórios e materiais relativos ao
ensino;



Estimular o programa de monitoria;



Incentivar o desenvolvimento de projetos de aplicação prática;



Estimular práticas de estudo independentes, visando à progressiva autonomia
intelectual e profissional do estudante;



Encorajar o reconhecimento de conhecimentos, habilidades e competências
adquiridas fora do ambiente escolar;



Elaborar o horário escolar do curso e fornecer à Diretoria os subsídios para a
organização do Calendário Escolar;



Orientar, coordenar e supervisionar as atividades do curso;



Fiscalizar a observância do regime escolar e o cumprimento dos programas e
planos de ensino, bem como a execução dos demais projetos;



Emitir parecer sobre aproveitamento de estudos e propostas de adaptações de
curso;



Exercer o poder disciplinar no âmbito do curso; e



Exercer outras atribuições conferidas no Regimento Interno e por normas
complementares emanadas do Conselho Acadêmico.

Além disso, o Coordenador também atua no Núcleo Docente Estruturante como
presidente nato tendo as seguintes competências:


Convocar e presidir as reuniões, com direito a voto, inclusive o de qualidade;



Representar o NDE junto aos órgãos da instituição;



Encaminhar as deliberações do Núcleo;
49

FACULDADE DE PALMAS - FAPAL
CURSO SUPERIOR DE TECNOLOGIA EM
ESTÉTICA E COSMÉTICA



Designar relator ou comissão para estudo de matéria a ser decidida pelo Núcleo
e um representante do corpo docente para secretariar e lavrar as atas;



Indicar coordenadores para cada área do saber;



Coordenar a integração com os demais Cursos e setores da Instituição.

5.3.1. Experiência profissional, de magistério superior e de gestão acadêmica do
coordenador
A Coordenação do curso CST em Estética e Cosmética da FAPAL é exercida, desde
o 1º semestre de 2016, pela Prof.ª Leane Vieira Rodrigues, graduada em Fisioterapia pelo
Centro Universitário Luterano de Palmas, CEULP-ULBRA (2005). Especialista em Fisioterapia
Traumato-Ortopédica com Ênfase em Terapias Manuais pela Atlântica Educacional (2008),
Especialista em Fisioterapia Dermatofuncional pela Faculdade Cambury (2011) e Especialista
em Acupuntura pela FABIC/FUNEB (2014). Possui experiência de 9 anos no magistério
superior e 13 anos de experiência profissional. Atualmente fisioterapeuta autônoma com
atuação nas áreas de Traumato-ortopedia, Dermatofuncional e Acupuntura.
5.3.2. Regime de Trabalho do Coordenador do Curso
A Coordenadora dedica, sem exclusividade, tempo integral ao curso, com um total de
40h semanais.
5.4.

Corpo Docente do Curso

O Corpo Docente apresentado do Curso Superior 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 membros do Corpo Docente do CST em Estética e Cosmética da FAPAL são
selecionados de acordo com as atribuições estabelecidas na Resolução nº 01/2008, constante
no PDI (pag. 124) da Faculdade de Palmas, nos termos da legislação trabalhista em vigor e
estão distribuídos de acordo com as seguintes categorias funcionais:
a) Professor Assistente: o ingresso nesta categoria exige escolaridade
correspondente ao ensino superior completo (Bacharelado ou equivalente) e curso de pósgraduação Lato Sensu (Especialização) com todos os créditos concluídos.
b) Professor Adjunto: o ingresso nesta categoria funcional exige escolaridade
correspondente ao ensino superior completo (Bacharelado ou equivalente) e curso de pósgraduação Stricto Sensu (Mestrado) concluído e aprovado em Universidade reconhecida pelo
MEC. É requerido do candidato, titulação de Mestre na área correspondente ou em área afim.
c) Professor Titular: para o ingresso nesta categoria é necessária escolaridade
correspondente ao ensino superior completo (Bacharelado ou equivalente) e curso de pósgraduação Stricto Sensu (Doutorado) concluído e aprovado em Universidade reconhecida
pelo MEC. É requerido do candidato, titula de Doutor na área em que irá atuar ou em área
afim.
O Plano de Carreira do Corpo Docente da FAPAL possui critérios de progressão e está
intimamente ligado à titulação acadêmica, à experiência profissional no magistério e fora dele,
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e à produção intelectual, conforme descritos detalhadamente no item 2.2 do PDI 2018/2022,
pag. 127. O reenquadramento acontece duas vezes ao ano com ampla divulgação.
Especificamente no Curso Superior de Tecnologia em Estética e Cosmética é
desejável que o docente tenha experiência no magistério superior e qualificação profissional
nas disciplinas ministradas. Deve atender as exigências do plano de ensino quanto ao
processo ensino-aprendizagem; à orientação das atividades práticas de investigação, de
produção científica e de extensão; à promoção da apresentação dos trabalhos dos alunos em
eventos científicos; à participação na organização dos eventos do curso; ao cumprimento das
normas e funcionamento administrativo-pedagógicos da FAPAL.
O professor do CST em Estética e Cosmética deve apresentar, também, em seu perfil
as seguintes características:


Ser capaz de assumir o compromisso, de promover a integração do ensino com a
pesquisa e a extensão.



Estar atento à formação de alunos autônomos, responsáveis e profissionalmente
competentes para responder aos desafios da realidade atual.



Ter consciência de sua função social na educação e na formação de cidadãos.



Possuir uma visão global do processo educacional, assumindo sempre que
possível a postura interdisciplinar.



Contemplar em suas aulas a dimensão humana, a dimensão teórico-técnica, a
dimensão ética e a dimensão político-social.

São atribuições do corpo docente:
I.

Ministrar o ensino das disciplinas e assegurar a execução da totalidade do
programa aprovado, de acordo com horário pré-estabelecido;

II.

Registrar a matéria lecionada e controlar a frequência dos alunos;

III.

Elaborar, para cada período letivo, os planos de ensino de sua disciplina e
submetê-los à Coordenação do curso;

IV.

Responder pela ordem nas salas de aula, pelo uso do material e pela sua
conservação;

V.

Cumprir e fazer cumprir as disposições referentes à verificação do
aproveitamento escolar dos alunos;

VI.

Fornecer à Secretaria as notas correspondentes aos trabalhos, provas e
exames, dentro dos prazos fixados pelo órgão competente;

VII.

Comparecer às reuniões dos colegiados aos quais pertence; e

VIII.

Propor à Coordenação do curso medidas para assegurar a eficácia do ensino
e da pesquisa.
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5.5.

Regime de trabalho do corpo docente do curso

Uma das preocupações da Instituição em promover o comprometimento do docente
com os valores e princípios educacionais da FAPAL foi sinalizada pela elaboração e
implantação do Plano de Carreira Docente constante no PDI.
O artigo 8º do Plano de Carreira Docente prevê que o professor integrante da carreira
fica sujeito a um dos seguintes regimes de trabalho, incluídas as horas-aula que ministra:
I – Regime de Tempo Integral – TI, com obrigação de prestar 40 horas semanais de
trabalho, sendo, pelo menos, 20 horas em estudos, pesquisas, extensão, produção científica
e intelectual, planejamento e avaliação;
II – Regime de Tempo Parcial – TP, com obrigação de prestar de 12 até 39 horas
semanais de trabalho, sendo, pelo menos, um quarto da carga horária em estudos, pesquisas,
extensão, produção científica e intelectual, planejamento e avaliação; ou
III – Regime Horista – RH, para os que não se enquadram nos critérios I e II.
Parágrafo único. A distribuição do número de horas destinadas ao ensino, estudo,
pesquisa, extensão, produção científica e intelectual, planejamento e avaliação e à
administração acadêmica, será definida pelo Coordenador de Curso, com aprovação do
Diretor da Instituição, nos termos da legislação e do respectivo contrato.
5.5.1. Plano de carreira docente
O Plano de Carreira do Corpo Docente da FAPAL possui critérios de progressão e está
intimamente ligado à titulação acadêmica, à experiência profissional no magistério e fora dele,
e à produção intelectual, conforme descritos detalhadamente no item 2.2 do PDI 2018/2022,
pag. 128. O reenquadramento acontece duas vezes ao ano com ampla divulgação.
No mencionado Plano de Carreira Docente, encontram-se as atividades atribuídas aos
seus integrantes, o regime de trabalho, o quadro de carreira, as categorias funcionais, as
formas de ingresso e promoção e a remuneração.
No Artigo 5º, a carreira de Professor de Ensino Superior é constituída por três
categorias funcionais, cada uma subdividida em dois níveis, assim denominadas:
I – Professor Titular, subdividida nos níveis I e II;
II – Professor Adjunto, subdividida nos níveis I e II; e
III – professor Assistente, também subdividida nos níveis I e II.
Em seu Artigo 6º, estabelece que o ingresso na carreira de Professor de Ensino
Superior dar-se-á preferencialmente no nível inicial da respectiva categoria funcional, por meio
de processo seletivo, exigindo-se, além do diploma de curso superior na área de
conhecimento em que irá atuar, ou em área afim, os seguintes requisitos:
I – Para Professor Titular: título de Doutor na área em que irá atuar ou em área afim,
obtido em curso reconhecido nos termos da Lei;
II – Para Professor Adjunto: título de Mestre na área correspondente ou em área afim,
obtido em curso reconhecido nos termos da Lei; e
III – para Professor Assistente: título de Especialista, obtido nos moldes da legislação
específica.
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O corpo docente do Curso Direito do Faculdade de Palmas – FAPAL está
compreendido em três diferentes regimes de dedicação: Integral, Parcial e Horista. Esta
subdivisão permeia as ações previstas no Projeto Pedagógico do Curso, possibilitando a
dedicação dos nossos docentes na realização das atividades didáticas com os estudantes.
Atualmente nosso corpo docente está estruturado da seguinte forma:
•

docentes em Regime Integral

•

docentes em Regime Parcial

•

docentes em Regime Horista

5.5.2. Experiência Profissional do Corpo Docente
O Corpo Docente do CST em Estética e Cosmética da FAPAL é composto de
professores que apresentam experiência profissional na área da Estética e Cosmética e em
áreas afins para permitir a possibilidade da interdisciplinaridade, refletindo um contingente de
professores com experiência profissional da abordagem teórica e técnica das disciplinas da
matriz curricular contextualizadas com as práticas das teorias ministradas.
5.5.3. Experiência de Magistério Superior do Corpo Docente
A experiência no exercício da docência superior do Corpo Docente do CST em Estética
e Cosmética da FAPAL pressupõe uma capacidade de utilização da linguagem adequada,
elaboração e aplicação de uma metodologia de ensino que permita a identificação de
dificuldades e outros aspectos do aluno para otimizar o aprendizado.
5.5.4. Experiência no exercício da docência na educação a distância
A coordenação do curso está apta a fornecer o suporte necessário aos discentes que
apresentarem dificuldades, promovendo atividades que promovam a aprendizagem. Além
disso, professores do Corpo Docente do curso atuam na oferta de disciplinas na modalidade
a distância, conforme a Portaria nº 4059/2004. Sua experiência os credencia a identificar e
atuar no saneamento das dificuldades dos discentes, além de apresentar situações
contextualizadas da maior parte dos componentes curriculares ofertados à distância.
5.5.5. Experiência no exercício da tutoria na educação a distância
O corpo de tutores é formado por profissionais que possuem experiência em EAD e
fornecem o suporte necessário aos docentes e discentes no processo de ensino
aprendizagem. A FAPAL conta com cursos Reconhecidos e, conforme a portaria nº
4059/2004, ofertam até 20% da Carga Horária total na modalidade à distância. Dessa forma,
concentra-se a atuação de tutoria nos mesmos docentes na educação a distância e, como
citado anteriormente, os professores que compõem o Corpo de Tutores do curso possuem
experiência suficiente para uma atuação pedagógica adequada.
5.6.

Funcionamento do Colegiado de Curso

O Colegiado de Curso, previsto no Regimento da FAPAL, é um órgão de natureza
consultiva, representativo da comunidade acadêmica, anualmente constituído, e que tem a
seu cargo a coordenação didática dos respectivos cursos.
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O Colegiado de Curso é constituído, para cada curso, por cinco docentes que
ministram disciplinas distintas do currículo pleno, pelo coordenador do curso em questão e
por um representante do corpo discente.
Os docentes membros do Colegiado de Curso são indicados anualmente pelo Diretor
sendo 3 (três) deles por indicação deste e 2 (dois) por indicação de seus pares e o
representante do corpo discente deve ser um aluno regularmente matriculado no curso,
indicado anualmente por seus pares.
5.6.1. Atribuições e Competências
São atribuições do Colegiado de Curso:


Fixar o perfil do curso e as diretrizes gerais das disciplinas, com suas ementas e
respectivos programas;



Elaborar o currículo do curso e suas alterações com a indicação das disciplinas e
respectiva carga horária, de acordo com as diretrizes curriculares emanadas pelo
Poder Público;



Promover a avaliação do curso;



Decidir sobre aproveitamento de estudos e de adaptações, mediante
requerimento dos interessados;



Colaborar com os demais órgãos acadêmicos no âmbito de sua atuação; e



Exercer outras atribuições de sua competência ou que lhe forem delegadas pelos
demais órgãos colegiados.

O Colegiado de Curso é presidido pelo Coordenador de Curso e reúne-se
ordinariamente duas vezes por semestre e extraordinariamente quando convocado pelo
Coordenador do Curso, por iniciativa própria ou a requerimento de dois terços dos membros
que o constitui, devendo constar da convocação a pauta dos assuntos a serem tratados.
5.6.2. Interação entre tutores (presenciais – quando for o caso – e a distância),
docentes e coordenadores de curso a distância.
A Instituição oferece, nas Matrizes Curriculares dos seus Projetos Pedagógicos de
Curso, até 20% das suas disciplinas na modalidade a distância, de acordo com a Portaria
MEC nº 1.134 de 10 de outubro de 2016.
A interação entre Tutores, Docentes e Coordenadores está prevista dentro das ações
das suas Equipes Multidisciplinares no Projeto Pedagógico do Curso e no Plano de
Desenvolvimento Institucional da FAPAL.
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VI.

INFRAESTRUTURA

6.1.

Instalações Gerais

Entende-se por instalações todo o aparato de apoio para o exercício da atividade,
desde as instalações do prédio até as condições de uso e manutenção dos equipamentos. O
campus da FAPAL se encontra instalado em prédios especialmente construídos para abrigar
estabelecimentos de ensino, todos com amplos corredores, iluminação natural e elétrica
adequadas, salas de aulas de diferentes metragens, laboratórios e bibliotecas. A construção
dos edifícios apresenta condições de acessibilidade para o atendimento aos portadores de
necessidades especiais.
A fim de concretizar seus objetivos institucionais e formar o aluno segundo o perfil
descrito no PPI, a FAPAL conta com infraestrutura que, possibilita o desenvolvimento das
atividades propostas nos Projetos Pedagógicos dos Cursos. Para tanto, destacam-se:
Biblioteca, Laboratórios, Salas de Aulas, Auditório, Departamento de Suporte e Manutenção
dos campus e Comunicação. Na área de segurança preventiva possui sistemas de controle
de acesso nas portarias, CIPA, equipamentos de prevenção e combate a incêndio e brigada
treinada.
A Instituição proporciona uma quantidade de laboratórios e clínicas em seu campus,
adequada ao número de alunos para atender as especificidades da formação profissional do
corpo discente, incorporando a prática à formação, em conformidade com o PPI e com as
Diretrizes Curriculares Nacionais do Curso CST em Estética e Cosmética.
6.1.1

Espaço Físico

As instalações físicas são inteiramente adequadas às funções a que se destinam e
estão descritas a seguir:
Dependências/Serventias

Quantidade

m²

Sala de Direção

01

39,2

Salas de Coordenação

01

112,56

Sala de Professores

01

34,5

Sala de Recursos Materiais

01

56,28

32

56,28

04

43,15

04

68,15

06

51,56

Salas de Aula

Sanitários

06

Pátio Coberto / Área de Lazer / Convivência

01

400

Setor de Atendimento / Tesouraria

01

56,28

Praça de Alimentação

01

375
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Dependências/Serventias

Quantidade

m²

Auditórios / Sala de áudio / Salas de Apoio

01

195

Laboratórios de Informática

04

56,28

Biblioteca

01

502,2

Sala de Leitura

01

56,28

Secretaria

01

112,56

Hall de Recepção

01

56,28

Almoxarifado

01

10

Todas as Salas de Aula são bem dimensionadas adequadamente, dotadas de
isolamento acústico, iluminação, climatizadas, mobiliário e aparelhagem específica,
atendendo a todas as condições de salubridade.
6.1.1. Espaço de Trabalho para Docentes em Tempo Integral
A Faculdade de Palmas – FAPAL disponibiliza aos Professores de Tempo Integral e
dedicação parcial, 06 espaços de trabalho para desenvolvimento de suas atividades. Tal
ambiente é climatizado e dotado de todo o mobiliário necessário. Além deste ambiente, os
professores que são coordenadores, em função dos cargos que ocupam, têm à sua disposição
gabinetes de trabalho individualizados.
6.1.2. Espaço de Trabalho para o Coordenador
A FAPAL disponibiliza aos Coordenadores de Curso, um gabinete de trabalho com,
aproximadamente, 10m² de área, climatizado, devidamente mobiliado e com acesso à
internet. Neste ambiente, o Coordenador realiza suas atividades acadêmico-administrativas,
inclusive atendimentos individualizados aos professores e acadêmicos do curso.
6.1.3. Sala Coletiva de Professores
A Sala coletiva de Professores, instalada no 2º pavimento e com área de 45m², possui
iluminação e mobiliário adequados, é climatizada, atende às condições de salubridade e é
dotada de instalações sanitárias masculina e feminina. Conta, ainda, com computadores
ligados à rede local e à Internet e uma secretária que os auxilia.
6.1.4. Salas de aula
Todas as Salas de Aula são bem dimensionadas adequadamente, dotadas de
isolamento acústico, iluminação, climatizadas, mobiliário e aparelhagem específica,
atendendo a todas as condições de salubridade. São 32 salas com 56,28m²; 04 com 68,15m²;
04 com 43,15m² e 06 salas com 51,56m².
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6.1.5. Acesso dos Alunos a Equipamentos de Informática
A FAPAL disponibiliza para acesso dos alunos e aulas de informática, 04 laboratórios
com 25 computadores cada, com acesso à internet. Há também acesso a rede sem fio. Os
laboratórios ficam disponíveis nos 3 turnos, sendo que no período noturno estes podem ser
usados também para aulas. Há também 4 computadores para livre acesso nas dependências
da biblioteca.
Os laboratórios de informática oferecem além dos equipamentos, o apoio dos técnicos
aos alunos, tanto em horários de aula como em horários “livres”. Os laboratórios estão em
funcionamento nos períodos matutino, vespertino e noturno. Todas as máquinas estão
interligadas em rede, com acesso à Internet. Os equipamentos são atualizados, passando por
um processo de atualização anual de, no mínimo, um laboratório por ano. Os laboratórios
dispõem dos softwares adequados para editoração de textos, planilhas eletrônicas,
apresentação, desenvolvimento de sistemas para os cursos da área de computação,
editoração, projeto auxiliado por computador, dentre outros. Os laboratórios são padronizados
possuindo mesas, cadeiras, quadro branco, projetores e ar-condicionado.
6.1.6. Biblioteca
A organização da biblioteca da FAPAL tem como objetivo atender as necessidades
dos cursos e demais atividades da Instituição e está estruturada de forma a dar suporte ao
ensino e à pesquisa.
O catálogo online da Biblioteca da FAPAL permite a consulta ao acervo (livros,
trabalhos acadêmicos, vídeos, CD-ROMs, DVDs e outros) por descritores de assunto, autor,
título e biblioteca. O catálogo está disponível a toda a comunidade da FAPAL (corpo docente,
discente e funcionários) 24 horas por dia e 365 dias por ano, através da internet ou através
de computadores distribuídos na Biblioteca.
Para manter um acervo qualitativo e quantitativamente bem dimensionado, as
bibliotecas da FAPAL têm investido na aquisição de livros, periódicos, material multimídia, na
organização da hemeroteca etc.
Projetadas com o objetivo de proporcionar conforto e funcionalidade durante os
estudos e as pesquisas, as bibliotecas contam com recepção e balcão de atendimento dotado
de terminais de consulta para os alunos. Além disso, equipes treinadas esclarecem dúvidas e
efetuam os serviços de empréstimo e devolução do material bibliográfico.
Há salas para leitura individual e coletiva que foram ampliadas para garantir maior
conforto na utilização das bibliotecas. Guarda-volumes também estão à disposição dos
usuários.
Com a possibilidade de acesso ágil e elaborado, as bibliotecas proporcionam uma
ferramenta tecnológica que permite ao usuário dispor de bibliotecas sem portas nem janelas,
abertas ininterruptamente e acessíveis, ainda que ele próprio esteja a quilômetros de
distância. Tais medidas e investimentos visam a ampliar constantemente a oferta de
conhecimentos técnicos, científicos e culturais aos alunos, professores e comunidade externa
a colaborar para a concretização dos objetivos educacionais da FAPAL.
Recursos disponíveis nas bibliotecas:


