EDITAL RETIFICADO 002/2020 SANTÉ CORPS DE MATRÍCULA PARA ACESSO
A VAGAS EM CURSOS TÉCNICOS

O Centro Técnico Santé Corps Ltda , torna público o Edital para ingresso nos Cursos
Técnicos para o segundo semestre de 2020, o qual será regido pelas disposições a
seguir.

1 – DAS DISPOSIÇÕES PRELIMINARES

1.1 O presente Edital visa disciplinar as regras para ingresso nos Cursos Técnicos do
Centro Técnico Santé Corps
1.2 Integram o presente Edital os seguintes anexos: Anexo I – Identificação dos
cursos. Anexo II – Cronograma dos cursos técnicos. Anexo III – Matrículas Especiais.

2 – DOS CURSOS

2.1 Os cursos serão disponibilizados de acordo com o número de vagas no município
de São José, Santa Catarina, data de início, turno e locais onde serão realizadas as
aulas conforme tabela abaixo:
CURSO

CARGA
HORÁRIA

DATA

TURNO

HORÁRIO

INÍCIO*

Nº

PRESENCIAL

LOCAL

VAGAS

Técnico em
Podologia

1200h

05/10/2020

TARDE

14:00h às
17:15h

18

Segundas,
terças e
quartas

São
José

Técnico em
Nutrição e
Dietética

1200h

06/10/2020

Noite

19:00h às
22:15h

18

Terças,
quintas e
sextas

São
José

Técnico em
Nutrição e
Dietética

1200h

06/10/2020

Manhã

08:45h às
12:00h

18

Terças,

São
José

quintas e
sextas

Técnico em
Estética

1200h

07/10/2020

Técnico em
Massoterapia

1200h

05/10/2020

TARDE

14:00h às
17:15h

18

Quartas, quintas
e sextas

São
José

TARDE

14:00h às
17:15h

18

Segundas,

São
José

terças e quartas

2.1.1 A data de início das aulas pode ser prorrogada por 30 dias, excluindo assim as
férias entre módulos ou semestres, preferencialmente no período de julho.
2.1.2. Os tipos presenciais são compostos por aulas presenciais de três dias da
semana, totalizando no mínimo 960 horas e por até 240 horas em Educação à
Distância.
2.1.3 A previsão de dias de semana pode variar entre os módulos. A cada seis meses,
podem alterar os dias de semana, ou na ocorrência de caso fortuito ou força maior.
2.1.4. Os cursos serão realizados em 4 módulos, cada módulo em 2 bimestres.
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2.1.5. As disciplinas terão carga horária presencial de 32 horas ou 64 horas por
módulo.
2.1.6 A cada bimestre haverá uma semana de prova obrigatória, que é a avaliação
final das disciplinas com carga horária de 32 horas ou avaliação intermediária das
disciplinas de 64 horas.
2.1.7. Haverá disciplinas estruturais do eixo técnico de ambiente e saúde, de acordo
com o catálogo nacional de CURSOS TÉCNICOS (CNCT) - 2014, que poderão ser
realizadas em conjunto com outras turmas de demais cursos técnicos do mesmo
eixo ou em EDUCAÇÃO À DISTÂNCIA.
2.1.8. Haverá ao final dos módulos uma semana de prova de recuperações, prevista
para as primeiras quinzenas de julho e dezembro.
2.1.8.1 Nos casos de turmas prorrogadas (Ítem 2.1.1), a primeira semana de prova de
recuperação ocorrerá até 15 dias após o final do módulo e as provas serão realizadas
em dias diferentes das aulas presenciais.
2.1.9. Para as turmas não prorrogadas, os meses de julho, dezembro, janeiro serão de
férias escolares, podendo ainda haver férias em fevereiro.
2.1.10 Reposições de aulas, necessárias, por casos fortuitos ou de força maior, serão
previstas em calendário e em dias diferentes das aulas normais.
2.1.11 Em casos fortuitos ou de força maior em que gere regulamentação do Ministério
da Educação e/ou do Conselho Estadual de Educação, as aulas presenciais poderão
ocorrer à distância ou demais tratativas legais em dispositivos específicos dos orgãos
regulamentadores.
2.1.12 As segundas chamadas de provas bimestrais obrigatórias já estarão previstas
em calendário escolar e terá taxa de acordo com o contrato de prestação de serviços
escolares.
2.1.13 O não comparecimento do aluno a prova de segunda chamada ensejará em
dependência na disciplina.

