
quarta turma



MÓDULO I
Anatomofisiologia aplicada à estética

Estrutura Histológica e morfológica do Tecido; 
As principais alterações histológicas e morfológicas a nível estético: 

Práticas de avaliação facial, corporal e capilar;
Determinação de tratamentos para facial, corporal e capilar.

      disfunções facial, disfunções corporal, disfunções capilar. 



MÓDULO II
Anatomofisiologia aplicada à estética

Introdução a Tricologia e Cosmetologia; 
Tratamentos capilares com associações avançadas;
Eletroestética e terapias combinadas voltadas à tricologia, 
Terapia com óleos essenciais e associações; 
Associações de fatores de crescimento com a eletroestética. 



MÓDULO III
Tratamentos para Indução de Colágeno e
Revitalização Facial 

Introdução a Jato de plasma, indicações e contraindicações;
Microagulhamento e associações; 
Indução percutânea de colágeno:
Labial com associação de ativos; 
Microagulhamento com associação de Intradermoterapia;
Microagulhamento com associação de peelings; 
Microagulhamento com associação de aparelhos; 
Jato de plasma para Lifting facial; 
Jato de plasma para Lifting de pálpebras; 
Jato de plasma para rejuvenescimento facial: rugas e flacidez.  



MÓDULO IV
Associações  Eletroestetica facial

Introdução a tratamentos facial e cosmetologia aplicada de alta
performance;
Introdução a eletroestética facial de alta performance;
Tratamentos para: rejuvenescimento, melasma, revitalização labial,
skinbooster;
Peelings Facia;
Técnica de aplicação de aparelhos com associação da cosmetologia
avançada.

 



MÓDULO V
Tratamentos para disfunção corporal com Jato de Plasma
e Microagulhamento 

Jato de plasma e associações para tratar disfunções corporal; 
Microagulhamento corporal;  
Microagulhamento com associações para estrias e flacidez;  
Jato de plasma e associações para tratamento de estrias, flacidez, nevos

      e manchas senil.

 



MÓDULO VI
Associações a  Eletroestetica Corporal 

Introdução tratamentos  corporal  e cosmetologia aplicada; 
Introdução a eletroestética corporal; 
Associação de aparelhos com ativos;
Técnica de aplicação de aparelhos para tratamentos corporal.

 



MÓDULO VII
Técnicas de pós- operatório avançadas 

Introdução a cirurgias plásticas; 
Tratamentos para pós- operatório de cirurgias plásticas; 
Procedimentos com associações de aparelhos para
cicatrização; 
Técnicas de drenagem linfática e associações pós- operatório.

 



MÓDULO VIII
Didática do ensino superior  

Desafios didáticos;
Postura do professor na sala de aula;
Postura do professor - diálogo e de mediação;
Métodos tradicionais e métodos ativo.

 



MÓDULO IX
Luz pulsada e Laser

Introdução a luz pulsada, indicação e contraindicação;
Introdução a laser facial e corporal, indicação e
contraindicação; 
Práticas de luz pulsada facial e corporal; 
Práticas de laser facial e corporal; 

 



MÓDULO X
Técnicas minimamente invasivas I- Facial 

Cosmetologia aplicada a Intradermoterapia; 
Técnicas de aplicação para Intradermoterapia facial;
Técnicas de aplicação de intradermoterapia facial:
rejuvenescimento, melasma, acne, revitalização facial e labial,
técnica de skinbooster; 
Preenchedores; 
Bioestimuladores; 
Toxina Botulinica. 

 



MÓDULO XI
Técnicas minimamente invasivas II- Corporal 

Cosmetologia aplicada a Intradermoterapia; 
Técnicas de aplicação para Intradermoterapia corporal; 
Introdução a PEIM – procedimentos estético para microvasos; 
Técnicas de aplicação de intradermoterapia corporal;
Técnicas de intradermoterapia para gordura localizada; 
Técnicas de intradermoterapia para celulite; 
Técnicas de intradermoterapia para flacidez; 
Técnicas de intradermoterapia para definição.  

 
 



MÓDULO XII
Metodologia

Produção de conhecimento acadêmico-científico; 
Autoria e ética na produção cientifica; 
Passos essenciais para o desenvolvimento de um projeto de
pesquisa; 
Métodos e procedimentos metodológicos.

  
 
 



MÓDULO XIII
Projeto de Finalização de Curso 

Construção do trabalho de conclusão de curso. 
  
 
 

 



Diferenciais
A proposta desta pós é preparar o cursista para a atuação no

mercado da estética avançada em 
alta performance, ofertando o dobro de horas práticas

que o mercado oferece atualmente em um 
curto espaço de tempo, são 360 horas de muita mão na massa,

em um pouco mais de um ano. 
Venha para esta verdadeira imersão em estética avançada, 

com ênfase em injetáveis cosméticos, 
e seja um profissional de alta performance.