Livros nacionais e internacionais
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Periódicos nacionais e internacionais



Teses e monografias



Catálogos



Obras de referência (enciclopédias, dicionários, atlas e compêndios)



Vídeos



Mapas



Slides



CD-ROMs



Hemeroteca

Como procedimento de trabalho foi criado o serviço de treinamento e capacitação dos
funcionários das bibliotecas, serviço este que contribuiu para a qualidade dos serviços
oferecidos, uma vez que através dos funcionários, os alunos, professores e comunidade
externa são informados quanto à utilização dos serviços e das tecnologias de informação
disponíveis.
6.1.6.1.

Serviços Disponíveis na Biblioteca FAPAL:



Serviços de pesquisa bibliográfica;



Orientação na normalização de trabalhos acadêmicos;



Empréstimo domiciliar;



Consulta local;



Elaboração de referências bibliográficas (ABNT);



Empréstimo entre bibliotecas;



COMUT (Programa de comutação bibliográfica que visa facilitar a obtenção de
cópias de documentos independentemente de sua localização);



Expositor (divulgação de eventos e publicações novas).

6.1.6.2.

Políticas Institucionais de Atualização do Acervo da Biblioteca

O contínuo avanço do conhecimento em todas as áreas obriga que a direção
institucional estabeleça uma política de atualização do seu acervo bibliográfico. A atualização
é feita a cada trimestre, atendendo à solicitação do corpo docente, discente e à produção
técnica e científica do mercado. De posse da relação final dos diversos acervos a serem
ampliados e/ou atualizados, esta é enviada à Diretoria de Compras para aquisição.
Há previsão de que a Coordenação do CST em Estética e Cosmética encaminhe no
início de cada ano letivo, a relação atualizada da Bibliografia Básica e Complementar à
Biblioteca Central da FAPAL para subsidiar a conferência e a necessária aquisição de novos
títulos. Em consonância a esta ação, o Coordenador do Curso também realizará a entrega
desta relação à bibliotecária responsável.
A expansão e/ou atualização do acervo é feita com base nos seguintes fatores:
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Bibliografia específica (básica e complementar) elaborada pelos líderes de
disciplina e revisada anualmente por comissão constituída pela Coordenação do
Curso, referente às disciplinas dos planos de ensino de cada período do Curso
Superior de Tecnologia em Estética e Cosmética, observando-se os requisitos de
atendimento às diretrizes curriculares;



Bibliografia adequada aos conteúdos das áreas do conhecimento Estético e
Cosmético ou de áreas afins tratados no Curso;



Bibliografia referente à produção didática e científica da área por indicação da
comunidade acadêmica e científica.

6.1.7. LABORATÓRIOS ESPECIALIZADOS
Considerando o que foi exposto, para o CST em Estética e Cosmética, os laboratórios
e espaços acadêmicos são utilizados pelos alunos para as atividades práticas das disciplinas,
devidamente acompanhados pelos professores ou também fora do horário de aulas para
estudo e pesquisa:


No Laboratório de Informática onde os alunos fazem uso do sistema online para
autoavaliação das disciplinas do período ou para fazer as disciplinas em
dependência ou adaptação.



No Laboratório de Anatomia onde os alunos realizam a prática da disciplina de
Anatomia Aplicada e Específica.



No Laboratório de Estética e Cosmética onde os alunos realizam a prática das
disciplinas de Técnicas de Massagem, Drenagem Linfática, Terapias Capilares,
Estética Facial e Corporal.



Nas salas de aula onde são realizadas as aulas magnas e outras estratégias de
trabalho constante nos planos de ensino. Isso se torna possível porque as salas
são adequadas para o número de alunos, dotadas de sistemas de som e de
equipamentos audiovisuais, multimídia, flipchart, amplas, iluminadas e
ergonômicas.

6.1.7.1.

Quantidade

A fim de concretizar seus objetivos institucionais e formar o egresso com o perfil
descrito, a FAPAL contará com a infraestrutura que, de fato, possibilitará o desenvolvimento
das atividades propostas no Projeto do Curso Superior de Tecnologia em Estética e
Cosmética. Diante disso, para a prática profissional dos egressos destacam-se:


Laboratório de Informática que oferece, além das máquinas e dos softwares
necessários, o apoio técnico especializado para os alunos, tanto em horários de
aula como em horários “livres”. Os laboratórios são adequados aos objetivos do
curso e atendem as necessidades metodológicas dos docentes, uma vez que
nestes são realizadas aulas que subsidiam as diversas disciplinas, pesquisas em
bancos de dados específicos da área de saúde, além de auxiliar a confecção de
trabalhos acadêmicos e de apoio aos alunos. Todos os equipamentos estão
interligados em rede, com acesso à “internet” e softwares específicos.
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Laboratórios de Anatomia Humana, Microscopia, Multidisciplinar e específico de
Estética, onde são desenvolvidas as atividades acadêmicas e pedagógicas, ao
longo do período letivo, de acordo com as disciplinas a serem ministradas
mediante o cumprimento da grade curricular vigente, possuindo como prioridade
o enriquecimento científico do corpo discente do curso de Estética e Cosmética.



Recursos didáticos audiovisuais, tais como: computadores, projetores multimídia,
retroprojetores, TVs, DVD Players, sistemas de som etc.

6.1.7.2.

Qualidade

Os laboratórios implantados atendem as exigências do padrão de qualidade do MEC.
Os laboratórios possuem ambientes ergonômicos, amplos e seguros para docentes,
discentes e funcionários. Serão adequados à proposta do curso, atendendo a todas as aulas
práticas preconizadas pelos docentes. Possuem estrutura compatível, sempre de acordo com
a especificidade das aulas práticas previstas tanto na formação geral quanto na específica no
estudante.
Os ambientes/laboratórios de formação geral e básica, e a relação professor estudante
possibilitam, de acordo com o projeto pedagógico do curso, o planejamento e o controle pleno
das atividades de ensino desenvolvidas nesses locais pelas diferentes disciplinas da matriz.
Ressaltamos que, além de toda a infraestrutura disponível para o estudante, os professores
e técnicos sempre estão presentes durante as atividades para que o estudante possa ter um
melhor aproveitamento no processo de ensino-aprendizagem. Todos os laboratórios estão
adequados à proposta do curso, atendendo a todas as aulas práticas, preconizadas no plano
de ensino proposto pelos docentes com qualidade.
6.1.7.3.

Serviços

Os serviços de manutenção dos equipamentos dos laboratórios e material de apoio
são realizados por técnicos responsáveis da própria Instituição e também por técnicos
contratados por meio de convênio com empresas da região.
A manutenção externa é realizada, regularmente, duas vezes por ano, mediante
solicitação por escrito feita pelos monitores do laboratório e sempre que se fizer necessário,
pela equipe interna.
A conservação e atualização dos equipamentos são feitas a partir de uma análise
constante pelo pessoal técnico de apoio com o auxílio do pessoal da manutenção, os quais
verificam a necessidade de se adquirir novos equipamentos e/ou atualizar os existentes.
A seguir, a relação dos laboratórios implantados e a dispor do curso.


Laboratório de Anatomia



Laboratório Multidisciplinar (Microscopia)



Laboratório de Estética/Cosmetologia

Todos os laboratórios utilizados pelo curso, além de possuírem normas de
funcionamento e utilização, possuem instalações, mobiliário e equipamentos adequados aos
trabalhos desenvolvidos. Tem como objetivo dar suporte às pesquisas, trabalhos, e projetos
desenvolvidos pelos alunos, atendendo:
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Às aulas práticas do curso;



Aos componentes curriculares específicos;



Às atividades complementares vinculadas ao ensino, à pesquisa, e à extensão.

61

FACULDADE DE PALMAS - FAPAL
CURSO SUPERIOR DE TECNOLOGIA EM
ESTÉTICA E COSMÉTICA

ANEXO 1 – Ementário
Disciplina:
Noções de Nutrição e Dietética
Ementa
A disciplina fornece aos alunos noções sobre os aspectos que envolvem a nutrição humana.
Envolve o conhecimento da recomendação energética e de nutrientes necessários à
regulação da temperatura corporal, o estudo das dietas não convencionais, da nutrição, fome
e saciedade, da assimilação e utilização de lipídios, glicídios e protídeos, assim como do
metabolismo das vitaminas. Os aspectos clínicos nutricionais da carência e do excesso
também são abordados.
Bibliografia Básica
DOMENE, Semíramis M. A. Técnica dietética: teoria e aplicações. Rio de Janeiro, RJ:
Guanabara Koogan, 2014.
PHILIPPI, Sonia. Pirâmide dos Alimentos: Fundamentos Básicos da Nutrição. Barueri:
Manole, 2014Minha Biblioteca).
WARDLAW, Gordon M.; SMITH, Anne M. Nutrição contemporânea. 8. ed. Porto Alegre:
AMGH, 2013.
Bibliografia Complementar
CARELLE, Ana Cláudia; CÂNDIDO, Cynthia Cavalini. Técnicas Dietéticas. São Paulo:
Érica, 2014(Minha Biblioteca).
GOMES, Clarissa Trigueiro. Nutrição e Dietética. São Paulo: Érica, 2014(Minha Biblioteca).
PEREIRA, Avany Fernandes; BENTO, Claudia Teresa. Dietoterapia: uma abordagem
prática. Rio de Janeiro, RJ: Guanabara Koogan, 2012(Minha Biblioteca).
PHILIPPI, Sonia Tucunduva. Nutrição e Técnica Dietética. Barueri: Manole, 2014(Biblioteca
Virtual).
PINTO-E-SILVA, Maria Elisabeth. Técnica Dietética Aplicada à Dietoterapia. Barueri:
Manole, 2015(Minha Biblioteca).
Disciplina:
Técnicas de Massagens
Ementa
Por se tratar de uma técnica milenar, a massagem auxilia tanto no tratamento estético quanto
no bem-estar do indivíduo. A disciplina objetiva o conhecimento de alguns subtipos da
técnica, assim como a maneira correta de aplicação, dando base e suporte para ampliação
das habilidades dos futuros profissionais.
Bibliografia Básica
BECK, M. F. Curso básico de massagem: um guia para técnicas de massagem sueca,
shiatsu e reflexologia. São Paulo: Cengage Learning, 2011.
PEREZ, Erika; LEVIN, Raquel. Técnicas de Massagens Ocidental e Oriental. São Paulo:
Érica, 2014.
RIGGS, Art. Técnicas de massagem profunda: um guia visual. Barueri, SP: Manole, 2009.
Bibliografia Complementar
ELLSWORTH, Abigail; ALTMAN, Peggy. Massagem: Anatomia Ilustrada. Barueri: Manole,
2012(Minha Biblioteca).
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MCGILLICUDDY, Michael. Massagem para o desempenho esportivo. Porto Alegre:
Artmed, 2012 (Minha Biblioteca).
MEYER, S. Técnicas de massagem 1: aprimorando a arte do toque. Barueri: Manole,
2010(Biblioteca Virtual).
MEYER, S. Técnicas de massagem 2: redescobrindo o sentido do toque. Barueri: Manole,
2010(Biblioteca Virtual).
PEREZ, E., VASCONCELOS, M. de. Técnicas estéticas corporais. São Paulo: Érica, 2014.
POUNDS, D M ; CLAY, J H. Massoterapia clínica: integrando anatomia e tratamento. São
Paulo: Manole, 2008.
VERSAGI, C. M. Protocolos terapêuticos de massoterapia. São Paulo: Manole, 2015.
Disciplina:
Bioética e Legislação Profissional
Ementa
O conhecimento, aprendizado das competências e habilidades referente à prática da estética
caracterizado pelo aspecto moral da ética profissional é de grande importância para o
exercício da profissão, respeitando a legislação profissional e o código de ética do profissional
de Estética.
Bibliografia Básica
MARTINS-COSTA, Judith; MOLLER, Letícia Ludwig. Bioética e responsabilidade. Rio de
Janeiro: Forense, 2009(Minha Biblioteca).
NERI, Demetrio. Bioética em Laboratório. São Paulo: Loyola, 2004.
PESSINI, Leo.; BARCHIFONTAINE, Christian de Paul de. Problemas atuais de bioética. 9.
ed. São Paulo: Loyola, 2010.
SILVA, José Vitor da al. Bioética: Visão Multidimensional. São Paulo: IÁTRIA, 2010(Minha
Biblioteca).
Bibliografia Complementar
BRASIL. Decreto n. 79.094, de 05 de janeiro de 1977Brasília: Diário Oficial da União,
Brasília, DF. Disponível em http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/decreto/Antigos/D79094.htm
. Acesso em 10/12/2013.
Esta
abrindo
com
este
saite
anvisa
http://www.anvisa.gov.br/hotsite/genericos/legis/decretos/79094.htm
BRASIL. Resolução n. 79. Brasília: Diário Oficial da União, Brasília, DF, 28/08/ 2000.
Disponível em:< http://www.anvisa.gov.br/anvisalegis/resol/2000/79_2000.pdf>. Acesso em:
12. Dez. 2013.
KRAUT, Richard. Aristóteles: a ética à nicômaco. São Paulo: Atlas, 2006.
RUIZ, Cristiane Regiane; TITTANEGRO, Gláucia Rita. Bioética: uma diversidade temática.
São Caetano do Sul, SP : Ed. Difusão, 2007(Biblioteca Virtual).
TAILLE, Yves de La. Moral e ética. Porto Alegre: Artmed, 2009.
VALL, A.L.M. O que é Ética. São Paulo: Brasiliense, 2013(Minha Biblioteca).
Disciplina:
Primeiros Socorros
Ementa
A disciplina fornece ao aluno noções básicas de como proceder em situações de
emergências, visando proporcionar à vítima, os primeiros atendimentos desde o momento
em que ocorre o acidente até a chegada de um serviço de emergência médica.
Bibliografia Básica
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BIANCHI, Marcus Vinicius. Novos desafios no atendimento de urgência. São Paulo:
Rocca, 2011.
HAFEN, B. Q.; KARREN, K J; FRANDSEN, K J. Guia de primeiros socorros para
estudantes. 10. ed. Manole, 2013.
PIRES, M.T.B.; STARLING, S.V. Erazo: Manual de urgências em pronto socorro. 8. ed.
Rio de Janeiro: Guanabara Koogan, 2014.
Bibliografia Complementar
BERGERON, J.David.; BIZJAK, Gloria.; KRAUSE, George W.; LE BAUDOUR, Chris.
Primeiros socorros. 2.ed. São Paulo: Atheneu, 2007.
FLEGEL, Melinda J. Primeiros socorros no esporte. Barueri, SP: Manole, 2002.
GOMES, Alice Martins. Enfermagem na unidade de terapia intensiva. 3. ed. São Paulo:
EPU, 2008.
MANNARINO, Luciano. Condutas médicas na emergência. São Paulo: Reinvinter, 2011.
RIBEIRO JUNIOR, Celio; ALVAREZ, Fernando Suarez; CANETTI, Marcelo Domingues;
SILVEIRA, Lucia Teresa Cortes da. Manual básico de socorro de emergência. 2. ed. São
Paulo, SP: Atheneu, 2007.
Disciplina:
Interpretação e Produção de Textos
Ementa
Leitura, interpretação e conhecimento. Temas da atualidade. Diferentes linguagens.Estilos e
gêneros discursivos. Qualidade do texto. Produção de texto.
Bibliografia Básica
ANDRADE, Maria Margarida de. Língua Portuguesa: noções básicas para cursos
superiores. São Paulo: Atlas, 2010.
FARACO, Carlos Alberto e TEZZA, Cristóvão. Prática de texto para estudantes
universitários. 24. ed. Petrópolis: Vozes, 2014.
FIORIN, José Luiz e PLATÃO, Francisco. Lições de texto: leitura e redação. São Paulo:
Ática, 20
Bibliografia Complementar
BLIKSTEIN, Izidoro. Técnicas de comunicação escrita. 22.ed. São Paulo: Ática, 2012.
TRAVAGLIA, Luiz e KOCH, Ingedore. A coerência textual. 18. ed. São Paulo: Contexto,
2013.
KOCH, I. V. ; ELIAS, V. M. Ler e compreender: os sentidos do texto. 3. ed. São Paulo:
Contexto, 2015.
MASIP, Vicente. Fundamentos Lógicos da Interpretaçao
̃ de Textos e da Argumentaçao
̃ .
Rio de Janeiro: LTC,2015(Minha Biblioteca).
MASIP, Vicente. Interpretação de textos. São Paulo: EPU, 2014.
Disciplina:
Biossegurança
Ementa
A disciplina fornece ao aluno noções básicas de saúde, higiene e segurança no ambiente do
trabalho. Através do estudo da biossegurança o futuro profissional terá condições de
reconhecer os fatores de risco a que ele está sendo exposto e através das técnicas de
assepsia adequadamente utilizadas os riscos de acidentes podem ser suprimidos ou pelo
menos minimizados. Estes conhecimentos servirão para garantir higiene e segurança na
rotina de trabalho, sendo importante em toda sua vida acadêmica e profissional.
Bibliografia Básica
CARDOSO, T.A.O. Biossegurança. São Paulo: Santos, 2012.
HINRICHSEN, Sylvia Lemos. Biossegurança e controle de infecções. Rio de Janeiro:
Guanabara Koogan, 2014 (Minha Biblioteca).
HIRATA, M. H; MANCINI, J. Filho. Manual de Biossegurança. São Paulo: Manole, 2012.
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MASTROENI, M. F. Biossegurança aplicada a laboratórios e serviços de saúde. 2.ed.
São Paulo: Atheneu, 2006.
Bibliografia Complementar
BARBOSA, Silene R. M.; DUARTE, Suélen R.M.Pontes; SILVA, José Vitor da.
Biossegurança no contexto da saúde. São Paulo: Iátria, 2013.
LIMA, Márcia Valeria Rosa. Condutas em controle de infecção hospitalar: uma
abordagem simplificada. São Paulo: Átria, 2007.
NUNES, Flávio de Oliveira. Segurança e saúde no trabalho. São Paulo: Método, 2014.
OLIVEIRA, Adriana Cristina. Infecções hospitalares: epidemiologia, prevenção e controle.
Rio de Janeiro: Guanabara Koogan, 2005.
SENAC. Manual de Segurança e Saúde no Trabalho: Normas regulamentadoras – NR 1 a
36. 11.ed. Rio de Janeiro: SENAC, 2014.
Disciplina:
Projeto Integrado Multidisciplinar I
Ementa
O Projeto Integrado Multidisciplinar (PIM) é um trabalho interdisciplinar dirigido aos alunos de
graduação Tecnológica, e suas diversas habilidades incluindo a Tecnologia em Estética e
Cosmética. Caracteriza-se pelo desenvolvimento de um estudo teórico-prático, ao longo de
cada semestre letivo, com escopo previamente delimitado, concluindo com a elaboração de
relatório em formato de trabalho acadêmico ao final de cada semestre e deve ser objeto de
apresentação oral dos resultados alcançados.
Bibliografia Básica
ANDRADE, Maria Margarida de. Introdução à metodologia do trabalho científico:
elaboração de trabalhos na graduação. 6. ed. São Paulo: Atlas, 2009.
Lakatos, E. Maria &Marconi, Marina de Andrade. Fundamentos de Metodologia Científica.
São Paulo: Atlas, 1998.
MILLER, Erica; BECK, Mark F; HESS, Shelley. Curso Básico de Massagem. São Paulo:
Cengage Learning, 2010.
SEVERINO, A. J. Metodologia do trabalho científico. 23. ed. São Paulo: Cortez, 2009.
Bibliografia Complementar
BECK, Mark F.; HESS, Sheley; MILLER, Erica. Curso básico de massagem: um guia para
técnicas de massagem sueca, shiatsu e reflexologia. São Paulo: Cengage Learning, 2011.
GIL, Antônio Carlos. Metodologia do ensino superior. 3ª. ed. São Paulo: Atlas, 1997.
MARTINS, G. A. Manual para elaboração de monografias e dissertações. 3ª. ed. São
Paulo: Atlas, 2014.
POUNDS, David M.; CLAY, James H. Massoterapia clínica: integrando anatomia e
tratamento. São Paulo: Manole, 2008.
SOLOMON, Délcio Vieira. Como fazer uma monografia. 12ª. ed. São Paulo: Martins Fontes,
2010.
Serviços e Biblioteca Guia de Normalização para a formatação e digitação dos trabalhos –
Disponível
em:
<http://www.unip.br/servicos/biblioteca/download/manual_de_normalizacao.pdf Disponível
pelo
link:
https://www.unip.br/presencial/servicos/biblioteca/download/manual_de_normalizacao_abnt
_2018.pdf>. Acesso em: 04 ago. 2018.
Disciplina:

Anatomia Aplicada

Ementa
A disciplina fornece as bases necessárias para o conhecimento da anatomia humana, ciência
que estuda macroscopicamente a constituição e o desenvolvimento dos seres organizados.
Através da análise dos órgãos e sistemas do corpo humano, consegue-se interpretar as
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modificações orgânicas que podem ocorrer no organismo, de vital importância para o
entendimento das disciplinas futuras dentro do curso.
Bibliografia Básica
DÂNGELO, J.G.; FATTINI, C.A. Anatomia Humana sistêmica e segmentar. 2.ed. Rio de
Janeiro: Atheneu, 2007.
GIRON, Paulo Augusto. Princípios de Anatomia Humana: Atlas e texto. 2.ed.Caxias do Sul,
RS: Educs, 2009(Biblioteca Virtual).
MARTINI, Frederic H. et al. Anatomia e fisiologia humana: uma abordagem visual. São
Paulo: Perarson Education do Brasil, 7. ed. 2014. (Biblioteca Virtual).
PUTS, R; PABST, R. SOBOTTA. Atlas de Anatomia Humana. Rio de Janeiro: Guanabara
Koogan, 2000.
Bibliografia Complementar
FREITAS, Valdemar. Anatomia: conceitos e fundamentos. São Paulo: Artmed, 2004.
GUYTON, Arthur. C.; HALL. Fisiologia Humana e mecanismos das doenças. 6.ed. Rio de
Janeiro: Guanabara Koogan, 2011.
JUNQUEIRA, Lilia. Anatomia palpatória. Rio de Janeiro: Guanabara Koogan, 2010.
MOORE, Keith L.; DALLEY, Arthur F.; AGUR, Anne M.R. Anatomia orientada para clínica.
7. ed. Rio de Janeiro: Guanabara Koogan, 2014.
TORTORA, Gerard J. Corpo humano: fundamentos de anatomia e fisiologia. Porto Alegre:
Artmed, 2012.
(Minha Biblioteca).
Disciplina:
Biologia – Citologia / Histologia
Ementa
A disciplina fornece noções básicas de citologia e histologia, levando o aluno a compreender
a relação entre esses conteúdos e a área de atuação profissional.
Bibliografia Básica
JUNQUEIRA, L.C.; CARNEIRO, J. Biologia Celular e Molecular. 8.ed. Rio de Janeiro:
Guanabara Koogan, 2008.
JUNQUEIRA, L.C.; CARNEIRO, J. Histologia básica. 10.ed. Rio de Janeiro: Guanabara
Koogan, 2004.
NEIVA, Gentileza Santos Martins. Histologia. São Paulo: Pearson Education do Brasil,
2014(Biblioteca Virtual).
ROBERTS , Hib. Bases da Biologia celular e molecular. 3.ed. Rio de Janeiro: Guanabara
Koogan, 2001.
Bibliografia Complementar
AARESTRUP, Beatriz Julião. Histologia essencial. Rio de Janeiro: Guanabara Koogan,
2012.
ALBERTS, B. et al. Biologia molecular da célula. Porto Alegre: Artmed, 2011.
CARVALHO, Hernandes F. A célula. Barueri: Manole, 2013.
GLEREAN, Álvaro. Fundamentos de Histologia para Estudantes da Área da Saúde. São
Paulo, 2013.
LANDOWNE, David. Fisiologia celular. São Paulo: McGraw-Hill, 2006.
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Disciplina:
Fisiologia
Ementa
A disciplina visa apresentar ao discente o funcionamento de diversos sistemas do corpo
humano abordando os conhecimentos no que se refere ao estudo dos fluídos biológicos, dos
sistemas
tegumentar,
musculoesquelético,
circulatório,
respiratório,
nervoso,
neuroendócrino, digestório, urinário e genital masculino e feminino. Deve-se fornecer ao
aluno subsídios para a compreensão e interpretação quanto às modificações sistêmicas que
podem ocorrer no organismo humano, dando base para ampliação de habilidades aos futuros
profissionais.
Bibliografia Básica
AIRES, M. de M. Fisiologia. 2. ed. Rio de Janeiro: Guanabara Koogan, 2008.
COSTANZO. Fisiologia. 5. ed. Rio de Janeiro: Elsevier, 2007.
GUYTON A.C. ; HALL J.E. Tratado de fisiologia médica. 11. ed. Rio de Janeiro: Elsevier,
2002.
FOX, Stuart Ira. Fisiologia humana 7. ed. Barueri, SP : Manole, 2007(Minha Biblioteca).
SILVERTHORN, Dee Unglaub. Fisiologia Humana: Uma abordagem Integrada. 7 ed. Porto
Alegre: Artmed,2017.
Bibliografia Complementar
DOUGLAS, R. C. Tratado de fisiologia: aplicada a ciência da saúde. São Paulo: Robe, 2000.
GUYTON, A. C. Fisiologia humana. 6. ed. Rio de Janeiro: Guanabara Koogan, 2011.
GUYTON, Arthur C; HALL, J E. Fisiologia humana e mecanismos das doenças. 6. ed. Rio
de Janeiro: Guanabara Koogan, 1998.
JEREMY,P.T; WARD, Roger W.A.Linden. Fisiologia básica: guia ilustrado de conceitos
fundamentais.2.ed. São Paulo: Manole,2014(Biblioteca Virtual).
TORTORA G.J. ;GRABOSWSKI S.R. Princípios de anatomia e fisiologia. 9. ed. Rio de
Janeiro: Guanabara Koogan. 2002.
Disciplina:
Drenagem Linfática
Ementa
A disciplina visa o aprendizado da Drenagem Linfática Manual aplicada nas alterações e
manifestações clínicas faciais e corporais relacionadas com a Estética e o conhecimento
teórico de todo o sistema linfático para aplicabilidade da técnica de drenagem linfática manual
facial e corporal nos futuros clientes.
Bibliografia Básica
FOLDI, M.; STÖBENREUTHER. Princípios de drenagem linfática. 4.ed. São Paulo:
Manole, 2012.
LEDUC, A.; LEDUC, O. Drenagem linfática: teoria e prática. 3. ed. Barueri, SP: Manole,
2007.
VASCONCELOS, M. de. Princípios de drenagem linfática. São Paulo: Érica, 2015.
Bibliografia Complementar
BORGES, Fábio dos Santos. Dermato funcional modalidades terapêuticas nas
disfunções estéticas. São Paulo: Phorte, 2010.
GUYTON A.C. ; HALL J.E. Tratado de fisiologia médica. 11. ed. Rio de Janeiro: Elsevier,
2002.
HARA, Ana. Vá de drenar. São Paulo: Matrix, 2012.
SANCHES, Ary; SANCHES, Orlando. Drenagem linfática manual: teoria e prática. 2. ed.
São Paulo: SENAC, 2014.
YICHENG, Jin; JIAN, Peng. Fundamentos da massoterapia Chinesa. São Paulo:
Andrei,2010.
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Disciplina:
Técnicas em Estética Corporal
Ementa
Diversos tratamentos de Estética Corporal são utilizados nas manifestações e alterações
clínicas corporais, a disciplina fornece o conhecimento das técnicas de estética que irás
propiciar a base para ampliação das habilidades aos futuros profissionais que estarão
capacitados a avaliar e aplicar as técnicas corporais de maneira adequada.
Bibliografia Básica
BORGES, Fábio dos Santos. Dermato funcional modalidades terapêuticas nas
disfunções estéticas. 2 ed. São Paulo: Phorte, 2010.
IFOULD, J.; CONROY, D. F.; MAXINE, W. Técnicas em estética. 3.ed. Porto Alegre: Artmed,
2015. (Série Tekne).
PEREZ, E., VASCONCELOS, M. de. Técnicas estéticas corporais. São Paulo: Érica, 2014.
Bibliografia Complementar
CALVI, E. N. de C.; RODRIGUES, P. A.; GELSI, T. A. Bambuterapia. São Caetano do Sul SP: Yendis, 2009.
GERSON, J. Fundamentos de Estética 3: ciências da pele. 10.ed. São Paulo: Cengage
Learning, 2011.
MOREN, S. A. Spas e Salões de Beleza: terapias passo a passo. São Paulo: Cengage
Learning, 2010.
PEREIRA, M. de F. L. (Org.). Spaterapia. São Caetano, do Sul, SP: Difusão, 2013.
POUNDS, D M ; CLAY, J H. Massoterapia clínica: integrando anatomia e tratamento. São
Paulo: Manole, 2008.
VERSAGI, C. M. Protocolos terapêuticos de massoterapia. São Paulo: Manole, 2015.
Disciplina:
Comunicação e Expressão
Ementa
Texto e contexto; sistemas de conhecimento e processamento textual; intertextualidade; as
informações implícitas; alteração do sentido das palavras; sofisticação do processo da
argumentação: o artigo de opinião e a resenha, bem como os tipos de argumentos.
Bibliografia Básica
FARACO, Carlos Alberto e TEZZA, Cristóvão. Prática de texto para estudantes
universitários. 24. ed. Petrópolis: Vozes, 2014.
FIORIN, José Luiz e PLATÃO, Francisco. Lições de texto: leitura e redação. São Paulo:
Ática, 2006.
KOCH, I. V. & ELIAS, V. M. Ler e compreender: os sentidos do texto. 2. ed. São Paulo:
Contexto, 2015.
ILHESCA, Daniela Duarte et al. Comunicação e Expressão. Curitiba: Irtersaberes,
2103(Minha Biblioteca).
Bibliografia Complementar
ANDRADE, Maria Margarida de. Guia prático de redação. São Paulo: Atlas, 2011(Minha
Biblioteca).
ANDRADE, Maria Margarida de. Língua Portuguesa: noções básicas para cursos
superiores. São Paulo: Atlas, 2010.
BLIKSTEIN, Izidoro. Técnicas de comunicação escrita. 22.ed. São Paulo: Ática, 2012.
MASIP, Vicente. Interpretação de textos. São Paulo: EPU, 2013(Minha Biblioteca).
TRAVAGLIA, Luiz e KOCH, Ingedore. A coerência textual. 17. ed. São Paulo: Contexto,
2013.
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Disciplina:
Projeto Integrado Multidisciplinar II
Ementa
O Projeto Integrado Multidisciplinar (PIM) é um trabalho interdisciplinar dirigido aos alunos de
graduação Tecnológica, e suas diversas habilidades incluindo a Tecnologia em Estética e
Cosmética. Caracteriza-se pelo desenvolvimento de um estudo teórico-prático, ao longo de
cada semestre letivo, com escopo previamente delimitado, concluindo com a elaboração de
relatório em formato de trabalho acadêmico ao final de cada semestre e deve ser objeto de
apresentação oral dos resultados alcançados.
Bibliografia Básica
ANDRADE, Maria Margarida de. Introdução à metodologia do trabalho científico:
elaboração de trabalhos na graduação. 10.ed. São Paulo: Atlas, 2010.
Lakatos, E. Maria & Marconi, Marina de Andrade. Fundamentos de Metodologia Científica.
São Paulo: Atlas, 1998.
LEDUC, A. LEDUC, O. Drenagem linfática teoria e prática. 3.ed. São Paulo: Manole, 2007.
SEVERINO, A. J. Metodologia do trabalho científico. 23. ed. 2000. São Paulo: Cortez.
Bibliografia Complementar
BECK, Mark F.; HESS, Sheley; MILLER, Érica. Curso básico de massagem: um guia para
técnicas de massagem sueca, shiatsu e reflexologia. São Paulo: Cengage Learning, 2011.
GERSON, J. Fundamentos de Estética 3: ciências da pele. 10.ed. São Paulo: Cengage
Learning, 2011.
GIL, Antônio Carlos. Metodologia do ensino superior. 3. ed. São Paulo: Atlas, 1997.
MARTINS, G. A. Manual para elaboração de monografias e dissertações. 3. ed. São
Paulo: Atlas, 2014.
MOREN, S. A. Spas e Salões de Beleza: terapias passo a passo. São Paulo: Cengage
Learning, 2010.
SOLOMON, Délcio Vieira. Como fazer uma monografia. 12. ed. São Paulo: Martins Fontes,
2010.
Serviços e Biblioteca Guia de Normalizaçãopara a formatação e digitação dos trabalhos –
Disponível
em:http://www.unip.br/servicos/biblioteca/download/manual_de_normalizacao.pdf
Disponível
pelo
link:
https://www.unip.br/presencial/servicos/biblioteca/download/manual_de_normalizacao_abnt
_2018.pdf
Disciplina:
Homem e Sociedade
Ementa
A disciplina tem como eixo básico o conceito de cultura, facilitado por uma abordagem
antropológica. Parte das explicações sobre a origem humana, considerando a base biológica
e cultural de nossa espécie, e enfatiza a complexidade do conceito antropológico de cultura,
assim como seu uso pelo senso comum em comparação com o científico. Demonstra a
importância da diversidade cultural e do como lidar neste âmbito com as relações étnicoraciais, inclusão social e fronteiras nacionais por meio da compreensão dos conceitos de
etnocentrismo e relativismo cultural. Identidade cultural e multiculturalismo.
Bibliografia Básica
GOMES, Mario Pereira. Antropologia: ciência do homem, filosofia da cultura. 2 ed. São
Paulo: Contexto, 2015.
ROCHA, E. O que é etnocentrismo. São Paulo: Brasiliense, 2006.
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RODRIGUES, Rosiane. Nós do Brasil: estudo das relações étnico-raciais. São Paulo:
Moderna, 2013.
Bibliografia Complementar
KOTTAK, Conrad Philip. Um espelho para a humanidade: uma introdução a antropologia
cultural. 8 ed. São Paulo: Artmed, 2013.
LAPLANTINE, F. Aprender Antropologia. 24.ed. São Paulo: Brasiliense, 2011.
NOGUEIRA, Oracy. Preconceito racial de marca e preconceito racial de origem:
sugestão de um quadro de referência para a interpretação do material sobre relações raciais
no Brasil. Disponível em:< http://www.scielo.br/pdf/ts/v19n1/a15v19n1.pdf Acesso em
20/03/2017>. Acesso em: 04 ago. 2018.
ROSA, Alexandre Reis. Relações raciais e estudos organizacionais no Brasil. Revista
Administração Contemporânea. v.18, n.3, p. 240-260,2014. Disponível em: <
http://www.scielo.br/pdf/rac/v18n3/v18n3a0>. Acesso em: 20 mar. 2017.
Disciplina:
Anatomia Específica
Ementa
O Conhecimento da anatomia, de maneira completa se faz necessário para a compreensão
do funcionamento dos órgãos e sistemas do corpo humano e dessa maneira consegue-se
interpretar as modificações orgânicas que podem ocorrer no organismo, dando bases para
ampliação das habilidades aos futuros profissionais durante os tratamentos das alterações
estéticas.
Bibliografia Básica
DÂNGELO, J.G.; FATTINI, C.A. Anatomia Humana sistêmica e segmentar. 3. ed. Rio
de Janeiro: Atheneu, 2007.
FAIZ, Osmar; BLACKBURN, Simon; MOFFAT, David. Anatomia Básica: guia ilustrado de
conceitos fundamentais. 3. ed. Barueri, SP: Manole, 2013(Minha Biblioteca).
NETTER, F.H. Atlas de Anatomia humana. Porto Alegre: Artmed, 6. ed. 2014.
PUTS, R; PABST, R. SOBOTTA. Atlas de Anatomia Humana. Rio de Janeiro: Guanabara
Koogan, 21. ed. 2000.
Bibliografia Complementar
GARDNER, E; GRAY, D.J. Anatomia: estudo regional do corpo. 4. ed. Rio de Janeiro:
Guanabara Koogan, 1988.
GUYTON, A. C.; HALL. Fisiologia Humana. 6. ed. Rio de Janeiro: Guanabara Koogan, 1998.
TORTORA, G.J. Corpo Humano. Fundamentos de Anatomia e fisiologia. 6.ed. São Paulo:
Artmed.
PROSDÓCIMI, Fábio César; NOGUEIRA, Maria Inês. Anatomia: caderno ilustrado de
exercícios. Baueri, SP: Manole, 2009(Biblioteca Virtual).
Disciplina:
Imagem Pessoal
Ementa
O cuidado com a imagem pessoal, no ambiente social e profissional é fator relevante na
estratégia de expansão social e profissional; Estar sempre com uma boa aparência
demonstra a preocupação com a higiene e limpeza, passando confiança às pessoas que
procuram os seus serviços
Bibliografia Básica
ALLAIRD, D´Michelle. Maquiagem: teoria das cores maquiagens especias. Ed. Cengage
Learning, 2017(Minha Biblioteca).

