
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

        

 

  

 



 

HISTÓRICO DA INSTITUIÇÃO  

A UNINORTE foi credenciada como Centro Universitário em 2004, recebendo o conceito máximo do Ministério 

da Educação e Cultura (MEC). Em 2010, recebeu o credenciamento para atuar na Educação a Distância, tendo 

portaria de recredenciamento publicada. Nesse interim, a IES já conquistara o reconhecimento social pelo 

desempenho que vinha desenvolvendo na área do ensino superior privado.  

Em 2001, a UNINORTE implantou a Pós-Graduação Lato Sensu com a oferta gradativa de cursos, além de 

desenvolver atividades de iniciação científica, conforme política institucional, prevista no Plano de 

Desenvolvimento Institucional (PDI). 

A UNINORTE em 2008 passou a ser integrante da rede global líder em ensino superior, a Laureate International 

Universities (LIU), presente em diversos países e com mais de 1 milhão estudantes, oferecendo cursos 

presenciais e a distância. 

A visão da UNINORTE é ser referência no ensino superior de qualidade na Amazônia, formando profissionais 

para o mercado global. Enquanto sua missão é atuar por meio da educação superior na promoção da cidadania 

e do desenvolvimento sustentável da Amazônia. 

Atualmente, O Centro Universitário do Norte – UNINORTE oferece cursos e atividades de ensino, iniciação 

científica e extensão, sendo a maior Instituição de Ensino Superior privado do Norte do país. Reforça sua 

atuação na sociedade com as atividades de extensão e responsabilidade social assumidas principalmente, 

pelas Clínicas-escola e pelo Núcleo de Prática Jurídica, com ampla repercussão no cenário local e regional. 

A estrutura acadêmica da UNINORTE constitui-se em três áreas de conhecimento: 

 Ciências Humanas e Sociais orientada para produzir, difundir e aplicar conhecimentos nas áreas de 
humanidade trata dos aspectos do ser humano como indivíduo e como ser social, do desenvolvimento 
sustentável e bem-estar da sociedade local, regional, nacional e internacional. 

 Ciências Exatas e Tecnologias forma profissionais com ênfase no raciocínio lógico e no estratégico, 
aspectos importantes para resolver e organizar melhor a sociedade. 

 Ciências da Saúde abrange os cursos da área da saúde para classificar e estudar a vida em todas as 
formas e evoluções. 

 

SOBRE O CURSO  

O setor de imagem pessoal é um dos que mais crescem no Brasil, daí que este profissional encontra 

vagas em centros de estética, spas, hotéis, salões de beleza, agências de modelos, casas de repouso, clínicas 

e centros de estética, empresas de produtos cosméticos, estâncias hidrominerais, institutos e centros de 

pesquisa, instituições de ensino, mediante formação requerida pela legislação vigente e academias de 

ginástica.  

O estudante egresso do curso de Estética e Cosmética poderá atuar nas diversas empresas do 

segmento cosmético, tanto na área comercial, como na área de treinamentos e afins. Também poderá atuar 

em áreas de consultoria, prestação de serviço, na área empresarial, em consultórios de dermatologia e cirurgia 

plástica, em parceria com o médico, em tratamentos preventivos ou acompanhamento no período pós-

cirúrgico, poderá ministrar aulas ou gerenciar empresa própria ou equipes de clínicas e centros de estética. 
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OBJETIVO GERAL DO CURSO  

O Curso de Tecnologia em Estética e Cosmética oferece embasamento teórico e prático, visando à produção, 

manutenção e recuperação da saúde da pele e anexos, aplicando de maneira segura procedimentos estéticos 

relativos ao seu campo de atuação. Nessa perspectiva, o curso visa capacitar o aluno para o uso correto das 

técnicas, produtos e equipamentos, cosméticos e gestão de serviços relacionados à estética corporal, facial e 

anexos, e ao mesmo tempo, prepará-lo como pessoa e membro ativo da sociedade. 

