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Missão da IES 
 

 

A Estácio Juiz de Fora explicita sua missão articulada à sua área de atuação, através da 

oferta de cursos de graduação, pós-graduação e extensão, no Município de Juiz de Fora, estado 

de Minas Gerais, conforme a seguir: 

 

“Educar para transformar: promovendo a formação e ascensão profissional dos nossos alunos 

através de uma educação de qualidade e contribuindo para o desenvolvimento sustentável das 

comunidades onde atuamos.” 

 
 
 
 
 

Missão do Curso 
 

Formar profissionais esteticistas, com perfil crítico, criativo e ético, embasados em 

conhecimentos científicos e práticos, desenvolvendo habilidades e competências necessárias 

para a atuarem em estética facial, corporal e capilar, articulando tecnologias, recursos manuais e 

cosméticos, comprometidos com a promoção do bem estar físico do cliente. 

 
 
 

http://www.jf.estacio.br/
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OBJETIVOS GERAIS E ESPECÍFICOS 
 

 

Alinhados à missão do curso de Estética do Centro Universitário Estácio Juiz de Fora, 

traçamos os seguintes objetivos: 

 

 Objetivo Geral 
 

Proporcionar aos alunos o desenvolvimento de habilidades e competências para a 

atuação no âmbito da estética e cosmética com visão crítica e reflexiva. 

 

 Objetivos Específicos 
 

O curso de Estética e Cosmética do Centro universitário Estácio Juiz de Fora tem como 

objetivos: 

 

 Analisar as alterações inestéticas, facial, corporal e capilar; 

 Elaborar relatórios de anamnese; 

  Elaborar parecer técnico; 

  Aplicar técnicas de maquiagens; 

  Aplicar técnicas de Visagismo;  

  Gerir seu próprio negócio em estética e cosmética; 

  Planejar e executar procedimentos específicos faciais, corporais e capilares, articulando 

o uso de tecnologias, recursos manuais e cosméticos; 

 Realizar consultorias.  

 

 

 PERFIL DO EGRESSO 
 

 

O egresso do Curso Superior de Tecnologia em Estética e Cosmética será capaz de 

realizar avaliações e tratamentos faciais, corporais e capilares através do uso de recursos 

manuais, elétricos e cosméticos de acordo com as necessidades do cliente. Pode, também, utilizar 

técnicas de visagismo e de maquiagem de forma individual ou juntamente de uma equipe 

multiprofissional. 

Além de estar qualificado para a prestação de serviços como assessoria e consultoria, 

focando na qualidade de vida, na melhoria da saúde e assim contribuindo com a sociedade em 

que vive e respeitando os valores ambientais e de educação continuada. 
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O egresso, ainda, está apto a gerir seu próprio negócio, ou seja, ser um empreendedor 

em espaços de saúde e estética. 

 

 

Competências e Habilidades Gerais e Específicas 
 

Na formação do egresso, o Centro Universitário Estácio Juiz de Fora considera como 

fundamentais a criação e desenvolvimento de importantes competências gerais. De acordo com 

as diretrizes Curriculares, Resolução CNE/CP 3, de 18 de dezembro de 2002, o Curso Superior de 

Tecnologia em Estética e Cosmética da instituição propõe que o aluno ao concluir o curso, deve 

apresentar as seguintes competências e habilidades gerais: 

 

• Atenção à saúde: os profissionais de saúde, dentro de seu âmbito profissional, 

devem estar aptos a desenvolver ações de prevenção, promoção, proteção e 

reabilitação da saúde, tanto em nível individual quanto coletivo. Cada 

profissional deve assegurar que sua prática seja realizada de forma integrada e 

continua com as demais instâncias do sistema de saúde. Os profissionais devem 

realizar seus serviços dentro dos mais altos padrões de qualidade e dos princípios 

da ética/bioética, tendo em conta que a responsabilidade da atenção à saúde 

não se encerra com o ato técnico, mas sim, com a resolução do problema de 

saúde, tanto a nível individual como coletivo; 

• Tomada de decisões: o trabalho dos profissionais deve estar fundamentado na 

capacidade de tomar decisões visando o uso apropriado, eficácia e custo-

efetividade, da força de trabalho, de equipamentos, de procedimentos e de 

práticas. Para este fim, os mesmos devem possuir habilidades para avaliar, 

sistematizar e decidir a conduta mais apropriada a cada nova situação de 

trabalho; 

• Comunicação: os profissionais devem ser acessíveis e devem manter a 

confidencialidade das informações a eles confiadas, na interação com outros 

profissionais e o público em geral. A comunicação envolve comunicação verbal, 

não verbal e habilidades de escrita e leitura e o domínio de tecnologias de 

comunicação e informação;  