COOPER, A. A. Imagem profissional. São Paulo: Cengage Learning, 2016.
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KAMIZATO, K. K. Imagem pessoal e visagismo. São Paulo: Iatria, 2014.
Bibliografia Complementar
FRANGIE, Catherine M. Milady cosmetologia: ciências gerais, da pele e das unhas. São
Paulo: Cengage, 2014.
GERSON, J. et al. Fundamentos da estética 2.ed São Paulo: Cengage Learning, 2012.
GERSON, J. et al. Fundamentos da Estética 3: orientações e negócios. 10. ed., São Paulo:
Cengage Learning, 2011
IFOULD, Judith; FORSYT, Debbie; WHITTAKER, Maxine. Técnicas em estética. 3. ed.
Porto Alegre: Artimed, 2015.

Disciplina:
Microbiologia, Imunologia e Parasitologia
Ementa
Estudo das características morfológicas e aspectos da fisiologia de bactérias, vírus fungos e
parasitas humanos, causadores ou não de doenças, inserindo neste contexto aspectos
básicos do funcionamento do sistema imunológico. Estes conhecimentos servirão de
subsídio para o acompanhamento de disciplinas subsequentes que estão inseridas no
contexto da Cosmetologia e da Estética.
Bibliografia Básica
LEVINSON Warren; JAWETZ Ernest. Microbiologia médica e imunologia. 10. ed. Ed.
Artmed, 2010
NEVES, D.P. Parasitologia Humana. 11.ed.São Paulo: Atheneu, 2005.
REY L. Bases da parasitologia médica. 3. ed. RJ: Guanabara Koogan, 2009.
TRABULSI, L.R. Microbiologia. 4.ed. São Paulo: Atheneu, 2009.
Bibliografia Complementar
ABBAS AK. et al. Imunologia celular e molecular. 6 ed. São Paulo: Sounders Company,
2008.
BROOKS, Geo. F.; CARROLL, Karen C.; BUTEL, Janet S.; MORSE, Stephen A.
Microbiologia medica. 25. ed. Rio de Janeiro, RJ: Mcgraw Hill, 2012.
CHAIN, B. M; PLAYFAIR, J.H.L Imunologia básica: guia ilustrado de conceitos
fundamentais. 9. ed. São Paulo: Manole, 2013.
REY, L. Bases da Parasitologia Médica. 3 ed. São Paulo: Guanabara Koogan, 2014.
STITES, D.P. Imunologia básica. 2.ed.. São Paulo: Guanabara Koogan, 2004.
Disciplina:
Planejamento de Negócios da Saúde
Ementa
Elaboração de um Plano de Negócios de uma empresa ligada área profissional do curso
em questão, dentro de uma visão real do mercado.
Estudo da teoria do desenvolvimento sustentável e sua aplicação.
Bibliografia Básica
BIAGIO, Luiz Arnaldo. Empreendedorismo: construindo seu projeto de vida. São
Paulo:Intersaberes, 2012(Minha Biblioteca).
DIAS, R., ZAVAGLIA, T. CASSAR, M. Introdução à administração: da competitividade a
sustentabilidade. 3.ed. Campinas: Alínea, 2013.
DORNELAS, José Carlos Assis. Empreendedorismo: transformando ideais em negócios.
6.ed. Rio de Janeiro: Campus, 2016.

MENDONÇA, Maria Sueli. Gestão de salões de beleza. Curitiba: InterSaberes,
2015.
Bibliografia Complementar
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DOLABELA, Fernando. O segredo de Luísa: uma idéia, uma paixão e um plano de
negócios: como nasce o empreendedor e se cria uma empresa. 30. ed. São Paulo: Cultura,
2006
IUDÍCIBUS, Sérgio de; MARION, José Carlos. Curso de contabilidade para não
contadores. 7. ed. São Paulo: Atlas, 2011.
STADLER, Adriano; HALICKI, Zélia; ARANTES, Elaine Cristina. Empreendedorismo e
responsabilidade social. 2. ed. Curitiba: Intersaberes, 2014(Biblioteca Virtual).
WILDAUER, Egon Walter. Plano de negócios: elementos constitutivos e processo de
elaboração. Curitiba: iIntersaberes, 2012. (Biblioteca Virtual).
Disciplina:
Psicologia Aplicada à Estética
Ementa
A Psicologia comportamental e social influencia em todas as atitudes do indivíduo, trazendo
consequências em sua vida, em sua aparência e em seu ambiente profissional. Conhecer
um pouco sobre si mesmo e sobre os que estão a sua volta, assim como as principais
patologias que estão diretamente ligadas e são comumente encontradas em indivíduos que
procuram tratamentos estéticos, é tão importante quanto os conhecimentos técnicos para a
obtenção do sucesso no trabalho e na própria vida.
Bibliografia Básica
CÓRIA-SABINI, Maria Aparecida. Psicologia do desenvolvimento. 2.ed. São Paulo: Ática,
2010.
BUSSE, S. de R. Anorexia, bulimia e obesidade. Manole, 2004(Minha Biblioteca).
FELDMAN, R. S. Introdução à psicologia. 10.ed. São Paulo: McGraw Hill, 2013.

STRAUB, R. O. Psicologia da saúde: uma abordagem biopsicossocial. 3. ed. Porto
Alegre, RS: Artmed, 2014.
Bibliografia Complementar
ABERASTURY, A.; KNOBELL M. Adolescência Normal: um enfoque psicanalitico. São
Paulo: Artmed, 1981.
ARENOSA, Silvia Virginia Coutinho. Psicologia da criança e desenvolvimento humano.
Santa Cruz do Sul. EDUNISC, 2005.
BIAGGIO, Ângela Maria Brasil. Psicologia do desenvolvimento. 21. ed. Petrópolis, RJ:
Vozes, 2009.
FIGUEIREDO, Luís Cláudio M.; SANTI,Pedro L. R. de. Psicologia: uma (nova) introdução:
uma visão histórica da psicologia como ciência. 2. ed. São Paulo: EDUC, 2004.
KOVÁCS, Maria Julia. A morte e o desenvolvimento humano. 5. ed. São Paulo: Casa do
Psicólogo, 2010.
Disciplina:
Projeto Integrado Multidisciplinar III
Ementa
O Projeto Integrado Multidisciplinar (PIM) é um trabalho interdisciplinar dirigido aos alunos de
graduação Tecnológica, e suas diversas habilidades incluindo a Tecnologia em Estética e
Cosmética. Caracteriza-se pelo desenvolvimento de um estudo teórico-prático, ao longo de
cada semestre letivo, com escopo previamente delimitado, concluindo com a elaboração de
um Plano de Negócios de uma empresa ligada á área profissional do curso em questão,
dentro de uma visão real do mercado.
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Bibliografia Básica
ANDRADE, Maria Margarida de. Introdução à metodologia do trabalho científico:
elaboração de trabalhos na graduação. 10. ed. São Paulo: Atlas, 2010.
DORNELAS, José Carlos Assis. Empreendedorismo: transformando ideais em
negócios.6.ed. Rio de Janeiro: Campus, 2016.
LAKATOS, E. Maria & MARCONI, Marina de Andrade. Fundamentos de Metodologia
Científica. 7.ed. São Paulo: Atlas, 1998.
SCHULTZ, DP; Schultz SH. História da psicologia moderna. 9. ed. Martins Fontes. 2009.
SEVERINO, A. J. Metodologia do trabalho científico. 23. ed. São Paulo: Cortez, 2009.
Bibliografia Complementar
GERSON, J. Fundamentos da Estética 1: orientações e negócios. 10. ed. São Paulo:
Cengage Learning, 2011(Minha Biblioteca).
GIL, Antônio Carlos. Metodologia do ensino superior. 3. ed. São Paulo: Atlas, 1997.
MARTINS, G. A. Manual para elaboração de monografias e dissertações. 3ª. ed. São
Paulo: Atlas, 2014.
SOLOMON, Délcio Vieira. Como fazer uma monografia. 12. ed. São Paulo: Martins Fontes,
2010.Serviços e Biblioteca Guia de Normalização para a formatação e digitação dos
trabalhos.
Disponível
em:<http://www.unip.br/servicos/biblioteca/download/manual_de_normalizacao.pdf Acesso
em: 04 ago. 2018.>.

Disciplina:
Marketing Aplicado à Estética
Ementa
Estudo do Marketing e planejamento dentro de uma empresa voltada para a estética, saúde
e beleza. A disciplina apresenta as ferramentas necessárias para uma boa apresentação e
colocação no mercado abordando tanto aspectos internos quanto externos à empresa.
Bibliografia Básica
CHURCHILL, G. A.; Marketing: criando valor para os clientes. 2.ed. São Paulo: Saraiva,
2003.
KOTLER, P.; KELLER, K. L. Administração de marketing. 12.ed. São Paulo: Pearson
Prentice Hall, 2006.
LOVELOCK, Christopher H.; WRIGHT, Lauren. Serviços: marketing e gestão. São Paulo:
Saraiva, 2006.
ROCHA, Marcos et al. Marketing: novas tendências. São Paulo: Saraiva, 2015(Minha
Biblioteca).
Bibliografia Complementar
ANDRADE, Carlos Frederico de. O que é? Quem Faz? Quais as tendências?. Curitiba:
Intersaberes, 2012.(Biblioteca Virtual).
PAIXÃO, Maria Valéria. Pesquisa e planejamento de marketing e propaganda. Curitiba:
Intersaberes, 2012(Biblioteca Virtual).
PAIXÃO, Maria Valéria. A influência do consumidor nas decisões de markenting.
Curitiba: Intersaberes, 2012(Biblioteca Virtual).
SHETH, Jagdish N.; MITTAL, Banwari; NEWMAN, Bruce I. Comportamento do cliente: indo
além do comportamento do consumidor. São Paulo: Atlas, 2008.
STANDER, Adriano; RODERMEL, Pedro Monir; ARANTES, Elaine Cristina. Marketing e
finanças. Curitiba: Intersaberes, 2013(Biblioteca Virtual).
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Disciplina:
Recursos Tecnológicos Estéticos Gerais
Ementa
Conhecer a Ciência ligada às funções e atividades desenvolvidas pelo nosso organismo que
estão de alguma forma ligada à eletricidade, através do estudo dos conceitos fundamentais
da eletroterapia e dos Recursos Tecnológicos aplicados ao uso de aparelhos para fins
estéticos. Estudar os equipamentos que podem ser utilizados para tratar as alterações
Estéticas faciais e corporais.
Bibliografia Básica
BORGES, F.S. Dermato funcional: modalidades terapêuticas nas disfunções estéticas.
2.ed. São Paulo: Phorte, 2010.
KICTHEN, S. Eletroterapia prática baseada em evidências. 11. ed. São Paulo: Manole,
2003.
NELSON, Roger M.; HAYES, Karen W.; CURRIER, Dean P. Eletroterapia clínica. 3.ed. São
Paulo: Manole, 2003.
PEREZ, E., VASCONCELOS, M. de. Técnicas estéticas corporais. São Paulo: Érica, 2014.
Bibliografia Complementar
KAMIZATO, Karina Kiyoko; BRITO, Silvia G. Técnicas estéticas faciais. São Paulo: Érica,
2014(Minha Biblioteca).
LOW, J. REED, A. Eletroterapia explicada: princípios e prática. São Paulo: Manole. 3 ed.
2001.
KITCHEN, S. Eletroterapia prática baseada em evidências. 11.ed. São Paulo: Manole,
2003.
OKUNO, E; CALDAS, I. L.; CHOW, C. Física para ciências biológicas e biomédicas. São
Paulo: Harbra, 1982.
PEREIRA, Maria de F. L. Recursos Técnicos em Estética. Vol.I. São Paulo: Difusão,2016.
Disciplina:
Saúde Pública
Ementa
Estudo das Políticas Públicas de Saúde, Sistema Único de Saúde (SUS) e Principais
Programas de Saúde.
Bibliografia Básica
COHN A, Elias PE, Mangeon E. Saúde no Brasil: políticas e organização de serviços. 5. ed.
São Paulo: Cortez, 2003.
SILVEIRA, M. M. Política nacional de saúde pública: a trindade desvelada: economia saúde
população. Revan, Rio de Janeiro, 2005.
SOLHA, R. K. T. Sistema único de saúde: componentes, diretrizes e políticas públicas. São
Paulo: Érica, 2014.
Bibliografia Complementar
BRASIL. Ministério da Saúde. O SUS de A a Z: garantindo saúde nos municípios. 3. ed.
Brasília:
Ministério
da
Saúde,
2009.
Disponível
em:
<http://bvsms.saude.gov.br/bvs/publicacoes/sus_az_garantindo_saude_municipios_3ed_p1
.pdf>. Acesso em: 04. Agov. 2018
BRASIL. Ministério da Saúde. Programas de Saúde. Disponível em: < www.saude.gov.br>.
Acesso em: 22 fev. 2009.
COHN, A. A saúde como direito e como serviço. 3. ed. São Paulo: Cortez, 2002.
DIAS, H. P. Direitos e obrigações em saúde. Brasília: Anvisa, 2002.
TAJRA, Sanmya Feitosa. Planejamento e informaçao
̃ : métodos e modelos organizacionais.
São Paulo: Érica, 2014(Minha Biblioteca).
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MINISTÉRIO DA SAÚDE. Secretaria Executiva, Núcleo Técnico da Política Nacional de
Humanização. Humaniza SUS: Acolhimento nas práticas de produção de saúde. Brasília, DF,
2004
e
2009.
Disponível
em
http://bvsms.saude.gov.br/bvs/publicacoes/acolhimento_praticas_producao_saude.pdf
.
(online)
RIBEIRO, José Mendes; MOREIRA, Marcelo Rasga. A crise do federalismo cooperativo nas
políticas de saúde no Brasil. Saúde debate, Rio de Janeiro , v. 40, n. spe, p. 14-24, dez.
2016 .
Disponível em <http://www.scielo.br/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S010311042016000500014&lng=pt&nrm=iso>. (online)
SOLHA, Raphaela Karla Toledo. Saúde Coletiva para iniciantes: políticas e práticas
profissionais. São Paulo: Érica, 2014.
SOUTO, Kátia Maria Barreto et al . Estado e políticas de equidade em saúde: democracia
participativa?. Saúde debate, Rio de Janeiro , v. 40, n. spe, p. 49-62, dez. 2016 . Disponível
em
<http://www.scielo.br/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S010311042016000500049&lng=pt&nrm=iso>. (online)"
Disciplina:
Técnicas Estéticas Complementares e Holísticas
Ementa
A disciplina fornece os conceitos básicos das diversas técnicas de terapias complementares
e sua contribuição no tratamento estético. Com esses conhecimentos, o futuro profissional
pode trabalhar os aspectos mais modernos ligados às terapias complementares e holísticas
e abrem-se as possibilidades para estudos mais aprofundados na área.
Bibliografia Básica
CALVI, Eliziane Nitz de Carvalho; RODRIGUES, Paula Andreotti; GELSI, Thaís
Andreotti. Bambuterapia. 2 ed. São Caetano do Sul - SP: Yendis, 2013.
CALVI, Eliziane Nitz de Carvalho; RODRIGUES, Paula Andreotti; GUSMÃO, Daniela
Fernandes. Pedras Quentes. São Paulo: Yendis, 2016( Minha Biblioteca).
MOREN, S. A. Spas e Salões de Beleza: terapias passo a passo. São Paulo: Cengage
Learning, 2010.
PEREZ, E., VASCONCELOS, M. de. Técnicas estéticas corporais. São Paulo: Érica, 2014.
Bibliografia Complementar
FOCKS, Claudia. Guia prático de acupuntura : localização depontos e técnicas de punção
; Barueri, SP : Manole, 2008(Minha Biblioteca).
GERSON, J. Fundamentos de estética 2: ciências gerais. São Paulo: Cengage Learning,
2011.
MARTINS ,Ednéa Iara Souza. Atlas dos pontos de acupuntura: guia de localização. São
Paulo:Roca,2011(Minha Biblioteca).
POUNDS, D M; CLAY, J H. Massoterapia clínica: integrando anatomia e tratamento. São
Paulo: Manole, 2008.
Disciplina:
Fundamentos de Química Geral
Ementa
Estudo dos conceitos fundamentais de Química Geral que servirão de base para a
compreensão dos conteúdos relacionados à fisiologia e bioquímica do organismo e à
constituição dos produtos cosméticos utilizados.
Bibliografia Básica
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BETTELHEIM, F. A. Introdução à química geral, orgânica e bioquímica. São Paulo:
Cengage Learning, 2012.
KOTZ, J. C.; TREICHEL, P. M.; WEAVER, G. C. Química geral e reações químicas. São
Paulo: Cengage Learning, 2010.
ROSENBERG, J. L; EPSTEIN, L. M; KRIEGER, P. J. Química geral. 9. ed. Porto Alegre RS: Bookman, 2013.
Bibliografia Complementar
BARREIRO, E. J. Química medicinal: as bases moleculares da ação dos fármacos. São
Paulo: Artmed, 2015(Minha Biblioteca).
BRADY, J. E. Química: a matéria e suas transformações. v.2. Rio de Janeiro: LTC 2009.
FLORENCE, A. T.; ATTWOOD, D. Princípios físico-químicos em farmácia. 2.ed. São
Paulo: Pharmabooks, 2011.
KOROLKOVAS, A.; BURCKHALTER, J. H. Química farmacêutica. Rio de Janeiro:
Guabanabara Koogan, 2009.
RUSSEL, J.B. Química Geral. 2. ed. São Paulo: Makron Books, 1998.
Disciplina:
Projeto Integrado Multidisciplinar IV
Ementa
O Projeto Integrado Multidisciplinar (PIM) é um trabalho interdisciplinar dirigido aos alunos de
graduação Tecnológica, e suas diversas habilidades incluindo a Tecnologia em Estética e
Cosmética. Caracteriza-se pelo desenvolvimento de um estudo teórico-prático, ao longo de
cada semestre letivo, com escopo previamente delimitado, concluindo com a elaboração de
relatório em formato de trabalho acadêmico ao final do semestre na Amostra de Estética
apresentando resultados alcançados.
Bibliografia Básica
ANDRADE, Maria Margarida de. Introdução à metodologia do trabalho científico:
elaboração de trabalhos na graduação. 10. ed. São Paulo: Atlas, 2010.
KOTLER, P.; KELLER, K. L. Administração de marketing. 12. ed. São Paulo: Pearson
Prentice Hall, 2006.
LAKATOS, E. Maria; MARCONI, Marina de Andrade. Fundamentos de metodologia
científica. São Paulo: Atlas, 1991
SEVERINO, A. J. Metodologia do trabalho científico. 23. ed. São Paulo: Cortez.
Bibliografia Complementar
BORGES, F.S. Dermato funcional: modalidades terapêuticas nas disfunções estéticas.
2.ed. São Paulo: Phorte, 2010.
GIL, Antônio Carlos. Metodologia do ensino superior. 3ª. ed. São Paulo: Atlas, 1997.
MARTINS, G. A. Manual para elaboração de monografias e dissertações. 3. ed. São
Paulo: Atlas, 2014.
SOLOMON, Délcio Vieira. Como fazer uma monografia. 12ª. ed. São Paulo: Martins Fontes,
2010.
Serviços e biblioteca: Guia de Normalização para a formatação e digitação dos trabalhos.
Disponível
em:
<http://www.unip.br/servicos/biblioteca/download/manual_de_normalizacao.pdf>.
Acesso
em: 04 ago. 2018.