 

PÚBLICO ALVO  

O curso se destina a pessoas interessadas a desenvolver, ampliar ou formalizar competências e habilidades na 

área do curso. O mercado tem se comportado de maneira positiva na absorção de egressos do curso, que 

podem ocupar posições de trabalho nos setores público e privado, nas áreas de:  

 •    Estética corporal 
 •    Estética facial 
 •    Estética pré e pós-cirúrgica 
 •    Maquiagem profissional 
 •    Massagem corporal 
 •    Podologia 
 •    Terapia capilar 
 •    Visagismo 
 

Ao fim da formação, o estudante deverá ter desenvolvido as seguintes competências/habilidades:  

 Avaliar as condições da pele, identificando biótipos cutâneos e respectivas alterações, lesões e 

afecções passíveis de intervenções estéticas ou procedendo a encaminhamento médico. 

 Identificar processos alérgicos em situações em que o produto cosmético aplicado ou utilizado é 

causador de alergia, para neutralizar o seu efeito ou encaminhar o cliente ao profissional médico. 

 Elaborar técnicas de higienização da pele, rejuvenescimento, lifting cosmético, drenagem linfática, 

peeling cosmético, massofilaxia, gomage, crioterapia, aromaterapia, isometria, termoterapia, assepsia 

da acne, e processos cosméticos para discromias e demais técnicas a serem disponibilizas no mercado. 

 Identificar e utilizar técnicas eletroterápicas adequadas. 

 Desenvolver programas e protocolos propostos para sua aplicação. 

 Utilizar a capacidade de relação interpessoal, empatia e ética profissional. 

 Detectar os riscos laborais associados ao trabalho profissional. 

 

DISCIPLINAS E EMENTÁRIO  

 
ESTRUTURA E FUNÇÃO HUMANA BÁSICA 
 
Aborda os aspectos da estrutura dos órgãos que compõem o corpo humano, integrando o conhecimento da 
estrutura e do funcionamento do organismo normal, as variações anatômicas e as relações tridimensionais. 
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Estuda os órgãos do aparelho locomotor, nervoso, circulatório, respiratório, digestório, urinário, genital 
feminino, genital masculino, bem como os tecidos fundamentais. 
 

PROCESSOS BIOLÓGICOS BÁSICOS 

Aborda os aspectos básicos da organização estrutural e funcional dos seres vivos com ênfase nos componentes 

celulares e moleculares, discutindo a dinâmica das principais vias metabólicas, a transmissão das informações 

genéticas e mecanismos de virulência dos organismos patogênicos, interação com o sistema imune na 

manutenção da saúde e no processo de doença. 

PRÁTICAS EM ESTÉTICA  

Promove o planejamento, organização do ambiente de trabalho, aplicação das normas básicas de 

biossegurança, recepção e humanização no atendimento ao cliente. Aborda recurso manual associado a 

sequências cosméticas faciais e corporais. 

COSMETOLOGIA ESTÉTICA 

Aborda o produto cosmético no que compete ao estudo das matérias primas, forma farmacêutica, formulação 

e armazenamento. Discute os princípios ativos e os mecanismos de ação para tratamento e prevenção das 

principais alterações estéticas, compreendendo a aplicabilidade dos produtos cosméticos, como modo de 

aplicação e interação com a pele e seus anexos. 

IMAGEM E COMPORTAMENTO  

Estuda o impacto emocional da imagem e a compreensão dos aspectos psíquicos do indivíduo através do 

contexto da dinâmica cultural, sociedade, Indivíduo, identidade e a construção social da subjetividade. 

DESENVOLVIMENTO HUMANO E SOCIAL  

Apresenta as transformações do ser humano e das relações de trabalho nas diferentes configurações 

geográficas e na evolução tecnológica e discute o ser humano no mercado de trabalho sob a perspectiva da 

cidadania e sustentabilidade. 