• Liderança: no trabalho em equipe multiprofissional, os profissionais deverão 

estar aptos a assumirem posições de liderança, sempre tendo em vista o bem-

estar da comunidade. A liderança envolve compromisso, responsabilidade, 



Documento na íntegra está disponível para consulta na biblioteca do campus 

 
5 

empatia, habilidade para tomada de decisões, comunicação e gerenciamento de 

forma efetiva e eficaz;  

• Administração e gerenciamento: os profissionais devem estar aptos a fazer o 

gerenciamento e administração tanto da força de trabalho, dos recursos físicos 

e materiais e de informação, da mesma forma que devem estar aptos a serem 

gestores, empregadores ou lideranças nas suas equipes de trabalho;  

• Educação permanente: os profissionais devem ser capazes de aprender 

continuamente, tanto na sua formação, quanto na sua prática. Desta forma, os 

profissionais devem aprender a aprender e ter responsabilidade e compromisso 

com a educação e o treinamento/estágios das futuras gerações de profissionais, 

não apenas transmitindo conhecimentos, mas proporcionando condições para 

que haja benefício mútuo entre os futuros e atuais profissionais 

 

Ao final do curso, o aluno deverá apresentar as seguintes competências gerais: 

 

I - desenvolver a capacidade empreendedora e a compreensão do processo 

tecnológico, em suas causas e efeitos; 

II – acompanhar a produção e a inovação científico-tecnológica, e suas 

respectivas aplicações no mundo do trabalho; 

III - desenvolver competências profissionais tecnológicas, gerais e específicas, 

para a gestão de processos e a produção de bens e serviços; 

IV - compreender e a avaliar os impactos sociais, econômicos e ambientais 

resultantes da produção, gestão e incorporação de novas tecnologias. 
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Apresentação da Matriz Curricular do Curso 
 

 

 

A Matriz Curricular abaixo disposta é apresentada em hora/relógio (Artigo 3º - Resolução 

CNE/CES Nº 3/2007) 

 

 

MATRIZ CURRICULAR -118 

  

CURSO 

  

 

1º PERÍODO 

Tipo de 

Participação 

Modalidade 

de Ensino 

Carga Horária  Carga 

Horária 

À 

Distânci

a 

DISCIPLINAS Teórica Prática Campo Total 

LÍNGUA PORTUGUESA OBRIGATÓRIA  EAD 36 0 0 36  36 

ÉTICA NA SAÚDE OBRIGATÓRIA  EAD 36 0 0 36  36 

ANATOMIA SISTÊMICA OBRIGATÓRIA  PRESENCIAL 36 36 0 72  18 

FUNDAMENTOS DE BIOLOGIA OBRIGATÓRIA  PRESENCIAL 90 0 0 90  18 

QUÍMICA ORGÂNICA BÁSICA OBRIGATÓRIA  PRESENCIAL 36 36 0 72  18 

INTRODUÇÃO À ESTÉTICA  OBRIGATÓRIA  PRESENCIAL 36 0 0 36  18 

 TOTAL: 06 Disciplinas 

  

2º PERÍODO 

Tipo de 

Participação 

Modalidade 

de Ensino 

 Carga Horária  Carga 

Horária 

À 

Distânci

a 

DISCIPLINAS Teórica Prática Campo Total 

 

GESTÃO E MARKETING EM ESTÉTICA OBRIGATÓRIA  PRESENCIAL 36 0 0 36  18 

FUNDAMENTOS DE BIOQUÍMICA  OBRIGATÓRIA  PRESENCIAL 36 0 0 36  18 

FUNDAMENTOS DE MICROBIOLOGIA E 

IMUNOLOGIA 

OBRIGATÓRIA  
PRESENCIAL 

36 36 0 
72 

 
18 

HISTOLOGIA E EMBRIOLOGIA OBRIGATÓRIA  PRESENCIAL 36 36 0 72  18 

PATOLOGIA OBRIGATÓRIA  PRESENCIAL 36 0 0 36  0 

FISIOLOGIA HUMANA OBRIGATÓRIA  PRESENCIAL 72 0 0 72  18 
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 TOTAL: 06 Disciplinas 

  

 

3º PERÍODO 

Tipo de 

Participação 

Modalidade 

de Ensino 

 Carga Horária  Carga 

Horária 

À 

Distânci

a 

DISCIPLINAS Teórica Prática Campo Total 

 