76

FACULDADE DE PALMAS - FAPAL
CURSO SUPERIOR DE TECNOLOGIA EM
ESTÉTICA E COSMÉTICA

Disciplina:
Língua Brasileira de Sinais (LIBRAS)
Ementa
Estudo de temas considerados relevantes para o exercício da função do professor em
diferentes instituições de ensino inclusive públicas e particulares. Discussão de aspectos
referentes a estudos linguísticos e línguas de sinais, história da educação de surdos e a
aquisição da escrita pelo surdo. A importância da LIBRAS no desenvolvimento sócio-cultural
do surdo e em seu processo de escolarização, educação bilíngue e bicultural. Vocabulário
básico em LIBRAS.
Bibliografia Básica
GESSER, Audrei. Libras? Que língua é essa?: Crenças e preconceitos em torno da língua
de sinais e da realidade surda. São Paulo: Parábola, 2009.
LODI, Ana Claudia Balieiro. et al. Letramento e minorias. – 4. ed. – Porto Alegre: Mediação,
2010.
QUADROS, Ronice Muller de.; KARNNOP, Lodenir Becker. Língua de sinaisbrasileira:
estudos linguísticos. Porto Alegre: Artmed, 2004
Bibliografia Complementar
BOTELHO, Paula. Linguagem e letramento na educação dos surdos: ideologias e
práticas pedagógicas. São Paulo: Autêntica, 2012. (Biblioteca Virtual)
FERNANDES, Sueli. Educação de surdos. Curitiba: Intersaberes, 2013. (Biblioteca Virtual)
GESSER, Audrei. O ouvinte e a surdez: sobre ensinar e aprender a libras. São Paulo:
Parábola, 2012.
PEREIRA, Maria C. da Cunha. Libras: conhecimentos além dos sinais. São Paulo: Pearson
Prentice Hall, 2011.
SKLIAR, Carlos. A surdez: olhar sobre as diferenças. – 6 ed. – Porto Alegre: Mediação, 2013.

Disciplina:
Educação Ambiental
Ementa
A questão ambiental e a educação. Educação Ambiental. Princípios e objetivos da Educação
Ambiental. A educação como fator de defesa do patrimônio natural/cultural. Desenvolvimento
Sustentado. Planejamento Ambiental. Impacto Ambiental. Conservação e valorização
ambiental. Emergência do Paradigma Ambiental; Análise das tendências em educação
ambiental. Principais conferências sobre meio ambiente e diversidade. Constituição Federal
e Meio Ambiente. Política Nacional do Meio Ambiente. Política Nacional dos Recursos
Hídricos. Instrumentos de Política Ambiental. Responsabilidade Civil e Reparação de Dano
Ecológico. Avaliação de Impactos (EIA/RIMA). O Licenciamento Ambiental.
Bibliografia Básica
CARVALHO, I. C. de M. Educação ambiental: a formação do sujeito ecológico. – 2. ed. –
São Paulo: Cortez, 2012.
RUSCHEINSKY, Aloisio. Educação ambiental: abordagens múltiplas. Porto Alegre: Penso,
2012.
PEZZIOLI, Marcelo. L. Homus ecologicus: ética, educação ambiental e práticas. Caxias do
Sul, RS: Educs, 2011.
Bibliografia Complementar
BARBIERI, J. C. Desenvolvimento e meio ambiente: as estratégias de mudança da agenda
21. Petropolis, R,J: 2003 BARBIERI, José Carlos.; CAJAZEIRA, Jorge Emanuel Reis.
Responsabilidade social empresarial e empresa sustentável: da teoria à prática. – 2. ed.,
atual e ampliada. – São Paulo: Saraiva, 2012.
DIAS, G. F. Educação ambiental: princípios e práticas. – 8. ed. – São Paulo: Gaia, 2004.
DIAS, Reinaldo. ZAVAGLIA, Tércia.; CASSAR, Maurício. Introdução a administração: da
competividade à sustentabilidade. – 2. ed. – Campinas, SP: Alínea, 2008.
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OLIVEIRA, M. M. D. de. Cidadania, meio ambiente e sustentabilidade. – Caxias do Sul:
Educs, 2017. (Biblioteca Virtual).
Disciplina:
Relações Étnico-Raciais e Afrodescendência
Ementa
Preparar o aluno para a prática educativa a partir da perspectiva das relações étnico-raciais
no Brasil, abordando os seguintes elementos: conceito de raça e etnia; racismo e relações
raciais no Brasil (o mito da democracia racial); história da afrodescendência no Brasil;
imagens, representações e estereótipos dos negros no Brasil; identidade, diferença,
interação e diversidade nas relações étnico-raciais; escola e currículo para a promoção da
igualdade racial.
Bibliografia Básica
DIWAN, Pietra. Raça Pura: uma história da eugenia no Brasil e no mundo. – 2. ed. – São
Paulo: Contexto, 2014.
RODRIGUES, Rosiane. Nós do Brasil: estudos das relações étcnico-raciais. São Paulo:
Moderna, 2012.
SANTOS, Helio. A busca de um caminho para o Brasil: a trilha do círculo vicioso. – 2. ed.
– São Paulo: SENAC São Paulo, 2003.
Bibliografia Complementar
CASHMORE, E. Dicionário de Relações Étnicas e Raciais. São Paulo: Selo Negro, 2000.
MARCHIORO, Márcio. Questão indígena no Brasil: uma perspectiva histórica. – Curitiba:
InterSaberes, 2018. (Biblioteca Virtual)
MELO, Elisabete. História da África e afro-brasileira: em busca de nossas origens. – São
Paulo: Selo Negro, 2010.
SANTOS, Gevanilda. Relações raciais e desigualdade no Brasil. São Paulo: Selo Negro,
2009 (Biblioteca Virtual)
SCHWARCZ, L. Racismo no Brasil. São Paulo: Publifolha, 2001.
Disciplina:
Estética e Cosmética Interdisciplinar
Ementa
Associar, articular e aplicar os conhecimentos envolvidos com o tratamento das principais
alterações fisiopatológicas, a partir da consideração interdisciplinar dos conteúdos
aprendidos e de estudos de caso na área da estética, visando à promoção, manutenção e
recuperação da saúde e do bem estar.
Bibliografia Básica
BORGES, F. S. Modalidades terapêuticas nas disfunções estéticas. São Paulo:
Phorte, 2010.
PERES, Erika; VASCONCELOS, Maria Goreti de. Técnicas estéticas corporais. São Paulo:
Érica, 2014.
KAMIZATO, Karina Kiyoko; BRITO, Silvia Gonçalves. Técnicas estéticas faciais. São
Paulo: Érica,2014.
OLIVEIRA, Andrea Lourenço de, et al. Curso didático de estética. 2.ed. Editora
Yendis(Biblioteca Virtual).
Bibliografia Complementar
KITCHEN, S. Eletroterapia: prática baseada em evidências. 11. ed. São Paulo: Manole,
2003.
VASCONCELOS, Maria Goreti de. Princípios da drenagem linfática. São Paulo: Érica,
2015 (Minha Biblioteca).
POUNDS, D. M.; CLAY, J.H. Massoterapia Clínica: integrando anatomia e tratamento. 2 ed.
São Paulo: Manole, 2008.
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TSAO, Sandy. Atlas colorido de dermatologia estética. São Paulo: McGraw Hill,
2008(Minha Biblioteca).
Disciplina:
Química Orgânica
Ementa
O profissional esteticista deve possuir os conhecimentos básicos de química orgânica que
servirão de base para a compreensão dos conteúdos relacionados à fisiologia e bioquímica
do organismo e ao entendimento dos principais componentes das formulações cosméticas
Bibliografia Básica
BETTELHEIM, F. A. Introdução à química geral, orgânica e bioquímica. São Paulo:
Cengage Learning, 2012.
McMURRY, J. Química orgânica. Vol. 1 São Paulo: Cengage Learning Nacional, 2012.
McMURRY, J. Química orgânica. Vol. 2 São Paulo: Cengage Learning Nacional, 2012.
SOLOMONS, T. W.; FRYHLE, C. Química Orgânica. 6.ed. v.1 e2. Rio de Janeiro: LTC,
2013.
Bibliografia Complementar
BRUCI, Paula Yurkanis. Química orgânica. 4.ed. São Paulo: Person, 2006 (Biblioteca
Virtual).
KLEIN, David. Química orgânica. 2. ed. v.1. Rio de Janeiro: LTC, 2016(Minha Biblioteca).
RUSSEL, J.B. Química Geral. 2.ed. São Paulo: Makron Books, 2004 (Biblioteca Virtual).
SACKHEIM, G. I.; LEHMAN, D. D. Química e bioquímica para ciências biomédicas. 8.ed.
São Paulo: Manole, 2001(Biblioteca Virtual).
Disciplina:
Patologia Aplicada à Estética
Ementa
Esta disciplina liga as ciências básicas à prática clínica e se volta ao estudo das alterações
estruturais e funcionais que ocorrem nas células, tecidos e órgãos decorrentes de doenças.
O estudo das doenças pode ser feito por técnicas moleculares, microbiológicas, imunológicas
e morfológicas tentando assim explicar as causas e os motivos dos sinais e sintomas que os
pacientes manifestam fornecendo também uma base racional para a abordagem clínica e o
tratamento. São abordados aspectos da patologia geral, como lesão celular, processos
inflamatórios agudos e crônicos, mecanismos de reparo, distúrbios hemodinâmicos,
distúrbios do crescimento e da diferenciação celular, bem como processos neoplásicos. Além
disso, são abordados tópicos da patologia aplicada à estética, tais como lesões elementares,
dermatoses, pigmentos e pigmentações patológicas. Estes conhecimentos servirão de
subsídio para o acompanhamento de disciplinas subsequentes que estão inseridas no
contexto da Estética e Cosmética.
Bibliografia Básica
BRASILEIRO, F.G. Patologia geral. 4. ed. São Paulo: Guanabara Koogan, 2009.
ELDER, D. Histopatologia da pele de Lever: manual e atlas. São Paulo: Manole,
2001(Minha Biblioteca).
REISNER, H. M. Patologia: uma abordagem por estudos de casos. São Paulo: McGraw Hill,
2016(Lange).
Bibliografia Complementar
GROSSMAN, Sheila C; PORTH, Carol Mattson. Fisiopatologia. 9. ed. Rio de Janeiro:
Guannabara Koogan, 2016.
PEREZ, Érika. Fundamentos da Patologia. São Paulo: Érica, 2014 Minha Biblioteca).
TSAO, Sandy. Atlas colorido de dermatologia estética. São Paulo: McGraw Hill, 2008
Minha Biblioteca).
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Disciplina:
Fitocosmetologia
Ementa
O profissional esteticista deve possuir os conhecimentos sobre as principais classes de
produtos naturais e princípios ativos que compõem os fitocosméticos, como matérias-primas
naturais, classes químicas de produtos de origem vegetal e orgânicas e suas indicações para
oferecer ao cliente o tratamento estético ideal e efetivo.
Bibliografia Básica
PEREIRA, M. de F. L. Cosmetologia. São Caetano do Sul, SP: Difusão, 2013.
SAAD, Glaucia de Azevedo Fitoterapia contemporânea: tradição e ciência na prática
clínica. 2. ed. Rio de Janeiro: Guanabara Koogan, 2018.
SIMÕES, C. M. et al. Farmacognosia: da planta ao medicamento. 6.ed. Porto Alegre:
UFSC(Minha Biblioteca).
VANZIN, S. B.; PIRES, C. Entendendo cosmecêuticos: diagnósticos e Tratamentos. 2.ed.
São Paulo: Santos, 2011.
Bibliografia Complementar
CLARK, Michelle A. Et al. Farmacologia ilustrada. Porto Alegre: Artmed, 2013.
GILMAN, A. G; HARDMAN, J. G; LIMBIRD, L. E. As bases farmacológicas da terapêutica.
11 ed. Rio de Janeiro: Guanabara Koogan, 2012.
SILVA P. Farmacologia. 7 ed. Rio de Janeiro: Guanabara Koogan, 2006.
Disciplina:
Recursos Tecnológicos Aplicados às Alterações Estéticas
Ementa
A disciplina visa conhecer a ciência ligada às funções e atividades desenvolvidas pelo nosso
organismo que estão de alguma forma ligada à eletricidade, através do estudo dos conceitos
fundamentais da eletroterapia e dos Recursos Tecnológicos aplicados ao uso de
equipamentos para fins estéticos. Estudar as indicações e contraindicações de todos os
equipamentos que podem ser utilizados nos tratamentos das alterações Estéticas faciais e
corporais.
Bibliografia Básica
BORGES, F. S. Dermato funcional: modalidades terapêuticas nas disfunções estéticas. São
Paulo: Phorte, 2010.
KAMIZATO, K. K.; BRITO, S. G. Técnicas estéticas faciais. São Paulo: Erica, 2014.
NELSON, Roger M.; HAYES, Karen W.; CURRIER, Dean (eds.). Eletroterapia Clínica.
Barueri: Manole, 2003.
PEREZ, E., VASCONCELOS, M. de. Técnicas estéticas corporais. São Paulo: Érica, 2014.
Bibliografia Complementar
KITCHEN, S. Eletroterapia prática baseada em evidências. 11.ed. São Paulo: Manole,
2003. Disponível e: <
https://fisiofacsul.files.wordpress.com/2009/03/sheila-kitchen-eletroterapia-pratica-baseadaem-evidencias.pdf>. Acesso em: 04 ago. 2018.
LOW, J. REED, A. Eletroterapia explicada: princípios e prática. São Paulo: Manole. 3 ed.
2001.
OKUNO, E; CALDAS, I. L.; CHOW, C. Física para ciências biológicas e biomédicas. São
Paulo: Harbra, 1982.

