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CURSO TÉCNICO EM ESTÉTICA
ATUAÇÃO:

Técnico em Estética é uma ocupação da área da Saúde, cuja formação está
regulamentada nacionalmente. O exercício dessas ocupações está sob supervisão do
Fisioterapeuta ou pelo Médico dermatologista/cirurgião plástico e se sustenta no código
de Ética.
O mercado de trabalho para este proﬁssional é bastante amplo e diversiﬁcado,
podendo este

atuar em clínicas de estética, clínicas médicas (auxiliares de

médicos/ﬁsioterapeutas), consultórios, salões de beleza ou estabelecimentos privados. É
um mercado, com certeza, em crescente expansão.
Para frequentar o Curso Técnico em Estética o (a) aluno (a) deverá ter concluído ou
estar cursando o 3° ano do ensino médio.

COMPETÊNCIA

Perfil Profissional do Técnico em Estética:

Trata do embelezamento, promoção, proteção, manutenção e recuperação estética da pele.
Seleciona e aplica procedimentos e recursos estéticos, utilizando produtos cosméticos,
técnicas e equipamentos específicos, de acordo com as características e necessidades do
cliente, orientando-o sobre ações de proteção à saúde cutânea.

LABORATÓRIO DE ESTÉTICA

Os alunos do Curso Técnico em Estética podem contar com Laboratório de Estética
para desenvolvimentos das práticas em estética facial e corporal, com o objetivo de
desenvolver a capacidade de articular conhecimentos teóricos e práticas laboratoriais,
indispensáveis para a inserção qualiﬁcada no mundo do trabalho. Os referidos
laboratórios estão equipados com: quadro branco, macas, mesas de apoio, lupas,
maletas para tratamento facial, vaporizadores, máscaras faciais, curetas, pincéis,
esponjas, eletrodos, potes para algodão e gazes, cubas, espátulas, toalhas, lençóis,
almofadas, rolos de confortos, colchonetes, esterilizadora, espelhos pequenos para
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automaquiagem, espelho grande, biombos, aparelhos de som, CDs com músicas
clássicas e relaxantes, lixeiras pequenas sem tampa e sem pedal, lixeira grande com
tampa e pedal, cortinas, estantes de aço, cobertor, manta térmica, quadros ilustrativos de
vasos e músculos.
É responsabilidade do aluno zelar pelos equipamentos descritivos na utilização do
laboratório durante as aulas práticas laboratoriais. Além do laboratório e sala de aulas
teóricas amplas e arejadas, o aluno também terá a sua disposição um espaço para
lanches e descontração durante os intervalos, bem como, banheiros bem estruturados.

É PROIBIDO FAZER CONFRATERNIZAÇÕES EM SALA DE AULA
NOS LABORATÓRIOS É EXPRESSAMENTE PROIBIDA A ENTRADA DE
ALIMENTOS E BEBIDAS.

Cada turma deverá eleger um líder de classe. Em casos de assuntos que deverão ser
levados ao conhecimento da Coordenação, a turma deverá conversar com o líder para
levar à Coordenação do Curso.

AULAS PRÁTICAS DE LABORATÓRIO:

Para realização das aulas Práticas de Laboratório, compete ao aluno:


Antes do início das aulas práticas – cada aluno irá adquirir o Kit Lab para
elaboração dos Relatórios das Atividades Práticas de Laboratório;



Uso de uniforme: calça, camisa, camiseta, blusa, sapato branco sem salto
com solado antiderrapante, jaleco branco (modelo padrão CENAP);



Respeitar o horário de início e término das aulas;



Manter o celular desligado (obrigatório);



Fazer Relatório de todas as atividades realizadas em laboratório (orientações do (a)
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instrutor (a) e de todos os procedimentos realizados pelo aluno. O Relatório deverá
ser feito diariamente e protocolado ao término da disciplina no setor de protocolo.


Frequência obrigatória 75% (setenta e cinco por cento);



Média: 6,0 (seis vírgula zero).

ATIVIDADES PRÁTICAS SUPERVISIONADAS - APS

Entende-se por APS – Atividades Práticas Supervisionadas Curriculares o
desempenho das atividades práticas desenvolvidas em instituições públicas e/ou privadas,
conveniadas ao Cenap, atividades realizadas no laboratório do CENAP, avaliável através
de nota e entrega de relatório de estágio supervisionado, com duração e supervisão
constantes em normas especíﬁcas, previstas no currículo do curso.
As Atividades Práticas Supervisionadas Curriculares, serão acompanhadas pelos
INSTRUTORES (supervisão direta) e pelo coordenador das APS (supervisão indireta).
Atualmente as APS para o Curso Técnico em estética estão sendo desenvolvidas na
Clínica de Estética do CENAP.

Atribuições do Coordenador



Interagir com os (a) instrutores de aulas práticas para monitoramento do
aprendizado dos (a) alunos (a);



Deﬁnir cronograma da APS;



Realizar reunião com os alunos e Instrutores para reforçar sobre as normas de
laboratório e ética no atendimento aos pacientes;



Repassar aos alunos roteiros disciplinar que será realizado na APS;



Colaborar na elaboração do Regimento Interno das APS;



Planejar, organizar, supervisionar, controlar e avaliar as Aulas Práticas de
laboratório e APS realizadas nas clínicas de estética do CENAP;



Deliberar sobre assuntos inerentes às APS;



Organizar e manter atualizado os convênios;



Manter as ﬁchas necessárias para acompanhamento das APS;



Manter os alunos informados sobre cronogramas, feriados, seminários, alterações
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de calendários, etc;


Manter a integração entre o Centro de Educação com a Instituição conveniada;



Repassar os impressos para a realização dos relatórios de APS aos alunos;



Conferir e assinar os diários de classe após o término de cada APS.

