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ESTÉTICA E COSMÉTICA
DO  I E S P E S

CONH E Ç A  O  C U R SO  D E

O CURSO
O curso superior de Tecnologia

em Estética e Cosmética objetiva formar

profissionais capacitados em desenvolver

tratamentos  estéticos  corporais e faciais

em clínicas de  estética  em geral e com

conhecimentos na área de

gerenciamento de  estéticas.  Gosta de

cuidar da aparência, é responsável,

paciente, inovador e empreendedor? A

área de Estética e Cosmética pode ser a

certa para você.

 

 

DURA Ç ÃO :  3  ANO S
T I P O  D E  F O RMAÇÃO :  T E C NÓ L OGO
T U RNO S :  V E S P E R T I N O  E  NO T U RNO

O profissional da Estética e Cosmética
é um especialista em beleza associada
à  saúde e bem-estar. O egresso executa
procedimentos estéticos para tratar
disfunções estéticas faciais, corporais,

capilares, com cosméticos, técnicas e
equipamentos específicos. Além disto,

poderá atuar em assessoria, agências de
modelo e salões de beleza aplicando
técnicas de visagismo e maquiagem.

Poderá desenvolver estudos científicos e
tecnologias na área de tratamentos
estéticos inovadores, e atuar na gestão,

planejamento, organização e gerência de
empresas da área de estética e
cosmética.

O campo de trabalho inclui clínicas e
centros de estética, spas, casas de
repouso, salões de beleza, agências de
modelos, empresas de produtos
cosméticos, salões de beleza, institutos e
centros de pesquisa e instituições de
ensino, mediante formação requerida
pela legislação vigente.

O PROFISSIONAL
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DIFERENCIAIS
Aulas práticas e ações com a
comunidade
Os alunos e professores do curso de
Estética e Cosmética do Iespes
desenvolvem ações e projetos que
beneficiam a comunidade e
fortalecem o aprendizado. São
realizados atendimentos gratuitos na
área da estética e cosmética para a
população em datas comemorativas,

feiras vocacionais, hospitais, escolas,

shoppings, etc.

Um dos projetos que possibilita as
ações é o Saúde e Beleza à serviço da
comunidade. 
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Metodologias ativas de aprendizado
O curso incentiva os docentes a
utilizarem como metodologias ativas
de ensino aprendizagem tais como o
Peer Instruction e Time Based
Learning (TBL), através do uso de
ferramentas online como o Kahoot.
No ano de 2019, foi solicitado que
todas as disciplinas ofertadas
realizem o mínimo uma sessão de
Time Based Learning e uma sessão de
Peer Instruction. Para tanto, o núcleo
docente estruturante do curso
programou treinamentos aos
docentes, o primeiro ocorreu dia 14 de
março de 2019. 

Liga acadêmica
A Liga Acadêmica de Estética com
Ciência (Laesc) foi instituída em
março de 2018, com lançamento do
edital e seleção dos membros da liga,

sob coordenação de docentes do
curso, a liga tem como objetivo
promover e apoiar eventos científicos,

ações sociais, publicações na área
estética.

 

Visitas técnicas
O curso de Estética e Cosmética
possui parcerias com clínicas e salões
de estética de Santarém e oferta aos
seus alunos visitas técnicas para
aprimorar os conhecimentos na área.

Seminário Integrador
Visa integrar os conteúdos das
disciplinas ofertadas através de
temáticas que abrangem diferentes e
inovadores temas, além de estimular
os acadêmicos na produção de
conhecimento com excelência. A
proposta é analisada em colegiado e
conta com programação prévia das
datas, temas, orientadores e
composição da banca avaliadora. Os
alunos do curso são convidados a
participar de forma ativa, inclusive
prestigiando os seminários da turma
do mesmo turno.