Disciplina:

Técnicas em Estética Facial
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Ementa
Conhecer a Ciência relacionada à Estética Facial, suas alterações, e manifestações
passíveis de tratamentos estéticos, fornecendo bases para ampliação das habilidades aos
futuros profissionais. Estudar todos os tipos de Tratamentos Estéticos relacionados à face.
Bibliografia Básica
BORGES, F. S. Dermato Funcional: modalidades terapêuticas nas disfunções estéticas.
São Paulo: Phorte, 2010.
KAMIZATO, K. K.; BRITO, S. G. Técnicas estéticas faciais. São Paulo: Erica, 2014.
MOREN, S. A. Spas e Salões de Beleza: terapias passo a passo. São Paulo: Cengage
Learning, 2010.
PEREIRA, Maria de F. L. Recursos Técnicos em Estética. Vol.I. São Paulo: Difusão,2016.
Bibliografia Complementar
OLIVEIRA, Andrea L. de, et al. Curso didático de estética. 2.ed. Editora Yendis(Minha
Biblioteca).
POUNDS, D. M.; CLAY, J.H. Massoterapia Clínica: integrando anatomia e tratamento. 2 ed.
São Paulo: Manole, 2008.
VASCONCELOS, Maria Goreti de. Princípios da drenagem linfática. São Paulo: Érica,
2015 (Minha Biblioteca)
TSAO, Sandy. Atlas colorido de dermatologia estética. São Paulo: McGraw Hill,
2008(Minha Biblioteca).
Disciplina:
Metodologia do Trabalho Acadêmico
Ementa
Dar conhecimento da relação da produção científica e o contexto histórico social. Fornecer
instrumental básico para a realização adequada da pesquisa bibliográfica e organização de
trabalhos pautados por princípios científicos. Fornecer fundamentação teórico-científica para
a realização de trabalhos acadêmicos.
Bibliografia Básica
ALVES, Rubem. Filosofia da ciência. São Paulo: Ars Poética, 2004.
GIL, A. C. Como elaborar projetos de pesquisa. 5 ed. São Paulo: Atlas, 2010(Minha
Biblioteca).
MINAYO, M. C. S. Pesquisa social: teoria, método e criatividade. 33. ed. Petrópolis: Vozes,
2013.
Bibliografia Complementar
ANDRADE, M. M. de; MARTINS, J. A. de A. Introdução à metodologia do trabalho
científico. 9 ed. São Paulo: Atlas, 2009.
CHIZZOTTI, A. Pesquisa em ciências humanas e sociais. 11 ed. São Paulo: Cortez, 2014.
HAGUETTE, T. M. F. Metodologias qualitativas na sociologia. 11 ed. Petropólis: Vozes,
2007.
Disponível
em:
<://www.ia.ufrrj.br/ppgea/conteudo/conteudo-2007/T11SF/Canrobert/Medologias_Qualitativas.pdf>. Acesso em 04 ago. 2018.
RUDIO, F. V. Introdução ao projeto de pesquisa científica. 30. ed. Petropólis: Vozes,
2002.

Disciplina:
Projeto Integrado Multidisciplinar V
Ementa
O Projeto Integrado Multidisciplinar (PIM) é um trabalho interdisciplinar dirigido aos alunos de
graduação Tecnológica, e suas diversas habilidades incluindo a Tecnologia em Estética e
Cosmética. Caracteriza-se pelo desenvolvimento de um estudo teórico-prático, ao longo de
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cada semestre letivo. com escopo previamente delimitado, concluindo com atendimentos ao
público.
Bibliografia Básica
ANDRADE, Maria Margarida de. Introdução à metodologia do trabalho científico;
elaboração de trabalhos na graduação. São Paulo: Atlas, 10 ed. 2010.
DE DOMENICO, G.; WOOD, E. C. Técnicas de massagem de Beard. São Paulo: Manole,
1998.
LEDUC, A. LEDUC, O. Drenagem Linfática: teoria e prática. 3. ed. São Paulo: Manole, 2007.
LAKATOS, E. Maria; MARCONI, Marina de Andrade. Fundamentos de metodologia
científica. São Paulo: Atlas, 1991.
Bibliografia Complementar
ELWING, Ary; SANCHES, Orlando. Drenagem linfática manual: teoria e prática.82.d. São
Paulo, SP: SENAC, 2014.
GIL, Antônio Carlos. Metodologia do ensino superior. 82.ed. São Paulo: Atlas, 1997.
KAMIZATO, Karina Kiyoko; BRITO, Silvia Gonçalves. Técnicas estéticas faciais. São
Paulo:Érica, 2014.
MOREN, S.A. Spas e salões de beleza: terapias passo a passo. São Paulo: Cengage
Learning, 2009.
Disciplina:
Cosmetologia e Formulações Cosméticas
Ementa
O profissional esteticista deve possuir os conhecimentos sobre as principais classes de
produtos cosméticos e suas indicações para oferecer ao cliente o tratamento estético ideal e
efetivo.
Bibliografia Básica
CAMARGO, Cristina Pires. Entendendo cosmecêuticos: diagnósticos e tratamentos. 2. ed.
Santos, 2011(Minha Biblioteca)
FRANGIE, Catherine M. Milady cosmetologia: ciências gerais, da pele e das unhas. São
Paulo: Cengage, 2014.
PEREIRA, M. de F. L. Cosmetologia. São Caetano do Sul, SP: Difusão, 2013.
Bibliografia Complementar
COSTA, Adilson. Tratado internacional de cosmecêuticos. Rio de Janeiro: Guanabara
Koogan, 2012(Minha Biblioteca).
MATOS, Simone Pires de. Noções básicas em dermatocosmética. São Paulo: Érica,
2015(Minha Biblioteca).
MICHALUN, Varinia M; MICHALUN, Natalia. Dicionário de ingredientes para cosmética
e cuidados da pele. 3. ed. São Paulo: Cengage Learning, 2011(Minha Biblioteca).
PINTO, Marcelo de Souza. Garantia da qualidade na indústria cosmética . São Paulo
Cengage Learning, 2012(Minha Biblioteca).
Disciplina:
Estética e Cosmética Integrada
Ementa
Integralização dos conhecimentos adquiridos nas disciplinas do curso de Estética, através do
desenvolvimento e aplicação dos principais protocolos utilizados nas alterações e
manifestações clínicas relacionadas à estética facial, corporal e capilar.
Bibliografia Básica
BORGES, F. dos S. Dermato funcional: modalidades terapêuticas nas disfunções estéticas.
São Paulo: Phorte, 2012.
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KAMIZATO, Karina K.; BRITO,Silvia G. Técnicas estéticas faciais. São
Paulo:Érica,2014(Minha Biblioteca).
MATOS, Simone Pires de. Noções básicas em dermatocosmética. São Paulo: Érica(Minha
Biblioteca).
PEREZ, E., VASCONCELOS, M. de. Técnicas estéticas corporais. São Paulo: Érica, 2014.
Bibliografia Complementar
HALAL, J. Milady: tricologia e a química cosmética capilar. 2.ed. São Paulo: Cengage
Learning Editores, 2016.
MOREN, S.A. Spas e salões de beleza: terapias passo a passo. São Paulo: Cengage
Learning, 2009.
LEDUC, A. LEDUC, O. Drenagem Linfática: teoria e prática. 3. ed. São Paulo: Manole, 2007.
VASCONCELOS, Maria Goreti de, Princípos de drenagem linfática. São Paulo: Érica,2015.
Disciplina:
Técnicas Estéticas no Pré e Pós-operatórios
Ementa
Conhecer as principais cirurgias estéticas Faciais e Corporais, e as possíveis Técnicas em
Estética Pré e Pós Operatórios, para atuação em trabalho junto a profissionais da medicina.
Bibliografia Básica
ADAMAS JR, Willian P. Atlas de cirurgia plástica: mamoplastia de aumento. Porto Alegre:
AMGH,2013( Minha Biblioteca).
MANG,Werner L. Manual de cirurgia estética. 2.ed. Porto Alegre: ARTMED, 2012( Minha
Biblioteca).
TAUB, Peter J. Rinoplastia: Série atlas de cirurgia plástica.Porto Alergre: AMGH,2013
(
Minha Biblioteca).
Bibliografia Complementar
VITERBO, Fausto; MENDES, Flávio Henrique. Cirurgia Plática: os princípios e
atulaidades.Rio de Janeiro:Guanabara Koogan,2011(Minha Biblioteca).
BORGES, F. dos S. Dermato funcional: modalidades terapêuticas nas disfunções estéticas.
São Paulo: Phorte, 2012(Minha Biblioteca).
MATOS, Simone Pires de. Noções básicas em dermatocosmética. São Paulo: Érica(Minha
Biblioteca).
PEREIRA, Maria de F. L. Recursos Técnicos em Estética. Vol.II. São Paulo: Difusão,2016.
Disciplina:
Terapias Capilares
Ementa
Adquirir conhecimentos básicos de tratamentos especiais, incluindo técnicas de depilação,
tratamentos capilares de fundamental importância na formação do profissional da
Cosmetologia e da Estética para que possam futuramente aplicá-los em sua área de atuação.
Bibliografia Básica
HALAL, J. Tricologia e a química cosmética capilar. São Paulo: Cengage Learnig, 2012.
GERSON, J. et al.Fundamentos da estética 4: orientações e negócios. 10. ed., São Paulo:
Cengage Learning, 2011. (Minha Biblioteca).
HALAL, John. Dicionário de Ingredientes de produtos para cuidados com o cabelo..
Cengage Learning,2011. (Minha Biblioteca).
Bibliografia Complementar
GERSON, J. Fundamentos de Estética 3: ciências da pele. 10.ed. São Paulo: Cengage
Learning, 2011.
IFOULD, Judith; FORSYT, Debbie; WHITTAKER, Maxine. Técnicas em estética. 3. ed.
Porto Alegre: Artimed,2015.
KAMIZATO, K. K. Imagem pessoal e visagismo. São Paulo: Iatria, 2014.
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MOREN, Sandra Alexcae. Spas e salões de Beleza: terapias passo a passo. Cengage
Learning,2010.
Disciplina:
Farmacologia
Ementa
Estudar as propriedades das drogas e seus efeitos sobre as funções dos sistemas biológicos.
A disciplina Fundamentos de Farmacologia tem por objetivo proporcionar aos alunos de
graduação o reconhecimento do mecanismo de ação e dos efeitos farmacológicos dos
principais grupos de drogas que são usados na prática clínica. Um ramo da farmacologia é a
toxicologia que avalia a importância do conhecimento de agentes tóxicos, bem como efeitos
mutagênicos e carcinogênicos.
Bibliografia Básica
GOODMAN, L. S; GILMAN, A. As bases farmacológicas da terapêutica. Rio de Janeiro:
McGraw Hill, 2006.
KATZUNG, Betram G.; MASTERS, Susan B.; TREVOR, Anthony J. Farmacologia básica e
clínica. 12. ed. Porto Alegre: Artmed, 2014(Minha Biblioteca).
JULIANI, Cecília S.R. Medicamentos. Noções básicas, tipos e formas farmacêuticas. São
Paulo: Érica,2014(Minha Biblioteca).
Bibliografia Complementar
KATZUNG, B. G. Farmacologia: básica e Clínica. 12. ed. Rio de Janeiro: Guanabara
Koogan, 2014(Minha Biblioteca).
FRANCO, André S. Manual de Farmacologia.Baueri,SP:Manole,2016(Biblioteca Virtual).

SIMÕES, C. M. et al. Farmacognosia: da planta ao medicamento. 6.ed. Porto Alegre:
UFSC.
WANNMACHER, L.; FUCHS, F. D.; Farmacologia clínica: fundamentos da terapêutica
racional. 3.ed. Rio de Janeiro: Guanabara Koogan, 2007(Minha Biblioteca).

Disciplina:
Métodos de Pesquisa
Ementa
Iniciar o aluno no trabalho intelectual alicerçado na busca do conhecimento por meio da
aplicação da metodologia científica. Capacitar o aluno a utilizar os instrumentos necessários
à busca de informação, mostrar os tipos de pesquisa científica, apresentar os instrumentos
para coleta de dados e propiciar as bases necessárias para a compreensão dos fundamentos
da metodologia científica.
Bibliografia Básica
ALVES, Rubem. Filosofia da ciência. 18. ed. São Paulo: Ars Poética, 2013.
GIL, A. C. Como elaborar projetos de pesquisa. 5. ed. São Paulo: Atlas, 2010(Minha
Biblioteca).
SEVERINO, Antônio Joaquim. Metodologia do trabalho científico. 23. ed. São Paulo:
Cortez, 2013.
Bibliografia Complementar
ANDRADE, Maria Margarida de. Introdução à metodologia do trabalho científico:
elaboração de trabalhos na graduação. 10. ed. São Paulo: Atlas, 2010.
CRUZ NETO, O. O Trabalho de Campo como Descoberta e Criação. In: MINAYO, M. C. S.
Pesquisa social: teoria, método e criatividade. 32. ed. Petrópolis: Vozes, 2012. p. 51-66.
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LAKATOS, E. Maria; MARCONI, Marina de Andrade. Fundamentos de metodologia
científica. 7 ed. São Paulo: Atlas, 2010.
LUCKESI, C. C. Fazer universidade: uma proposta metodológica. 15 ed. São Paulo: Cortez,
2007.
Disciplina:
Projeto Integrado Multidisciplinar VI
Ementa
O Projeto Integrado Multidisciplinar (PIM) é um trabalho interdisciplinar dirigido aos alunos de
graduação Tecnológica, e suas diversas habilidades incluindo a Tecnologia em Estética e
Cosmética. Caracteriza-se pelo desenvolvimento de um estudo teórico-prático, ao longo de
cada semestre letivo, com escopo previamente delimitado, concluindo com a elaboração a
realização de atendimentos ao público.
Bibliografia Básica
ANDRADE, Maria Margarida de. Introdução à metodologia do trabalho científico:
elaboração de trabalhos na graduação. São Paulo: Atlas, 10 ed. 2010.
BORGES, F. S. Modalidades terapêuticas nas disfunções estéticas. São Paulo: Phorte,
2010.
NELSON, Roger M.; HAYES, Karen W.; CURRIER, Dean P. Eletroterapia clínica. 3.ed. São
Paulo: Manole, 2003.
Bibliografia Complementar
VASCONCELOS, Maria Goreti de. Princípios da drenagem linfática. São Paulo: Érica,
2015(Minha Biblioteca).
PERES, Erika; VASCONCELOS, Maria Goreti de. Técnicas estéticas corporais. São Paulo:
Érica,2014(Minha Biblioteca).
ADAMAS JR, Willian P. Atlas de cirurgia plástica: mamoplastia de aumento. Porto Alegre:
AMGH,2013.( Minha Biblioteca).
Disciplina:
Estudos Disciplinares
Ementa
Os Estudos Disciplinares (ED) complementam a formação disponibilizada em sala de aula,
por meio de exercícios de formação geral (análise de gráficos, tabelas e textos de situações
contemporâneas) e de formação específica relativos às disciplinas desse semestre curricular.
Seu escopo é estimular o aluno a adquirir uma formação interdisciplinar, buscando contribuir
na qualidade de sua atuação profissional. Os exercícios são construídos pelos professores
das disciplinas do Curso de Administração, e a cada semestre o Coordenador do Curso indica
uma disciplina que atenderá os objetivos propostos pela atividade.
Bibliografia
A bibliografia básica e complementar indicada para a atividade em Estudos Disciplinares
correspondem à bibliografia prevista no Plano de Ensino de uma dada disciplina em cada um
dos seis semestres do CST em Estética e Cosmética. Quando necessário, o professor da
disciplina que orienta a realização dos exercícios, indicará bibliografia adicional, a fim de
favorecer a adequada compreensão das situações-problema na forma de exercícios.
Disciplina:
Atividades Complementares
Ementa
As Atividades Complementares são componentes curriculares que possibilitam o
reconhecimento, por avaliação de habilidades, conhecimentos e competências do aluno,
inclusive adquiridas fora do ambiente escolar, incluindo a prática de estudos e atividades
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independentes, opcionais, de interdisciplinaridade, especialmente nas relações com
ambiente do trabalho e com as ações de extensão junto à comunidade.
Estas atividades abrangem um leque de práticas complementares às aulas, de cunho
pedagógico ou pedagógico-cultural, que sejam de interesse do aluno, em dias, horários e
atividades diversas, que tenham relação direta ou indireta com o curso escolhido e realizadas
em dias e horários extracurriculares.
Bibliografia
Não utiliza bibliografia específica
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ANEXO 2 – Regulamento das Atividades Complementares

REGULAMENTO DAS ATIVIDADES COMPLEMENTARES
CAPÍTULO I
DAS DISPOSIÇÕES GERAIS
Art. 1º Este Regulamento dispõe sobre as Atividades Complementares do Curso Superior de
Tecnologia em Estética e Cosmética.
CAPÍTULO II
DAS ATIVIDADES COMPLEMENTARES
Art. 2º As Atividades Complementares são componentes curriculares enriquecedores e
complementadores do perfil do formando, possibilitam o reconhecimento, por avaliação de
habilidades, conhecimento e competência do aluno, inclusive adquirida fora do ambiente
acadêmico, incluindo a prática de estudos e atividades independentes, transversais,
opcionais, de interdisciplinaridade, especialmente nas relações com o mercado do trabalho e
com as ações de extensão junto à comunidade.
Art. 3º Compreende-se como Atividade Complementar toda e qualquer atividade, não
compreendida nas práticas pedagógicas previstas no desenvolvimento regular das disciplinas
e atividades do Curso Superior de Tecnologia em Estética e Cosmética.
Parágrafo único. O objetivo fundamental deste programa é incentivar o aluno na busca do
conhecimento e construção do saber desenvolvendo a responsabilidade de formar o seu
próprio conhecimento independentemente do estudo formal. A partir desta perspectiva o
programa de Atividades Complementares constitui-se em instrumento de capacitação
profissional.
Art. 4º São consideradas Atividades Complementares:
I - Grupo 1: participação em grupos de estudo;
II - Grupo 2: realização de monitoria;
III - Grupo 3: publicações, comunicações científicas, classificação em concurso de
monografia;
IV - Grupo 4: aproveitamento em atividade de extensão;
V - Grupo 5: presença em defesas de monografias, dissertações e teses;
VI - Grupo 6: atividade de representação discente;
VII - Grupo 7: participação em seminários, congressos, palestras, simpósios;
VIII - Grupo 8: aproveitamento em cursos e disciplinas.
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CAPÍTULO III
DA CARGA HORÁRIA A SER INTEGRALIZADA
Art. 5º. Os alunos do Curso Superior de Tecnologia em Estética e Cosmética deverão cumprir
100 h/a de Atividades Complementares ao longo do desenvolvimento do curso.
Parágrafo único. O cumprimento das 100 h/a em Atividades Complementares durante o Curso
Superior de Tecnologia em Estética e Cosmética é um dos requisitos para a colação de grau.
Art. 6º. A integralização da carga horária das Atividades Complementares é feita obedecidos
os seguintes critérios:
Grupos de Atividades Complementares
Grupo 1 (limite máximo para cômputo até 100 h/a):


Participação em grupos de estudo.

Grupo 2 (limite máximo para cômputo até 100 h/a):


Realização de monitoria.