SISTEMA TEGUMENTAR 

Aborda a organização da pele e seus anexos, e o mecanismo de interação com os demais sistemas orgânicos 

na manutenção da saúde e no processo de doença. Explora a o desenvolvimento das estruturas da pele bem 

como a fisiopatologia das principais manifestações cutâneas, além da cicatrização e pigmentação. Insere a 

maquiagem de camuflagem para as principais alterações cutâneas. 

VISAGISMO E MAQUIAGEM  

Engloba a análise da imagem pessoal de acordo com características individuais, tom de pele e cabelos. Estuda 

as técnicas de identificação de cartela de cores e tons para o desenvolvimento de uma maquiagem harmônica 

para a composição de maquiagem social. 

ESTÉTICA FACIAL I  

Engloba a aplicação da ficha de anamnese, documentação fotográfica e avaliação facial. Estuda os produtos 

cosméticos, recursos manuais e recursos eletro estéticos utilizados em procedimentos faciais para 

tratamentos limpeza de pele, tratamento de acne, hidratação e nutrição facial. 

ESTÉTICA CORPORAL I  
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Engloba a aplicação da ficha de anamnese, documentação fotográfica e avaliação postural. Estuda os produtos 

cosméticos, recursos manuais e recursos eletro estéticos utilizados em procedimentos corporais para 

tratamentos aplicados em hidrolipodistrofia ginóide e lipodistrofia localizada. 

RECURSOS MANUAIS EM ESTÉTICA 

Aborda a fundamentação e desenvolvimento da drenagem linfática manual, sua indicação e aplicação em face 

e corpo. Promove a massagem facial e corporal nos diversos tratamentos estéticos.  Mostra a importância da 

atuação multidisciplinar e multiprofissional. 

ESTILO DE VIDA, SAÚDE E MEIO AMBIENTE  

Discute Estilo de Vida, Saúde e Meio Ambiente como objetos complexos. Trata a diversidade cultural, étnico-

racial com ênfase nos afrodescendentes e alteridade nas sociedades complexas e suas repercussões no estilo 

de vida, bem-estar, beleza, funcionalidade, corporeidade, qualidade de vida, saúde e meio ambiente. 

ÉTICA E PROFISSIONALISMO  

Apresenta as ferramentas que sustentam a ética na prática profissional contextualizando a observação em 

campo, e discute a aplicação destas ferramentas. Apresenta temas relacionados à Bioética na promoção, 

proteção e recuperação da saúde, dando ênfase na relação entre os documentos normativos que sustentam 

o tema e os dilemas da vida real. 

MECANISMOS BÁSICOS DE AGRESSÃO E DEFESA  

Aborda o aprendizado dos mecanismos de virulência dos organismos patogênicos (bactérias, fungos, vírus e 

parasitos) e sua interação com o sistema imune na manutenção da saúde e no processo de doença. Enfoca 

aspectos básicos e aplicados da Imunologia, Microbiologia e Parasitologia. 

ESTÉTICA FACIAL II  

Engloba a aplicação da ficha de anamnese, documentação fotográfica e avaliação facial. Estuda os produtos 

cosméticos, recursos manuais e recursos eletro estéticos utilizados em procedimentos faciais para 

tratamentos de discromias, melanose periocular, além de procedimentos que atuam no envelhecimento. 

ESTÉTICA CORPORAL II  

Engloba a aplicação da ficha de anamnese, documentação fotográfica e avaliação postural. Estuda os produtos 

cosméticos, recursos manuais e recursos eletro estéticos utilizados em procedimentos corporais para 

tratamentos aplicados em tratamentos de estrias, hipotonia tissular e muscular. 

ESTÉTICA EM MEDICINA E CIRURGIA  

Enfatiza, de forma interdisciplinar, a aplicação de procedimentos estéticos no pré e pós-operatórios de 

cirurgias plásticas (reparadoras e estéticas) e nos cuidados com a pele nos pós procedimentos clínicos 

dermatológicos.   

