
Montamos um time de profissionais 
do mercado e da educação e 
preparamos um formato único de 
ensino modular em que, a cada 
etapa, você desenvolve uma 
competência fundamental para 
melhorar a sua performance no seu 
caminho pcaminho profissional.

MUDE (Modelo Único de Ensino)

Presencial com virtual
O novo formato de ensino criado 
pela UNISUAM respeita o novo hoje: 
equilibra encontros presenciais com 
conteúdos remotos. Nosso suporte 
digital conta com aplicativo rápido, 
chat integrado e tutores sempre 
disponíveis para eventuais dúvidas.

Cada semestre, um certificado
Com o MUDE, você não vai mais 
esperar até o final da faculdade para 
aprender como atuar na sua área. A 
cada semestre na UNISUAM, você se 
especializa em um campo diferente da 
sua profissão e a sua competência é 
certificada por isso.

Foco na sua carreira
O nosso setor de Carreiras foi ao 
mercado buscar as competências 
necessárias para a sua melhor 
formação. A área conta com um grupo 
de profissionais experientes e 
especializados em diversas áreas de 
atuação, prontos para te apoiar no 
desedesenvolvimento profissional.

Superior de Tecnologia
em Estética e Cosmética

5 módulos | 2,5 anos

MODELO 
ÚNICO 
DE 
ENSINO

Módulo: 
Terapias Holísticas

Módulo: 
Estética Corporal

Módulo: Gestão de 
Empreendimentos 
de Beleza

Módulo: 
Embelezamento
e Visagismo

Módulo: 
Estética Facial

Esteticista Facial

Maquiador 
Junior

Esteticista 
Corporal

Terapeuta 
Holísta

Gestor de 
Empreendi-
mento de 
Beleza

Liderar equipe direta-
mente na gestão de 
pessoas. Criar estraté-
gias de marketing e 
campanhas que contri-
buem diretamente no 
crescimento nanceiro 
em estabelecimentos 
de Estética.

Atuar com protocolos estéticos 
para celulite, estrias, gordura 
localizada. Realizar avaliação 
anatômica. Aplicar recursos 
manuais, cosméticos e eletro-
termofototerápico

Executar as terapias holísticas, 
atráves dos conhecimentos 
sobre aromaterapia, massa-
gens, reexologia que visam 
promover um melhor bem-es-
tar e qualidade de vida.

Conhecer técnicas de 
penteados, avaliar 
medidas antropométri-
cas faciais no design de 
sobrancelhas, maquiar 
noivas, atuar em estética 
capilar, eletroterapia e 
ccosmetologia 

Prossional esteticista deve obter 
conhecimento siológico e 
histológico dos procedimentos 
como revitalização,eletroterapia e 
DLM,atuando de forma ética nos 
limites da prossão. 

Conhecer anato-
mia, siologia para 
aplicar protocolos 
estéticos.  

Conhecer 
aromaterapia, 
massoterpapia, 
reexologia e 
Florais de Bach.   

Conhecer siologia, histolo-
gia e anatomia respeitando 
a biossegurança. 

Analisar as 
características 
siológicas das 
mãos, pés, face 
e cabelos.

Ser um líder 
empreende-
dor e atualiza-
do no merca-
do estético

CURSOS QUE COMPARTILHAM O MESMO MÓDULO

Nenhum



Aqui você coloca em 
prática e consolida os 
conteúdos que estudou 
nas plataformas digitais.
FFortalecendo todo o 
conhecimento que absor-
veu com as "mãos na 
massa!"

Você livre para estudar a 
hora e onde quiser, com o 
apoio de tutores, mate-
riais disponíveis 24 horas 
por dia, você se prepara 
da melhor maneira para 
encontrar a sua turma e 
eexercitar exatamente o 
que o mercado de traba-
lho exige.

