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Designação do Curso
Àrea de Formação:
Modalidade de formação:
Forma de organização:
Nº Mínimo de Formandos
Nº Máximo de Formandos
Carga horária total:
Horas de formação teórica:
Horas de formação prática:
Equipa Pedagógica:
Coordenador Pedagógico:
Formadores
Data de início
Data de Fim
Horário de funcionamento
Local de realização

Expert em Estética - Miami
815 – Cuidados de Beleza
FC
Presencial
6
30
30h
12
18
Cassia Cardoso, Gustavo Galves
Gustavo Galves
Gustavo Galves
26/05/2019
28/05/2019
09h -12h / 14h – 19h
Cassia Cardodo Med Spa

Objetivos Gerais e Especificos do curso
Objetivos Gerais:

Atualizar o profissional esteticista em tratamentos estéticos
faciais e corporais.

Objetivos
especificos:

Técnicas Avançadas em Tratamentos Faciais para Acne,
Manchas, Rugas e Linhas de Expressão usando ou não
tecnologias eletro-termo-foto-terápicas.
Técnicas Avançadas em Tratamentos Corporais para
emagrecimento, redução de medidas, celulite, flacidez e
estrias.

Condições de Acesso/Pre-requisitos à frequência do curso/Seleção
Condições de Acesso:

Ser Profissional esteticista formado ou
estar em formação formalmente
Ter licença local para atuar na área.

Forma de seleção

www.esteticainfoco.org +351 910318369

Envio de curriculum e inscrição antecipada.
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Avaliação, Aprovação e Certificação
A avaliação dos formandos será feita, de forma contínua, através dos seguintes
parâmetros:
a) Quantitativos:
 Ficha de avaliação no Final de cada Unidade (Formativa)
 Ficha de Avaliação Final (Sumativa)
 Assiduidade (frequência mínima de 90% da carga total do curso, não podendo
faltar a uma unidade por completo)
b) Qualitativos, por observação: (Selecionar/identificar os parâmetros que se aplicam,
eliminar os que não se aplicam


Pontualidade,








Participação,
Motivação,
Interesse,
Maturidade,
Relacionamento com os colegas
Relacionamento com os formadores

A Classificação Final = Classificação da Ficha de avaliação final (ponderada em
relação aos parâmetros qualitativos)
Serão aprovados todos os formandos com uma Classificação Final igual ou
superior a 50%, de acordo com a seguinte escala avaliativa:
0% - 49%
50% - 69%
70% a 89%
90% a 100%

Insuficiente
Suficiente
Bom
Muito Bom

Não Apto
Apto

A todos os formandos que obtiverem aproveitamento será entregue um Certificado de
Atualização Profissional emitido pela Estética in Foco Europe e um Certificado emitido
pela Cassia Cardoso Med Spa.
O não cumprimento das regras de assiduidade, a falta de aproveitamento, ou o não
pagamento das prestações previstas determinam a não emissão do Certificado de
Formação Profissional, sendo apenas emitida uma declaração de frequência do curso.

www.esteticainfoco.org +351 910318369
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Conteúdos e Estratégia pedagógica
Unidades Temáticas/ Módulos

Objectivos

Temas/Conteúdos
Programáticos

No final da unidade os formandos deverão estar
aptos a:

•

Revisar o conteúdo teórico das principais
disfunções inestéticas faciais e os
tratamentos convencionais;

1

Módulo Facial

Apresentar as inovações e últimas
técnicas existentes para tais disfunções;
Realizar a prática clínica das técnicas
apresentadas;

Revisar o conteúdo teórico das principais
disfunções inestéticas corporais e os
habituais tratamentos do mercado –
discussão de casos;

2

Módulo Corporal

Apresentar novas propostas e
tratamentos efetivos para o corpo;
Realizar a prática clínica das técnicas
apresentadas;

www.esteticainfoco.org +351 910318369

•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Revisão em Anatomia, Fisiologia
e Histologia;
A pele e seus anexos;
O processo do envelhecimento;
Senescência Celular;
Corneoterapia Aplicada;
Fototerapia
Dermopurificação Facial (5
técnicas)
Bioestimulação Facial
(Atualizado);
Método Luminiere (Atualizado);
UTI da Acne (Atualizado);
Rose de Mer PLUS
Dermaplaning Gold

Morfologia e funcionalidade dos
tecidos estéticos
Emagrecimento – visão geral
Bolsas adiposas simples e duplas
Como reduzir Adiposidade Localizada
Como e por que avaliar a gordura
localizada
Escolher entre tratamento, protocolos
e métodos
Métodos Avaliativos
Criolipólise e suas aplicações
Radiofrequencia e Criofrequência

Metodologia
Pedagógica

Exposição, Apresentação
e demonstração, prática
em sala de aula.

Recursos e
atividades
Didácticas

Carga
horária

15

15
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Eletroestimulação
Terapia Combinada
Eletrolipólise
Associações baseadas em Raciocínio
Clínico

Avaliação Final

Carga horária Total 30

www.esteticainfoco.org +351 910318369
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