FUNDAMENTOS DA NUTRIÇÃO  

Aborda os conceitos de alimentação e nutrição, definindo a importância da Nutrição na determinação da 

saúde dos indivíduos e populações. Enfoca os nutrientes, os alimentos e suas necessidades, bem como as 

consequências das carências e dos excessos nutricionais, visando a promoção, prevenção e/ou recuperação 

da saúde, por meio de uma alimentação saudável. 
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GESTÃO E MARKETING EM SERVIÇOS DE BELEZA 

Discute temas de gestão em saúde e beleza relacionados ao planejamento de uma unidade de negócios, 

enfatizando o empreendedorismo nesta área.  Aborda conceitos, ferramentas e fundamentos básicos para a 

compreensão do universo do marketing, discutindo a evolução mercadológica, os ambientes internos e 

externos; os diferentes públicos, mercados e clientes. 

TRICOLOGIA E ESTÉTICA CAPILAR  

Explora os principais fatores etiológicos e fisiopatológicos das doenças que acometem a haste capilar e o couro 

cabeludo, bem como seus tratamentos utilizando equipamentos de eletrestética e cosméticos. Engloba as 

técnicas de embelezamento capilar. 

HABILIDADES PRÁTICAS: ESTÉTICA  

Promove habilidades e competências profissionais, por meio de atividades práticas nas diversas vertentes da 

atuação estética: SPA, clínicas, consultórios e em instituições de saúde.  Insere o futuro profissional na 

realidade do mercado de trabalho em atendimento de estética facial e corporal. 

PRIMEIROS SOCORROS 

Proporciona ao estudante o conhecimento de urgência e emergência relacionados à prática profissional. 

Princípios gerais sobre primeiros socorros para a área de Beleza, suporte básico de vida e abordagem primária 

e secundária da vítima.  

EMPREENDEDORISMO  

Explora o empreendedorismo e o papel do empreendedor, suas habilidades e características. São abordados 

os aspectos estratégicos, gerenciais e operacionais que subsidiam a elaboração do plano de negócios 

necessário à viabilidade de um empreendimento.  Destaque é dado ao desenvolvimento sustentável, 

empreendedorismo ético e consumo responsável. 

OPTATIVA 
 
Discute temas de gestão em saúde relacionados ao planejamento de uma unidade de negócios, enfatizando a 
necessidade do empreendedorismo nesta área. Abrange a evolução das Teorias de Administração, bem como 
uma visão das transformações ocorridas nas organizações e o papel do administrador ao longo do tempo, 
promovendo uma reflexão crítica a respeito dos modelos gerenciais no contexto da saúde. 
 

ATIVIDADES COMPLEMENTARES  

Atividades práticas e/ou teóricas, relacionadas ao contexto do curso que contribuem na formação profissional 
mais ampla do aluno, envolvendo alternativa ou simultaneamente, produção, pesquisa, intercâmbio, visitas 
técnicas, participação em eventos e outras consideradas próprias ao curso. 
 

FREQUÊNCIA  

A avaliação do desempenho escolar, além do aproveitamento, abrange aspectos de frequência. A Instituição 

adota como critério para aprovação a frequência mínima de 75% da carga horária total da disciplina. O 

estudante que ultrapassar esse limite está automaticamente reprovado na disciplina. Nas disciplinas e cursos 

a distância a frequência é apurada a partir da completude das atividades propostas no ambiente de 

aprendizagem e seguem o mesmo critério para aprovação. 
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CENTRO UNIVERSITÁRIO DO NORTE 

Você, estudante, é parte integrante da comunidade acadêmica do Centro Universitário do Norte e pode 

desfrutar de toda a infraestrutura que a Universidade oferece.  

São diversas unidades com instalações modernas, laboratórios de última geração, bibliotecas com acervo 

abundante, além de outros diferenciais.  

 Campus Centro – Av. Joaquim Nabuco, 1232 – Centro – Manaus/AM 

 Campus Plaza – Av. Djalma Batista, 2100 – Chapada – Manaus/AM 

 Campus Cidade Nova – Av. Noel Nutels, 1006 – Cidade Nova – Manaus/AM 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