Métodos e Técnicas de Avaliação Capilar, Pés e 
Mãos
Fisiopatologia Capilar
Técnicas de Coloração e Penteados para Diferen-
tes Etnias
Primeiros Socorros
Psicologia Aplicada a Estética
Métodos e Técnicas de Aplicação de Procedimen-
tos/Cosméticos
Ética Profissional
Estudos Socioantropológicos
Técnicas de Maquiagem para Diferentes Etnias

CONTEÚDOS DISPONÍVEIS
NAS PLATAFORMAS DIGITAIS

3 encontros de integração do conhecimento e 1 
de desenvolvimento de projeto

TEMÁTICA DOS 
ENCONTROS PRESENCIAIS  

Métodos e Técnicas de Avaliação Capilar, Pés e 
Mãos
Fisiopatologia Capilar
Técnicas de Coloração e Penteados para Diferentes 
Etnias
Primeiros Socorros
Psicologia Aplicada a Estética
Métodos eMétodos e Técnicas de Aplicação de Procedimen-
tos/Cosméticos
Ética Profissional
Estudos Socioantropológicos
Técnicas de Maquiagem para Diferentes Etnias

Co
nh
ec
im
en
to
s

Articular políticas públicas de saúde para desenvol-
ver ações de prevenção e promoção da qualidade 
de vida, beleza e bem-estar do indivíduo e da co-
munidade

Conhecimento de colorimetria e visagismo

Diagnosticar e aplicar maquiagem social, artística e 
cinematográfica

Conhecer equipamentos para o diagnóstico capilar e 
Conhecer as principais patologias capilar e Desen-
volver protocolos de tratamento capilar, mãos e pés.

Co
m
pe
tê
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EMBELEZAMENTO E VISAGISMO | 360h • Certificação Intermediária: Maquiador Junior

Biologia, Histologia, Anatomia, Química e Bioquí-
mica
Biossegurança e Legislação Sanitária
Métodos e Técnicas de Avaliação da Pele
Cosmetologia Facial
Equipamentos, Utensílios e Móveis
Nutrição Aplicada à Estética
Leitura e Produção de Textos
Ética Profissional
Primeiros Socorros
Fisiopatologia Dermatológica

CONTEÚDOS DISPONÍVEIS
NAS PLATAFORMAS DIGITAIS

3 encontros de integração do conhecimento e 1 
de desenvolvimento de projeto

TEMÁTICA DOS 
ENCONTROS PRESENCIAIS  

Biologia, Histologia, Anatomia, Química e Bioquímica
Biossegurança e Legislação Sanitária
Métodos e Técnicas de Avaliação da Pele
Cosmetologia Facial
Equipamentos, Utensílios e Móveis
Nutrição Aplicada à Estética
LLeitura e Produção de Textos
Ética Profissional
Primeiros Socorros
Fisiopatologia Dermatológica

Co
nh
ec
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Conhecer e aplicar os princípios de biossegurança 
e legislação sanitária na atuação profissional, con-
siderando o indivíduo e o ambiente de trabalho

Articular o saber acadêmico e as políticas públicas 
de saúde para desenvolver ações de prevenção e 
promoção da qualidade de vida, beleza e bem-es-
tar do indivíduo e da comunidade.

Avaliar e diagnosticar disfunções estéticas faciais

Eleger e aplicar técnicas manuais, recursos eletro-
morfoterápicos e cosméticos nas disfunções estéti-
cas, fundamentando-se em conhecimento técnico-
-cientifico

Co
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ESTÉTICA FACIAL | 360h • Certificação Intermediária: Esteticista Facial



Análise e Pesquisa
Matemática - Raciocínio Lógico
Expressão Gráfica
Leitura, Produção e Interpretação de Textos

Métodos de Avaliação para Aplicação de Técnicas 
Alternativas
Técnicas Holísticas para o Embelezamento e Bem-
-estar
Imagem Pessoal, Embelezamento e bem-estar
Florais de Bach, Aromoterapia e Óleos Essenciais
Técnicas Manuais
Cosmetologia Aplicada à Técnicas Manuais
Psicologia Aplicada à Estética
Técnicas de Spa
História da Beleza

CONTEÚDOS DISPONÍVEIS
NAS PLATAFORMAS DIGITAIS

3 encontros de integração do conhecimento e 1 
de desenvolvimento de projeto

TEMÁTICA DOS 
ENCONTROS PRESENCIAIS  

Métodos de Avaliação para Aplicação de Técnicas 
Alternativas
Técnicas Holísticas para o Embelezamento e Bem-
-estar
Imagem Pessoal, Embelezamento e bem-estar
Florais de Bach, Aromoterapia e Óleos Essenciais
Técnicas Manuais
Cosmetologia Aplicada à Técnicas Manuais
Psicologia Aplicada à Estética
Técnicas de Spa
História da Beleza