ESTÉTICA FACIAL OBRIGATÓRIA  PRESENCIAL 36 36 0 72  18 

DRENAGEM LINFÁTICA MANUAL OBRIGATÓRIA  PRESENCIAL 18 36 0 54  18 

DERMATOLOGIA ESTÉTICA FACIAL OBRIGATÓRIA  PRESENCIAL 36 18 22 76  0 

QUÍMICA COSMÉTICA FACIAL OBRIGATÓRIA  PRESENCIAL 36 18 22 76  0 

ELETROTERAPIA FACIAL OBRIGATÓRIA  PRESENCIAL 36 36 22 94  0 

VISAGISMO OBRIGATÓRIA  PRESENCIAL 36 0 22 58  0 

 TOTAL: 06 Disciplinas 

  

4º PERÍODO 

Tipo de 

Participação 

Modalidade 

de Ensino 

 Carga Horária  Carga 

Horária 

À 

Distânci

a 

DISCIPLINAS Teórica Prática Campo Total 

 

QUÍMICA COSMÉTICA CORPORAL OBRIGATÓRIA  PRESENCIAL 36 36 22 94  0 

ELETROTERAPIA CORPORAL OBRIGATÓRIA  PRESENCIAL 36 36 0 72  0 

DERMATOLOGIA ESTÉTICA CORPORAL OBRIGATÓRIA  PRESENCIAL 36 18 0 72  18 

ESTÁGIO SUPERVISIONADO I OBRIGATÓRIA  PRESENCIAL 18 0 132 150  0 

QUÍMICA COSMÉTICA CAPILAR OBRIGATÓRIA  PRESENCIAL 36 36 22 94  0 

ESTÉTICA CORPORAL OBRIGATÓRIA  PRESENCIAL 36 36 0 72  18 

ESTÉTICA APLICADA AO PRÉ E PÓS CIRÚRGICO OBRIGATÓRIA  PRESENCIAL 0 36 0 54  18 

 TOTAL: 07 Disciplinas 

  

5º PERÍODO 

Tipo de 

Participação 

Modalidade 

de Ensino 

 Carga Horária  Carga 

Horária 

À 

Distânci

a 

DISCIPLINAS Teórica Prática Campo Total 

 

TRICOLOGIA OBRIGATÓRIA  PRESENCIAL 36 36 0 90  18 

EMPREENDEDORISMO E INOVAÇÃO ELETIVA G1 EAD 36 0 0 36  0 

TÓPICOS EM LIBRAS:SURDEZ E INCLUSÃO OPTATIVA  EAD 36 0 0 36  0 
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PSICOLOGIA APLICADA À SAÚDE ELETIVA G1 EAD 36 0 0 36  0 

COLORIMETRIA OBRIGATÓRIA  PRESENCIAL 36 36 0 72  0 

ESTÁGIO SUPERVISIONADO II OBRIGATÓRIA  PRESENCIAL 18 0 132 150  0 

BIOCOSMÉTICA E FITOCOSMÉTICA OBRIGATÓRIA  PRESENCIAL 36 0 22 58  0 

NUTRIÇÃO E ESTÉTICA ELETIVA G1 EAD 36 0 0 36  0 

 TOTAL: 08 Disciplinas 

  

Resumo das Cargas Horárias Teórica Prática Campo Total % 

Carga horária das disciplinas obrigatórias 1026 558 418 2.272 93,57 % 

Carga horária do estágio supervisionado obrigatório    300 12,35 % 

Carga horária obrigatória das disciplinas eletivas 36 1,48 % 

Carga horária de Atividades Acadêmicas Complementares 120 4,94 % 

Carga horária Obrigatória Total do Curso 2.428 100% 

       
 

 

ELETIVAS 

 Carga Horária 

Presencial À Distância Total 

- EMPREENDEDORISMO E INOVAÇÃO  36 36 

- PSICOLOGIA APLICADA À SAÚDE  36 36 

- NUTRIÇÃO E ESTÉTICA  36 36 

Total Obrigatório de Eletivas   36 

       

 

 
Carga horária das disciplinas optativas 36 36 

         

     
Horas % 

Carga horária à Distância do Curso 342 14,09 % 

 

O Curso de Estética e Cosmética do Centro Universitário Estácio Juiz de Fora apresenta 

suas disciplinas distribuídas em 5 semestres e tem uma carga horária total de 2428 horas-relógio 

(1 hora = 60 minutos), referentes a 29 disciplinas obrigatórias, uma (1,48%) disciplina optativa, 

uma (1,48%) disciplinas eletivas e 120 horas (4,94%) de atividades complementares. Das 2272 

horas de disciplinas obrigatórias, 1026 horas (42,25 %) são teóricas, 558 (22,98 %) são práticas e 
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108 horas (4,45 %) são créditos online. Ao estágio supervisionado são dedicadas 300 horas (12 

%). 