Grupo 3 (limite máximo para cômputo até 50 h/a):


Publicações.



Comunicações científicas.



Classificação em concursos de monografia.

Grupo 4 (limite máximo para cômputo até 100 h/a):


Aproveitamento em atividades de extensão.

Grupo 5 (limite máximo para cômputo até 40 h/a):


Presença em defesas de monografias, dissertações e teses.

Grupo 6 (limite máximo para cômputo até 40 h/a):


Atividade de representação discente.

Grupo 7 (limite máximo para cômputo até 40 h/a):


Participação em seminários, congressos, palestras, simpósios.

Grupo 8 (limite máximo para cômputo até 100 h/a):


Aproveitamento em cursos e disciplinas.

Parágrafo Único. O aluno deverá participar necessariamente de pelo menos 3 (três) grupos
de Atividades Complementares, independentemente de já ter realizado as horas exigidas no
semestre.
CAPÍTULO IV
DO APROVEITAMENTO DAS ATIVIDADES COMPLEMENTARES
Art. 7º Para aproveitamento das Atividades Complementares exige-se:
Provas Exigidas para as Atividades Complementares
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Grupo 1

o

Participação em grupos de estudo:

Certificado.
Grupo 2


Realização de monitoria:



Certificado.

Grupo 3

o

Cópia da publicação.


o

Comunicações científicas:

Atestado de comunicação.


o

Publicações:

Classificação em concursos de monografia:

Monografia elaborada e atestado de classificação.
Grupo 4


o

Aproveitamento em atividades de extensão:

Certificado de participação ou de aprovação e apresentação de relatório (quando a atividade
não for promovida pela FAPAL).
Grupo 5


o

Presença em defesas de monografias, dissertações e teses:

Atestado de participação e apresentação de relatório (quando a atividade não for promovida
pela FAPAL).
Grupo 6


o

Atividade de representação discente:

Certificado.
Grupo 7


o

Participação em seminários, congressos, palestras, simpósios:

Certificado de participação, programação e apresentação de relatório (quando a atividade não
for promovida pela FAPAL).
Grupo 8


o

Aproveitamento em cursos e disciplinas:

Certificado de aprovação no curso e/ou disciplina.
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Parágrafo Único. Para o aproveitamento das Atividades Complementares exige-se a
documentação correspondente acompanhada de relatório com assinatura do aluno e quando
for o caso, do professor, ou responsável.
Art. 8º. As cargas horárias definidas nas provas exigidas não representam necessariamente
a carga horária atribuída pelo Supervisor das Atividades Complementares como
aproveitamento para a atividade realizada pelo aluno.
Parágrafo Único. Para o aproveitamento da carga horária em Atividade Complementar o
Supervisor das Atividades Complementares considerará as disciplinas já cursadas no
momento da realização da Atividade Complementar.
Art. 9º. A carga horária tem como unidade de tempo mínima 30 (trinta minutos), aproximandose para esse tempo quando a atividade tiver duração menor que essa.
Art. 10. Se a prova da Atividade Complementar não informar a respectiva carga horária ou na
hipótese de outras omissões o Supervisor das Atividades Complementares estimará a carga
horária a ser aproveitada considerando o tipo de atividade realizada e do relatório feito pelo
aluno.
Art. 11. Para fins de acompanhamento e controle pelo Supervisor das Atividades
Complementares, com vistas à integralização, o aluno deverá requerer sua participação nas
Atividades Complementares, mediante formulário próprio, ao final de cada semestre.
CAPÍTULO V
DA SUPERVISÃO DAS ATIVIDADES COMPLEMENTARES
Art. 12. O Supervisor das Atividades Complementares é indicado pelo Coordenador do Curso
de Curso Superior de Tecnologia em Estética e Cosmética dentre professores do quadro
permanente de docentes do curso, para o exercício do conjunto de atividades de orientação
básica ao aluno e de administração dos atos relativos à política, ao planejamento e à
supervisão das Atividades Complementares.
Parágrafo Único. A indicação do Supervisor das Atividades Complementares deve ser
aprovada pelo Conselho Acadêmico.
Art. 13. É de competência do Supervisor das Atividades Complementares:
I - Organizar calendário de Atividades Complementares, incluindo o elenco de atividades
institucionais informando, para divulgação, à Coordenação do Curso e aos alunos em cada
semestre;
II - Acompanhar e controlar a participação dos alunos em ações e eventos promovidos pela
Instituição, que visem o aproveitamento como Atividades Complementares;
III - apreciar e decidir a respeito da validade de documentos apresentados pelos alunos, que
objetivem aproveitamento de ações e eventos externos com Atividades Complementares;
IV - Enviar à secretaria o resultado da avaliação das Atividades Complementares de cada
aluno, para os registros cabíveis;
V - Produzir, semestralmente, relatório de atividades desempenhadas à frente da Supervisão
das Atividades Complementares, informando à Coordenação do Curso o detalhando as
Atividades Complementares desenvolvidas pelos alunos e aceitas, acompanhado dos
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documentos comprobatórios de realização, com a indicação das cargas horárias e da
frequência registrada de cada um dos alunos, com vistas à integralização da carga horária.
Parágrafo Único. Das decisões do Supervisor das Atividades Complementares caberá, em 15
dias, recurso à Coordenação do Curso.
CAPÍTULO VI
DAS DISPOSIÇÕES FINAIS
Art. 14. Os casos omissos serão decididos pelo Conselho Acadêmico.
Art. 15. Este Regulamento entra em vigor na data de sua aprovação pelo Colegiado do Curso
Superior de Tecnologia em Estética e Cosmética.
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ANEXO 3 – Regulamento dos Projetos Integrados Multidisciplinares
REGULAMENTO DO PROJETO INTEGRADO MULTIDISCIPLINAR (PIM) DOS CURSOS
SUPERIORES DE TECNOLOGIA DA FACULDADE DE PALMAS - FAPAL
CAPÍTULO I
DAS DISPOSIÇÕES PRELIMINARES
Art. 1º - O presente regulamento normatiza as atividades e os procedimentos relacionados ao
Projeto Integrado Multidisciplinar (PIM), no âmbito dos Cursos de Tecnologia, da Faculdade
de Palmas - FAPAL.
Art. 2º - O PIM, constante da estrutura curricular dos Cursos de Tecnologia é condição sine
qua non e parte dos requisitos para obtenção do grau e do diploma de Tecnólogo.
CAPÍTULO II
DAS FINALIDADES
Art. 3º - O PIM tem por finalidade o desenvolvimento científico, privilegiando o diálogo entre
currículos das diferentes disciplinas e os saberes já constituídos e buscando analisar e
conhecer diferentes fenômenos de maneira mais assertiva do que inferida. Além disso, o
projeto contribuirá de maneira ímpar para um processo de ensino e aprendizagem mais
significativo, focado na produção de conhecimento holístico e sistêmico, pelo qual os
diferentes saberes e visão de mundo são associados ao conhecimento científico (este
representado pelos conteúdos das diferentes disciplinas). Assim, a prática de pesquisa será
estimulada por meio de aulas que incentivam o raciocínio e a discussão, do mesmo modo que
permite a aplicação prática dos conhecimentos adquiridos por meio da pesquisa, permitindo
a unidade entre teoria e prática.
CAPÍTULO III
DA CONCEPÇÃO
Art. 4º - O PIM consiste, no levantamento das características e práticas existentes numa
organização. O profissional moderno deve atuar como um agente facilitador de estratégias
organizacionais. Para os futuros profissionais, entretanto, essa habilidade somente será viável
se, houver uma conscientização do real papel do profissional, através da visão bem delineada
da estrutura e dos processos organizacionais.
§ 1º - As diretrizes específicas do PIM, como carga horária, temática, disciplinas envolvidas,
para cada curso e semestre, estão definidas nos respectivos projetos pedagógicos.
CAPÍTULO IV
DOS CRITÉRIOS DA ORIENTAÇÃO, APRESENTAÇÃO E AVALIAÇÃO
Seção I – Da Orientação
Art. 5º - Para o desenvolvimento do PIM, será obrigatória a orientação de um(a) docente.
Art. 6º - Cabe ao(à) orientador(a):
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I.

Aprovar a escolha da organização sugerida pelo grupo, tendo em vista os objetivos do PIM;

II. Facilitar os meios para realização do trabalho;
III. Sugerir métodos e técnicas e indicar bibliografia;
IV. Orientar e esclarecer os alunos em suas dúvidas;
V. Incentivar o trabalho dos alunos;
VI. Acompanhar o cronograma dos alunos sob sua orientação;
VII. Dar feedback aos alunos no decorrer do trabalho;
VIII.

Avaliar a exposição dos painéis, juntamente com os professores convidados para

arguição dos trabalhos.
Seção II - Dos Grupos
Art. 7º - Considerando a complexidade do estudo solicitado e a limitação de tempo dos
acadêmicos, estes deverão organizar-se em grupos de trabalho, de no mínimo quatro e no
máximo sete alunos. Podendo ser modificado de acordo com autorização do responsável.
§ 1º - Os alunos devem pertencer à mesma turma e curso.
Art. 8º - Cabe aos grupos:
I.

Escolher, de forma devidamente justificada, a empresa objeto de estudo;

II. Planejar e executar todas as atividades necessárias para cumprir as atividades condensadas,
privilegiando o trabalho em equipe;
III. Manter contatos frequentes com o professor-orientador para discussão do trabalho acadêmico
em desenvolvimento;
IV. Cumprir o prazo estabelecido para entrega do PIM;
V. Comparecer em dia, local e horário determinado para apresentação do PIM.
Seção III - Da Coordenação de Curso
Art. 9º - Cabe à Coordenação de Curso:
I.

Definir a equipe de PIM (professores orientadores e professores convidados);

II. Acompanhar o processo e dirimir dúvidas dos professores orientadores;
III. Acompanhar o processo de elaboração dos PIMs em todas suas etapas;
IV. Definir data de entrega do PIM e da apresentação em banca (1º e 2.º período);
V. Definir data e apresentação do PIM na Mostra de Estética (3º e 4º período);
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VI. Acompanhar os atendimentos ao público realizados pelos discentes no laboratório de Estética
e em atividades externas (ações); Orientar os discentes na execução dos atendimentos;
VII. Elaboração do portfólio com os registros de orientação, atas, projetos científicos e fotos.
Seção IV – Da Apresentação
Art. 10 - A apresentação do PIM ocorrerá nas formas escrita (Projeto Cientifico) e
Apresentação em banca examinadora (exposição do trabalho) para o 1º e 2º período;
Art. 11 - A apresentação do PIM ocorrerá nas formas escrita (Projeto Cientifico) e
Apresentação na Mostra de Estética (exposição do trabalho) para o 3º e 4º período;
Art. 12 - A apresentação do PIM ocorrerá nas formas de atendimento no laboratório de
Estética e atividades externas (ações) para o 5º e 6º período;
Art. 13 - O grupo apresentará, respeitando a data limite estabelecida no calendário escolar, o
Projeto Científico em 1 (uma) via impressa, em conformidade com as normas da ABNT
vigentes;
§ 1º - Os alunos que obtiverem nota inferior a 5,0 (cinco), ficarão em regime de dependência
na disciplina, observando ainda a composição das médias finais das demais disciplinas,
conforme consta no regimento da instituição e divulgado no manual do acadêmico.
§ 2º – Os atendimentos serão documentados por meio de fichas de avaliação e relatório; os
atendimentos externos (ações) por registro em fotos.
Art. 14 - A apresentação em banca ocorrerá de acordo com cronograma definido e aprovado
pela Coordenação de Curso.
§ 1º – O tempo de apresentação oral ocorrerá de acordo determinado pela Coordenação do
Curso
§ 2º – É de responsabilidade do grupo, organizar sua apresentação.
Seção V - Da Avaliação
Art. 13 - O professor-orientador atribuirá nota de 0 (zero) a 10 (dez) ao Projeto Científico
impresso (1º ao 4º período);
Art. 14 - Os professores-convidados atribuirão nota de 0 (zero) a 10 (dez) ao grupo de
trabalho, podendo atribuir a cada um uma nota diferente da nota atribuída a apresentação
oral, tendo em vista a ausência na apresentação (1º ao 4º período);
Art. 15- O professor orientador atribuirá de 0 (zero) a 10 (dez), aos atendimentos realizados
no laboratório de Estética, nas evoluções das fichas de anamnese, frequência, execução do
procedimento e participação das atividades externas (5º e 6º período);
Art. 16 - O PIM será considerado aprovado se obtiver nota igual ou superior a 5,0 (cinco)
atribuída pela média das notas do professor-orientador e dos professores-convidados;
Parágrafo único - o(a) estudante que tiver o PIM reprovado deverá, no semestre seguinte,
efetuar matrícula na disciplina em regime de dependência.
Art. 16 - Os critérios de avaliação envolvem:
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§ 1º – No trabalho escrito, a) aspectos formais do PIM, b) clareza na definição da
questão/problema de pesquisa e dos objetivos de investigação, c) desenvolvimento do
trabalho (apresentação dos objetivos geral e específicos, fundamentação teórica, adequação
dos procedimentos metodológicos, apresentação dos resultados obtidos ou da revisão
bibliográfica realizada, considerações finais), d) importância do trabalho para a formação do(a)
Tecnólogo.
§2º – Na apresentação oral, o domínio do conteúdo, organização da apresentação,
capacidade de comunicar as ideias e de argumentação.
§3º - Nos atendimentos, ética, responsabilidade, execução das técnicas realizadas,
assiduidade, organização do ambiente, preenchimento adequado das fichas e evolução.
Art. 17 - Após a avaliação dos membros da banca, se o PIM for aprovado, o(a) estudante se
comprometerá a depositar, no prazo máximo de 30 dias, ou na data definida pela banca, na
Coordenação do Curso:
I.

Uma via da versão final do trabalho (encadernada em capa dura, na cor azul royal e letras
douradas)

II. Uma versão formato PDF, em CD-ROM, contendo a versão final do trabalho.
CAPÍTULO V
DAS DISPOSIÇÕES GERAIS E TRANSITÓRIAS
Art. 18 - Os temas de cada semestre serão disponibilizados em manual específico para cada
curso.
Art. 19 - Os casos omissos serão resolvidos pelos respectivos Colegiados dos Cursos de
Tecnologia.
Art. 20 – Este Regulamento entra em vigor na data de sua aprovação pelo Conselho
Acadêmico.

95

FACULDADE DE PALMAS - FAPAL
CURSO SUPERIOR DE TECNOLOGIA EM
ESTÉTICA E COSMÉTICA

ANEXO 4 – Regulamento dos Estudos Disciplinares
REGULAMENTO DOS ESTUDOS DISCIPLINARES
CAPÍTULO I
DA CONCEPÇÃO, CARGA HORÁRIA E OBJETIVOS
Art. 1º. O presente Regulamento normatiza a execução dos Estudos Disciplinares (ED),
constituídos por um conjunto específico de unidade de estudos ao abrigo do que dispõe o
inciso II do Art. 53, da Lei n. 9.394 de 20 de dezembro de 1996 (LDBEN), observadas as
Orientações para as Diretrizes Curriculares dos Cursos de Graduação emanadas do Conselho
Nacional de Educação, nos termos do Parecer CNE/CES nº. 776, de 13 de dezembro de 1997,
do Parecer CNE/CES nº. 583, de 4 de abril de 2001 e do Parecer CNE/CES nº. 67 de 11 de
março de 2003.
Art. 2º. Os Estudos Disciplinares são unidades de estudos de caráter obrigatório nos cursos
de graduação da Faculdade de Palmas (FAPAL), constituindo um eixo estruturante de
formação inter e multidisciplinar que perpassa todos os períodos dos cursos.
Art. 3º. A carga horária dos Estudos Disciplinares será definida no projeto pedagógico de cada
curso, considerando suas especificidades.
Art. 4º. São objetivos dos Estudos Disciplinares:


Propiciar uma sólida formação geral, necessária para que o futuro graduado possa
vir a superar os desafios de renovadas condições de exercício profissional e de
produção do conhecimento;



Prover o aluno de graduação de competências e habilidades específicas para
abordar, com visão inter e multidisciplinar, problemas de sua área de atuação
profissional, com grau crescente de complexidade à medida em que ele progride
em sua formação;



Proporcionar, aos estudantes, oportunidades para estabelecer conexões entre as
diferentes áreas do conhecimento visando a solução de problemas;



Estimular práticas de estudo independente, visando uma progressiva autonomia
profissional e intelectual do aluno.
CAPÍTULO II
DA OPERACIONALIZAÇÃO

Art. 5º. Os Estudos Disciplinares utilizam a resolução de exercícios, criteriosamente
elaborados pelo NDE, em conjunto com responsáveis pelas disciplinas, como indutor do
desenvolvimento das competências e habilidades para lidar com situações-problemas da sua
área de formação.
§1o. Os exercícios abordam, inicialmente, conteúdos de formação geral, e à medida que o
aluno avança na sua matriz curricular, esses conteúdos são progressivamente substituídos
por outros de formação específica, de cunho interdisciplinar, envolvendo diferentes campos
do saber.
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§2o. Os conteúdos abordados nos Estudos Disciplinares devem ter por base as Diretrizes
Curriculares e o Projeto Pedagógico do Curso.
Art. 6o. Os Estudos Disciplinares poderão ser desenvolvidos com recursos educacionais
combinados do ensino presencial e da educação à distância, utilizando, entre outros, a
plataforma de Tecnologia de Informação e Comunicação da FAPAL.
CAPÍTULO III
DA SUPERVISÃO E AVALIAÇÃO
Art. 7o. Caberá ao Coordenador do Curso, juntamente com o Núcleo Docente Estruturante
(NDE), quando houver, supervisionar e avaliar os Estudos Disciplinares de cada curso.
Art. 8o. A avaliação de desempenho dos alunos nos Estudos Disciplinares resultará da
combinação do seu aproveitamento nas atividades presenciais e à distância,
Parágrafo Único - O aproveitamento dos Estudos Disciplinares de que trata o caput deste
artigo poderá ser aferido mediante a aplicação de provas.
Art. 9º. A frequência do aluno nos Estudos Disciplinares resultará da apuração combinada da
presença nas atividades presenciais e naquelas realizadas à distância.
Parágrafo Único - Nas atividades à distância, a frequência será controlada por meio dos
acessos e do tempo de permanência do aluno na Plataforma Digital da FAPAL.
CAPÍTULO IV
DAS DISPOSIÇÕES FINAIS E TRANSITÓRIAS
Art. 10º. Os casos omissos serão resolvidos pela Coordenação do Curso, em conjunto com a
Direção da FAPAL, ouvidas as partes interessadas.
Art. 11º. As disposições do presente Regulamento poderão ser alteradas por deliberação do
Colegiado de Curso com a anuência dos órgãos colegiados superiores da FAPAL.
Art. 12º. O presente Regulamento entra em vigor a partir do ano de 2010, após a sua
aprovação dos órgãos colegiados superiores da FAPAL.
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ANEXO 5 – Relação dos Periódicos Online disponíveis no site da FAPAL



