Atribuições do aluno:
Para realização das APS – ATIVIDADES PRÁTICAS SUPERVISIONADAS (atendimento
ao público), o aluno deverá ter cumprido o pré-requisito de frequência e/ou notas nas
aulas práticas de laboratório (entre alunos) e teoria.

Compete ao Aluno:



Antes do início do APS – cada aluno irá adquirir o Kit Lab para elaboração dos
Relatórios das Atividades Práticas de Laboratório;



Comparecer as APS, conforme distribuição em cronograma, no horário
estabelecido, uniformizado (blusa ou camisa branca, calça branca, calçado branco
sem salto, solado antiderrapante, jaleco com manga longa) modelo estabelecido
pelo CENAP com identiﬁcação do CENAP;



Providenciar todo material necessário para realização das Atividades Práticas
Supervisionadas do início até a conclusão do curso;



Manter ética e coerência nas atividades designadas a cada aluno (a);



Manter os cabelos presos, maquiagem discreta, unhas curtas e sem esmalte, não
fazer uso de joias ou bijuterias;



Zelar pelos equipamentos utilizados durante a APS;



Respeitar colegas e instrutores de APS;



Fazer relatório de APS protocolando no setor de protocolo do CENAP ao término
da APS;



Dúvidas devem ser esclarecidas com a Coordenação do CENAP.
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IMPORTANTE:



O uniforme deverá ser discreto (a blusa, camiseta ou camisa não deverá ter
decotes, alças e as calças não poderão ser transparentes, coladas ao corpo ou
curtas).



É responsabilidade do aluno, adquirir o uniforme com antecedência, e todo material
necessário (gorro, máscara, luvas de procedimento, cremes, óleos, entre outros
solicitados pelo instrutor das aulas práticas) para realização das aulas práticas de
laboratório.

É PROIBIDO:


Comer ou beber no laboratório.



Tirar fotos ou ﬁlmar o local de APS e clientes sem autorização;



Tirar fotos entre os colegas utilizando-se de equipamentos da instituição;



Exposição dos locais de APS através de fotos e ﬁlmagens em sites de
relacionamentos como facebook, instagram e outros, sem autorização expressa.

Faltas nas APS

Em qualquer situação de falta o aluno deverá protocolar justiﬁcativa e comunicar a
coordenação. Em todos os casos o protocolo de atestado médico deverá ser efetivado
num prazo de 24 horas, sendo por doenças infectocontagiosas ou não. As reposições
podem ocorrer de segunda à sexta-feira durante o horário de aula.

Sistema de Avaliação das APS



Assiduidade do aluno 100% (cem por cento) de presença;



Iniciativa;



Conhecimento teórico-prático;



Pontualidade;



Uso do uniforme (sem uniforme não será permitida a realização de aulas práticas
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de laboratório);


Asseio pessoal;



Cabelos presos;



Solicitação ao instrutor de APS nas situações que gerem dúvidas;



Responsabilidade em não executar procedimentos não programados para a APS;



Nenhum procedimento ou técnica poderá ser executado sem acompanhamento ou
supervisão do instrutor de APS;

Pré-Requisitos para o aluno realizar APS



Ter 75%, (setenta e cinco por cento) de frequência em nas aulas teóricas e
práticas, 100% (cem por cento) de frequência nas APS;



Ter nota mínima 6,0 (seis vírgula zero) – prova prática de laboratório e teoria;

Supervisão das APS

As Atividades Práticas Supervisionadas Curriculares serão acompanhadas pelos
instrutores (supervisão direta) e pela coordenação das APS (supervisão indireta).

Cronograma das APS

Será colocado em Edital uma semana antes da realização das APS. Caso ocorram
alterações, as mesmas serão comunicadas aos alunos.

Frequência e notas para aprovação nas APS

Frequência: 100% (cem por cento)
Média para aprovação: 6,0 (seis vírgula zero)
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Relatório de Atividade supervisionadas – APS

No ﬁnal de cada APS o aluno preencherá o Relatório de APS desenvolvidas durante as
aulas em laboratório, o qual deverá ser entregue e protocolado ao término da APS. Não
será aceito relatórios faltando assinaturas do aluno e do instrutor de APS. O formulário
deverá ser preenchido conforme modelo que segue sem rasuras, assinado pelo instrutor de
APS para que tenha validade como documento.

CERTIFICAÇÃO

Na conclusão de todos os módulos previstos, após a colação de grau o aluno deverá
solicitar sua declaração de conclusão do curso através de requerimento no setor
ﬁnanceiro/protocolo a qual servirá para a solicitação do Registro Proﬁssional junto ao órgão
competente. A declaração não será concedida ao aluno que não estiver aprovado em
todas as disciplinas Teóricas e Práticas constantes na Matriz Curricular. O Diploma de
Técnico em Estética só estará disponível aos alunos após liberação da SEED (Secretaria
Estadual de Educação).

CONDIÇÃO PARA RECEBER O DIPLOMA DE TÉCNICO EM ESTÉTICA:

Ter cursado e concluído todos os módulos e suas disciplinas do Curso Técnico em Estética
e ainda comprovar a conclusão do Ensino Médio, ou equivalente, na forma da lei.
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