Co
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Conhecer e aplicar métodos de aromaterapia

Conhecer e aplicar métodos de Florais de Bach

Conhecer e aplicar métodos de massoterapia e 
reflexologia

Desenvolver protocolos de tratamento para técni-
cas manuais de SPA

Co
m
pe
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TERAPIAS HOLÍSTICAS | 360h • Certificação Intermediária: Terapêuta Holísta

Métodos e Técnicas de Avaliação Corporal
Processos Cirúrgicos Aplicados a Estética
Pré e Pós Operatório para Cirurgias Plásticas
Eletrotermofototerapia(Corporal)
Biologia,Histologia,Anatomia,Química e Bioquímica
Cosmetologia(Corporal)
DDrenagem Linfática
Ética Profissional
Nutrição Aplicada a Estética
Biossegurança e Legislação da Profissão

CONTEÚDOS DISPONÍVEIS
NAS PLATAFORMAS DIGITAIS

3 encontros de integração do conhecimento e 1 
de desenvolvimento de projeto

TEMÁTICA DOS 
ENCONTROS PRESENCIAIS  

Métodos e Técnicas de Avaliação Corporal
Processos Cirúrgicos Aplicados a Estética
Pré e Pós Operatório para Cirurgias Plásticas
Eletrotermofototerapia(Corporal)
Biologia,Histologia,Anatomia,Química e Bioquímica
Cosmetologia(Corporal)
DDrenagem Linfática
Ética Profissional
Nutrição Aplicada a Estética
Biossegurança e Legislação da Profissão

Co
nh
ec
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Articular politicas publicas de saude para desen-
volver ações de prevenção e promoção da quali-
dade de vida, beleza e bem-estar do individuo e 
da comunidade

Conhecer equipamentos para tratamento corporal

Avaliar e diagnosticar disfunções estéticas corpo-
rais

Eleger e aplicar técnicas manuais, recursos ele-
tromorfoterápicos e cosméticos nas disfunções 
estéticas corporais

Co
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ESTÉTICA CORPORAL | 360h • Certificação Intermediária: Esteticista Corporal

Aqui você coloca em 
prática e consolida os 
conteúdos que estudou 
nas plataformas digitais.
FFortalecendo todo o 
conhecimento que absor-
veu com as "mãos na 
massa!"

Você livre para estudar a 
hora e onde quiser, com o 
apoio de tutores, mate-
riais disponíveis 24 horas 
por dia, você se prepara 
da melhor maneira para 
encontrar a sua turma e 
eexercitar exatamente o 
que o mercado de traba-
lho exige.



Aqui você coloca em 
prática e consolida os 
conteúdos que estudou 
nas plataformas digitais.
FFortalecendo todo o 
conhecimento que absor-
veu com as "mãos na 
massa!"

Você livre para estudar a 
hora e onde quiser, com o 
apoio de tutores, mate-
riais disponíveis 24 horas 
por dia, você se prepara 
da melhor maneira para 
encontrar a sua turma e 
eexercitar exatamente o 
que o mercado de traba-
lho exige.

Gestão de Pessoas
Noções de Planejamento de Recursos Financeiros
Empreendedorismo
Marketing Digital (vendas)
Criatividade (Design Thinking)
Negociação
TTendências de Estética e Beleza

CONTEÚDOS DISPONÍVEIS
NAS PLATAFORMAS DIGITAIS

3 encontros de integração do conhecimento e 1 
de desenvolvimento de projeto

TEMÁTICA DOS 
ENCONTROS PRESENCIAIS  

Gestão de Pessoas
Noções de Planejamento de Recursos Financeiros
Empreendedorismo
Marketing Digital (vendas)
Criatividade (Design Thinking)
Negociação
TTendências de Estética e Beleza

Co
nh
ec
im
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Atuar na gestão de pessoas, recursos materiais e 
financeiros em estabelecimentos de estética e 
beleza

Liderar e coordenar programas de treinamento e 
equipes de trabalho na implantação e execução de 
procedimentos estéticos e cosméticos

RRealizar assessoria de negócios na área estética e 
cosmética

Conhecer e aplicar os principios de biossegurança 
e legislação sanitária na atuação profissional, con-
siderando o individuo e o ambiente
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GESTÃO DE EMPREENDIMENTOS DE BELEZA | 360h • Certificação Intermediária: Gestor de Empreendimento de Beleza