SAÚDE E BELEZA A SERVIÇO DA COMUNIDADE
O projeto desenvolve ações de saúde e beleza, ofertando à população os

seguintes serviços: higienização e hidratação facial, spa das mãos e pés,

massagens, cortes de cabelo, penteados, designer de sobrancelhas e

maquiagem. Além disso, desenvolve palestras sobre as seguintes temáticas:

“Hábitos de vida saudáveis”, “Rotina de Cuidados com a pele” e “Importância do

uso do protetor solar”. O projeto tem como meta o desenvolvimento de no

mínimo uma ação por mês, em parceria com escolas, unidades básicas de

saúde, empresas e outros, atendendo as demandas da comunidade. 

Desde 2016 a coordenação do curso,

com o apoio do colegiado, núcleo
docente estruturante e discentes
promovem a Jornada de Estética e
Cosmética, com palestras, oficinas e
mesas redondas para ampliar os
conhecimentos na área da estética e
cosmética.  A primeira edição ocorreu
de 15 a 18 de junho de 2016, na
programação foram ofertados
atendimentos de estética gratuitos,

minicurso de Massagem relaxante e
técnicas de maquiagem profissional,
curso de capacitação em Peelings com
a renomada fisioterapeuta Lorice
Miguel, além de palestras com temas
inovadores. Desde de 2018, o evento
ganhou cunho científico, com
apresentação de trabalhos científicos.

A última edição foi realizada em
outubro de 2019, com minicursos,

apresentações de trabalhos científicos
e discussões sobre temas relevantes da
área, tais como: desafios e inovações na
estética corporal e inovações em
micropigmentação.
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JORNADA DE ESTÉTICA E
COSMÉTICA



LABORATÓR IOS  ESPEC Í F ICOS

Neste espaço, os acadêmicos
estudam os fundamentos da
massoterapia, terapias alternativas
e diversos recursos
eletroterapêuticos voltados para
tratamentos estéticos e de bem-

estar corporal e tecnologia de
ponta, além da aplicação da
Cosmetologia nos tratamentos
estudados.

LABORATÓRIO ESTÉTICA
CORPORAL

Este espaço é destinado à prática
de avaliação estética tanto
corporal quanto facial,
envolvendo anamnese e
avaliação física. Além disso, ele
ainda contempla os recursos de
estética facial, favorecendo o
estudo de técnicas de
higienização e limpeza facial,
além da eletroterapia, recursos
manuais e cosmetologia facial.

LABORATÓRIO DE
ESTÉTICA FACIAL E

MAQUIAGEM
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Neste espaço é realizado o ensino
de técnicas capilares, que vão
desde a anamnese até
procedimentos estéticos
corretivos e preventivos no âmbito
da terapia capilar. O ambiente
proporciona ainda proporciona o
estudo teórico-prático de técnicas
de maquiagem.

LABORATÓRIO CAPILAR

Espaço destinado à realização de
procedimentos estéticos e de
bem-estar realizados pelos
alunos do curso, sob orientação
dos monitores e dos professores
responsáveis. A clínica-escola visa
proporcionar uma estrutura
adequada onde seus discentes
podem realizar aulas em
disciplinas curriculares, assim
como atendimentos gratuitos à
comunidade, a fim de
proporcionar o link entre teoria
e prática por parte dos
acadêmicos.

CLÍNICA-ESCOLA SPA
ESPERANÇA



LABORATÓR IOS  DE  USO  GERAL

Ciências Morfofuncionais
Sistemas Orgânicos Integrados

Neste espaço são trabalhadas as
seguintes disciplinas: 

LABORATÓRIO DE
ANATOMIA

Maio  de  2020 Vol  1  Edição  1

Os estudantes do curso de Estética e Cosmética também fazem uso dos
laboratórios de Anatomia, Citologia e Microbiologia. 

Citologia, Histologia e Embriologia
Patologia geral

Neste espaço são trabalhadas as
seguintes disciplinas: 

LABORATÓRIO DE
CITOLOGIA

Fundamentos de Microbiologia
e Imunologia

Neste espaço são trabalhadas as
seguintes disciplinas: 

LABORATÓRIO DE
MICROBIOLOGIA