Trabalho, Educação e Saúde
http://www.scielo.br/scielo.php?script=sci_issuetoc&pid=1981774620140002&lng=pt&nrm=isso
Saúde em Debate
http://www.scielo.br/scielo.php?script=sci_issues&pid=0103-1104&lng=pt&nrm=isso
Saúde e Sociedade
http://www.scielo.br/scielo.php?script=sci_issues&pid=0104-1290&lng=pt&nrm=isso
Revista de Saúde Pública
http://www.scielo.br/scielo.php?script=sci_issues&pid=0034-8910&lng=pt&nrm=isso
Revista Brasileira de Saúde Ocupacional
http://www.scielo.br/scielo.php?script=sci_issues&pid=0303-7657&lng=pt&nrm=isso
Revista Brasileira de Educação Médica
http://www.scielo.br/scielo.php?script=sci_issues&pid=0100-5502&lng=pt&nrm=isso
Physis: Revista de Saúde Coletiva
http://www.scielo.br/scielo.php?script=sci_issues&pid=0103-7331&lng=pt&nrm=isso
Interface - Comunicação, Saúde, Educação
http://www.scielo.br/scielo.php?script=sci_issues&pid=1414-3283&lng=pt&nrm=isso
História, Ciências, Saúde-Manguinhos
http://www.scielo.br/scielo.php?script=sci_issues&pid=0104-5970&lng=pt&nrm=isso
Ciência & Saúde Coletiva
http://www.scielo.br/scielo.php?script=sci_issues&pid=1413-8123&lng=pt&nrm=isso
Cadernos de Saúde Pública
http://www.scielo.br/scielo.php?script=sci_issues&pid=0102-311X&lng=pt&nrm=isso
Cadernos Saúde Coletiva
http://www.scielo.br/scielo.php?script=sci_issues&pid=1414-462X&lng=pt&nrm=isso
O Anatomista
http://www.sbanatomia.org.br/oAnatomista.php
Revista chilena de anatomía
http://www.scielo.cl/scielo.php?script=sci_issues&pid=0716-9868&lng=pt&nrm=isso
Fitopatologia Brasileira
http://www.scielo.br/scielo.php?script=sci_issues&pid=0100-4158&lng=pt&nrm=isso
Jornal Brasileiro de Patologia e Medicina Laboratorial
http://www.scielo.br/scielo.php?script=sci_issues&pid=1676-2444&lng=pt&nrm=isso
Revista Latinoamericana de Psicopatologia Fundamental
http://www.scielo.br/scielo.php?script=sci_issues&pid=1415-4714&lng=pt&nrm=isso
Revista Colombiana de Biotecnología
http://www.scielo.org.co/scielo.php?script=sci_issues&pid=0123-3475&lng=pt&nrm=isso
Revista Brasileira de Prescrição e Fisiologia do Exercício
http://www.rbpfex.com.br/index.php/rbpfex/issue/archive
Revista da Educação Física / UEM
http://www.scielo.br/scielo.php?script=sci_issues&pid=1983-3083&lng=pt&nrm=isso
Revista Brasileira de Educação Física e Esporte
http://www.scielo.br/scielo.php?script=sci_issues&pid=1807-5509&lng=pt&nrm=isso
Revista Brasileira de Cineantropometria & Desempenho Humano
http://www.scielo.br/scielo.php?script=sci_issues&pid=1980-0037&lng=pt&nrm=isso
Motriz: Revista de Educação Física
http://www.scielo.br/scielo.php?script=sci_issues&pid=1980-6574&lng=pt&nrm=isso
Revista de Educação Fisica
http://periodicos.uem.br/ojs/index.php/RevEducFis/issue/archive
Educação Física em Revista
http://portalrevistas.ucb.br/index.php/efr/issue/archive
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Motrivivência
https://periodicos.ufsc.br/index.php/motrivivencia/issue/archive
Revista Mackenzie de Educação Física e Esporte
http://editorarevistas.mackenzie.br/index.php/remef/issue/archive
Movimento
http://www.seer.ufrgs.br/index.php/Movimento/issue/archive
Pensar a Prática
http://www.revistas.ufg.br/index.php/fef/issue/archive
Fisioterapia em Movimento
http://www.scielo.br/scielo.php?script=sci_issues&pid=0103-5150&lng=pt&nrm=isso
Fisioterapia e Pesquisa
http://www.scielo.br/scielo.php?script=sci_issues&pid=1809-2950&lng=pt&nrm=isso
Brazilian Journal of Physical Therapy
http://www.scielo.br/scielo.php?script=sci_issues&pid=1413-3555&lng=pt&nrm=isso
Fisioterapia e Saúde Funcional
http://www.fisioterapiaesaudefuncional.ufc.br/index.php/fisioterapia/issue/archive
Revista Brasileira de Fisioterapia
http://abrapg-ft.org.br/issue.asp?volume=18&capitulo=6#
Acta Fisiátrica
http://www.actafisiatrica.org.br/numerosAnteriores.asp
Revista Fisioterapia em evidência
http://www.dombosco.sebsa.com.br/faculdade/revistafisioterapia/atualizada/ed_09/
Revista Iberoamericana de Fisioterapia y Kinesiología
http://www.sciencedirect.com/science/journal/11386045
Revista Brasileira de Ciência e Movimento
http://portalrevistas.ucb.br/index.php/RBCM/issue/archive
Brazilian Journal of Biomechanics = Revista Brasileira de Biomecânica
http://citrus.uspnet.usp.br/biomecan/ojs/index.php/rbb/index
Revista Brasileira de Ciências Farmacêuticas
http://www.scielo.br/scielo.php?script=sci_issues&pid=1516-9332&lng=pt&nrm=isso
Brazilian Journal of Pharmaceutical Sciences
http://www.scielo.br/scielo.php?script=sci_issues&pid=1984-8250&lng=pt&nrm=isso
Memórias do Instituto Oswaldo Cruz
http://www.scielo.br/scielo.php?script=sci_issues&pid=0074-0276&lng=pt&nrm=isso
Revista Brasileira de Farmácia
http://www.rbfarma.org.br/
Revista Eletrônica de Farmácia
http://revistas.ufg.br/index.php/REF/issue/archive
Revista Pharmacia Brasileira
http://www.cff.org.br/revista.php?menu=0
Revista Brasileira de Farmácia Hospitalar e Serviços de Saúde
http://www.sbrafh.org.br/rbfhss/index/edicoes/
Anais Brasileiros de Dermatologia
http://www.anaisdedermatologia.org.br/edicoes-anteriores
Revista Sensatez
http://www.sbd.org.br/publicacoes/revista-sensatez/
Sociedade Portuguesa de Dermatologia e Venereologia
http://revista.spdv.com.pt/index.php/spdv/issue/archive
Sociedad Peruana de Dermatología
http://www.scielo.org.pe/scielo.php?script=sci_issues&pid=1028-7175&lng=pt&nrm=isso
Revista argentina de dermatología
http://www.scielo.org.ar/scielo.php?script=sci_issues&pid=1851-300X&lng=pt&nrm=isso
Surgical & Cosmetic Dermatology
http://www.surgicalcosmetic.org.br/edicoes-anteriores
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Journal of Cosmetic Dermatology
http://onlinelibrary.wiley.com/journal/10.1111/(ISSN)1473-2165/issues
International Journal os Cosmetic Science
http://onlinelibrary.wiley.com/journal/10.1111/(ISSN)1468-2494
Journal of Dermatological Science
http://www.sciencedirect.com/science/journal/09231811
Journal of the American Academy of Dermatology
http://www.sciencedirect.com/science/journal/01909622
Revista de Nutrição
http://www.scielo.br/scielo.php?script=sci_issues&pid=1415-5273&lng=pt&nrm=isso
REVISTA BRASILEIRA DE NUTRIÇÃO
http://www.sbnpe.com.br/revista-brasileira-de-nutricao
Nutrire
http://www.revistanutrire.org.br/issues/prevEditions
Revista da Associação Brasileira de Nutrição
http://www.rasbran.com.br/rasbran/issue/archive
REVISTA SEGURANÇA ALIMENTAR E NUTRICIONAL
http://www.unicamp.br/nepa/san.php
Alimentos e Nutrição
http://serv-bib.fcfar.unesp.br/seer/index.php/alimentos/issue/archive
Nutrivisa - Revista de Nutrição e Vigilância em Saúde
http://seer.uece.br/?journal=Nutrivisa&page=issue&op=archive
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ANEXO 6 – NAAP
Núcleo de Acessibilidade e Apoio Psicopedagógico – NAAP

REGULAMENTO
Art.1º. O Presente regulamento tem por finalidade normatizar as atividades do Núcleo
de Acessibilidade e Apoio Psicopedagógico – NAAP, da FAPAL.
Art.2º. São finalidades do NAAP
I – Orientar e realizar intervenções breves nas dimensões psicopedagógica e social
para o corpo discente do Instituto de Ensino e Pesquisa Objetivo – FAPAL;
II – Promover, por meio do apoio Psicopedagógico e social, saúde dos
relacionamentos interpessoais e institucionais, contribuindo para o processo de aprendizagem
do aluno;
III – Zelar pela aplicação da Política de Inclusão e Acessibilidade dos acadêmicos da
FAPAL, promovendo as condições adequadas para acesso, permanência, integração e
desenvolvimento pleno das pessoas com deficiências, incluindo aquelas com Transtorno do
Espectro Autista, ao ensino Superior;
Parágrafo Único. Para os casos em que se fizer necessário um atendimento mais
especializado, o NAAP deverá sugerir o devido encaminhamento.
Art.3º. São objetivos específicos do NAAP:
I - Auxiliar acadêmicos na integração destes ao contexto universitário, realizando
orientações no que se refere a dificuldades no processo ensino-aprendizagem,
proporcionando a identificação dos principais fatores envolvidos nas situações problemas e
estratégias de enfrentamento pessoais e institucionais;
II - Realizar pesquisas a partir dos dados coletados nos atendimentos, relacionados à
tipologia das dificuldades apresentadas pelos alunos, e encaminhar relatórios à direção
acadêmica com a finalidade de desenvolver estratégias de intervenção institucional;
III – Realizar atendimento psicológico emergencial, através de aconselhamento,
identificando as urgências subjetivas nas suas diferentes dimensões (profissional,
pedagógica, afetivo-relacional e/ou social), propiciando reflexão para um posicionamento
pessoal mais adequado na superação dos problemas e realizando encaminhamentos para
profissionais e serviços especializados, se necessário;
IV – Assessorar as Coordenações de Cursos e de Ensino, em consonância com as
políticas de ensino e atenção ao aluno previstas no Plano de desenvolvimento Institucional
(PDI) e Projeto pedagógico dos Cursos (PPC), buscando estratégias psicopedagógicas
específicas para cada caso, trabalhando de forma interdisciplinar e promovendo a inclusão;
V –Acompanhar acadêmicos com deficiências e/ou necessidades educacionais
especiais, incluindo aqueles com Transtorno do Espectro Autista (Lei nº 12.764/2012),
visando a sua plena acessibilidade ao Ensino Superior (arquitetônica, comunicacional,
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pedagógica e atitudinal) e o desenvolvimento das competências e habilidades previstas no
perfil do egresso do curso escolhido em igualdade de condições;
VI –Apoiar e orientar, juntamente com os setores pedagógicos da instituição, o corpo
docente e coordenadores na adequação e/ou desenvolvimento de metodologias, tendo em
vista o melhor aproveitamento acadêmico ao aluno com deficiência e/ou necessidades
educacionais especiais, incluindo aqueles com Transtorno do Espectro Autista (Lei nº
12.764/2012).
Art.4. O atendimento aos discentes poderá ser individual ou em grupo, de acordo com
a demanda e análise prévia de cada situação problema.
Art.5º. O atendimento individual será agendado no horário de funcionamento do NAAP
e comunicado ao interessado.
Art.6º. Os atendimentos individuais visam:
I – Atendimento aos alunos com deficiência e/ou necessidades educacionais
especiais, incluindo aqueles com Transtorno do Espectro Autista (Lei nº 12.764/2012), desde
o momento de sua matricula, visando um diagnóstico para apontamento de suas
necessidades pedagógicas, metodológicas e de recursos materiais;
II – Atendimento aos casos relativos às dificuldades de aprendizagem e estudo;
III – Atendimento a alunos e colaboradores com problemas psicoafetivos que atendam
a resposta de psicoterapia breve;
IV – Encaminhando para profissionais e serviços especializados dependendo da
demanda apresentada;
V –Atendimento aos casos relativos ao comportamento e conduta do acadêmico e do
funcionário;
VI – Atendimento aos encaminhamentos da direção, coordenação de curso,
coordenação de estágio e Comissão Própria de Avaliação (CPA);
VII – Atendimento às demandas relacionadas à profissão e à formação profissional;
Art.7º. Cada acadêmico ou colaborador poderá ser atendido individualmente, em até
cinco (05) sessões por semestres, de acordo com a disponibilidade do NAAP, com exceção
dos alunos com deficiência e/ou necessidades educacionais especiais, incluindo aqueles com
Transtorno do Espectro Autista (Lei nº 12.764/2012), que devem ser atendidos em suas
necessidades, independentemente do número de sessões.
Art.8º. O NAAP utilizará um formulário padrão – Prontuário de atendimento – Para
registro do atendimento individual (Anexo I).
Art.9. Os atendimentos em grupo serão oferecidos por meio de oficinas agendadas em
horários que permitam a participação dos alunos e comunicado aos mesmos.
§1º Os atendimentos em grupo serão realizados para promover um espaço de reflexão
e enfrentamento de problema cognitivos, relacionais e desenvolvimento de habilidades
acadêmicas e profissionais no que se refere à dimensão relacional e por adesão espontânea
do interessado.
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§2º As oficinas para proporcionar os atendimentos em grupo terão um limite de
participantes, a ser definido pelo coordenador do NAAP, de acordo com o tipo de trabalho
espontâneo do interessado.
§3º Os temas para os encontros do atendimento em grupo serão planejados a partir
das demandas dos alunos, das pesquisas institucionais desenvolvidas pelo NAAP, das
solicitações dos colegiados de cursos e/ou da CPA.
Art.10. Os temas e áreas sugeridos nos atendimentos em grupo envolvem:
I - Orientação profissional: Reflexão sobre as necessidades, dúvidas e enfrentamento
de dificuldades relacionadas à escolha profissional ou adaptação acadêmica;
II – Relações humanas: Oficinas de dinâmicas de grupo visando o desenvolvimento
de competências e interpessoais, liderança, comunicação e resolução de conflitos
interpessoais;
III –Treinamento de Assertividade: Oficinas de dinâmicas de grupo diretamente
relacionada a alunos que apresentem alto grau de ansiedade presente em situações que
envolvam apresentações de trabalhos em público ou dificuldade relacionadas a relações de
trabalhos de equipe;
IV –Orientação de Estudos; Grupo reflexivo que aborde temas ligados à maximização
de recursos envolvendo o planejamento de estudos acadêmicos ou voltados para concursos
profissionais e/ou públicos;
V –Valorização da diversidade e respeito às diferenças: reflexão sobre temas como
diversidade cultural, direitos humanos, combate ao preconceito e a discriminação de qualquer
natureza (raça, credo, gênero, orientação sexual, deficiência), construindo o respeito no
ambiente acadêmico.
Art.11. O NAAP irá atuar junto às coordenações dos cursos na compreensão e
resolução de problemas específicos de aprendizagem, relacionais e comportamentais,
juntamente com a coordenação pedagógica da FAPAL.
Art.12. O apoio às coordenações de cursos será realizado pelo NAAP através de
reuniões institucionais, atendimentos individuais e orientações específicas.
Art.13. O NAAP deverá elaborar pesquisas e relatórios com o objetivo de auxiliar na
compreensão do perfil dos alunos, suas dificuldades e possíveis intervenções.
Parágrafo Único. No Caso de utilização de dados gerados a partir dos atendimentos
individuais ou em grupo ou oriundos da CPA, para elaboração de pesquisas e relatórios, o
NAAP deverá observar o critério de sigilo profissional que envolve essas informações.
Art.14. O NAAP deve participar como colaborador dos projetos institucionais que
envolvam as dimensões acadêmicas, culturais, semana das profissões, atividades
extracurriculares, projetos de inclusão para pessoas com deficiência e estágios
profissionalizantes.
Art.15. A partir das atividades desenvolvidas pelo NAAP, serão elaborados relatórios
informativos para fundamentar pesquisas e avaliações dos processos acompanhados,
devendo estes serem disponibilizados para a direção e coordenação dos cursos.
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Parágrafo Único. Os relatórios previstos neste artigo tratam-se apenas de dados
referentes ao número de atendimentos, tipologia dos atendimentos, tipologia da demanda ou
outras informações que não comprometam o sigilo profissional.
Art.16. Os atendimentos e atividades do NAAP, quando executados por profissionais
da área da psicologia, serão registrados em formulários específicos, respeitando nos
atendimentos clínicos individuais e grupais o critério de sigilo profissional e as normas e
resoluções do Conselho Federal de Psicologia – CFP (Código de Ética Profissional).
Art.17. Os dados dos atendimentos individuais e em grupo serão de acesso exclusivo
do profissional psicólogo, registrado em livro ATA, e serão arquivados em armários com
chaves onde apenas o mesmo terá acesso para consulta e registros dos casos
acompanhados.
Art.18. Outros profissionais da Instituição não terão acesso às informações
confidenciais, salvo outros profissionais psicólogos autorizados pelo coordenador do NAAP,
que componham a equipe de trabalho ou o usuário ou responsável por menores de idade, de
acordo com o Código de Ética Profissional.
Art.19. No caso da extinção do serviço ou da substituição de funções ou profissionais
da área clinica serão adotados ou procedimentos do Art. 15 do Código de Ética
Profissional/CFP.
Art. 20. Este regulamento entra em vigor na data de sua aprovação pelo Conselho
Acadêmico da FAPAL.
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