 

 

Estágio Curricular Supervisionado Ou Prática Profissional 
 

O estágio não é entendido apenas como uma exigência legal para a formação, mas como uma 
atividade que tem uma função pedagógica precípua, ou seja, é visto como uma oportunidade 
para aplicar os conhecimentos de forma supervisionada, propiciando ao estudante a 
realimentação do processo ensino-aprendizagem e sua vinculação ao mundo do trabalho. Com 
base nessa compreensão, foram formulados princípios que respeitam integralmente a Lei nº 
11.788 de 25/09/2008 (Lei do Estágio). 
O Estágio Curricular Supervisionado do Curso Superior de Tecnologia em Estética e Cosmética 
da Nome da IES é uma atividade obrigatória dividida em dois semestres com carga horária de 
154 horas cada semestre, que proporciona ao aluno uma atuação na área, sobre supervisão de 
um profissional. Além disso, proporciona oportunidade de reflexão crítica da realidade e da 
efetiva relação entre a teoria aprendida e a prática vivenciada, respaldada pelo Regulamento de 
Estágio Supervisionado em Estética e Cosmética do Centro Universitário Juiz de Fora aprovado 
pelos órgãos como NDE, Colegiado, CONSEPE e CONSU.  

A atividade de Estágio é de natureza exclusivamente discente e tem como finalidades: 

a) O aprimoramento discente;  

b) A preparação profissional;  

c) A articulação entre teoria e prática, como parte do processo ensino-aprendizagem e da 

formação integral do futuro profissional;  

d) O contato com a realidade profissional em que o acadêmico poderá atuar; e  

e) O desenvolvimento das competências e habilidades específicas de sua futura profissão.  

 
Para que o Estágio Curricular Supervisionado possa ter o significado desejado e alcance os 
objetivos pretendidos, faz-se necessário que o aluno tenha maturidade acadêmica, isto é, o 
domínio de um significativo conjunto de conhecimentos pré-adquiridos. 
A Coordenação de Estágio do curso de Estética e Cosmética junto ao Núcleo Docente 
Estruturante (NDE) e Colegiado do Curso estabelecem o seguinte regulamento para o 
cumprimento das disciplinas Estágio Supervisionado I e II e ocorrência de faltas: 

• Será permitido o número máximo de duas (2) faltas por rodízio. Incluindo aulas 

teóricas, práticas ou complementações de carga horária. Será considerada uma (1) falta por turno 

de estágio/atividade perdida pelo aluno. 

• Cada falta resultará em perda da avaliação prática diária do rodízio (ZERO para o 

dia) e será subtraído 0,5 ponto na média final do rodízio corrente. Caso o aluno exceda o limite 

de faltas estará automaticamente reprovado no rodízio. 

• Casos de exceções (descritas no Manual do Aluno): 

a. Doenças infectocontagiosas: aluno perderá a avaliação prática diária, porém não 

será subtraído 0,5 ponto na média final do rodízio em que estiver inserido. O aluno será 

considerado reprovado no estágio caso perca 50% das atividades do rodízio.  
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b. Morte de parente de primeiro grau e convocações judiciais: aluno perderá a 

avaliação prática diária, porém não será subtraído 0,5 ponto na média final do rodízio em que 

estiver inserido.   

• O aluno a ser matriculado nas disciplinas de Estágio Supervisionado I e II deverá 

ter a aprovação em todas as disciplinas presenciais do 1º ao 3º períodos do Curso. 

a. A comprovação do cumprimento destas disciplinas ocorrerá através de consulta 

ao histórico escolar do(a) aluno(a), no qual deverá constar a aprovação em todas as disciplinas 

consideradas pré-requisito para os estágios. 

• Caso ocorra o descumprimento dos pré-requisitos, a Coordenação do CST em 

Estética e Cosmética e o NDE reservam-se o direito de tomar as providências cabíveis, 

incluindo a exclusão imediata do aluno do Estágio e processo interno para verificação do caso. 

 

Trabalho de Conclusão de Curso (TCC) 
 

O Centro Universitário Estácio Juiz de Fora, através dos seus órgãos colegiados e dada a 

natureza e vocação do Curso Superior de Tecnologia em Estética e Cosmética, decidiu pela não 

exigência do Trabalho de Conclusão de Curso, Amparada pela Resolução CNE/CP Nº3/2002. 

Entretanto, o curso propõe aos alunos atividades que favorecem o pensamento investigativo. 

 