3. DO INVESTIMENTO DO CURSO POR ALUNO
3.1 O valor dos cursos será nos termos da tabela abaixo:
CURSOS
NUTRIÇÃO E
DIETÉTICA
PODOLOGIA
ESTÉTICA
MASSOTERAPIA
Núm de Parcelas
Quantidade de
vagas máximas
por turma
Diploma
Reconhecido
pelo MEC em

VALOR DAS
PARCELAS
R$ 399,00

PLANO 20

PLANO 30

PLANO 50

R$ 319,20

R$ 279,30

R$ 199,50

R$ 449,00
R$ 449,00
R$ 429,00
1 + 29
18

R$ 359,20
R$ 359,20
R$ 343,20
1 + 29
3

R$ 314,30
R$ 314,30
R$ 300,30
1 + 29
7

R$ 224,50
R$ 224,50
R$ 214,50
1 + 29
8

Sim

Sim

Sim

Sim
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toda a Federação
Materias de
aulas práticas
coletivos
gratuitos
Acesso à
material didático
online
Terminal Web –
Acesso online a
notas, presenças
e financeiro
Aplicativo de
Comunicação
com a Instituição
Vínculo de
Estágio com
principais
pareciros do
setor
Promoções de
produtos nos
fornecedores da
instituição
Co-working
Aulas presenciais
Aulas EAD
Internet dedicada
aos alunos
Participação de
eventos
organizados pela
coordenação
Bolsas de 50%
nos cursos de
qualificação

Sim

Sim

Sim

Sim

Sim

Sim

Sim

Sim

Sim

Sim

Sim

Sim

Sim

Sim

Sim

Sim

Sim

Sim

Sim

Sim

Sim

Sim

Sim

Sim

Sim
3x por semana
1 disciplina/sem
Sim

Sim
3x por semana
1 disciplina/sem
Sim

Sim
3x por semana
1 disciplina/sem
Sim

Sim
3x por semana
1 disciplina/sem
Sim

Sim

Sim

Sim

Sim

Sim

Sim

Sim

Sim

3.1.1 Mais informações sobre os benefícios:
3.1.1.1 Bolsas de 50% nos cursos de qualificação: Válidas até Julho de 2022.
Parcela no boleto. Parcela mínima de R$ 99,00. Os cursos de qualificação são àqueles
oferecidos como disciplinas avulsas em outros cursos técnicos. Possibilidade de cursar em
qualquer turno.
3.1.1.2 Planos 20, 30 e 50 têm descontos em relação ao plano contrato para pagamento
até o dia do vencimento (08 de cada mês). As vagas são limitadas por turma ou por curso,
o que ocorrer primeiro.
3.1.2 Os valores totais e descontos válidos até 05/10/2020 ou quando encerrarem as
vagas disponíveis em cada plano, serão nos termos abaixo:
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CURSOS

VALOR
TOTAL

DESCONTO
PLANO 20*

DESCONTO
PLANO 30*

DESCONTO
PLANO 50*

MASSOTERAPIA

R$ 12.870,00

R$ 2.574,00

R$ 3.861,00

R$ 6.435,00

ESTÉTICA

R$ 13.470,00

R$ 2.694,00

R$ 4.041,00

R$ 6.735,00

PODOLOGIA

R$ 13.470,00

R$ 2.694,00

R$ 4.041,00

R$ 6.735,00

NUTRIÇÃO E
DIETÉTICA

R$ 11.970,00

R$ 2.394,00

R$ 3.591,00

R$ 5.985,00

3.2.1 Estes descontos são exclusivos de alunos que se matricularem para as turmas
do 2º semestre de 2020, atribuídos proporcionalmente a partir da segunda parcela e
vinculados aos vencimentos das mesmas. A rescisão do contrato a pedido do
contratante enseja em perda do desconto total do curso que será usado na base de
cálculo da taxa de rescisão contratual conforme contrato de prestação de serviços
educacionais.
3.3 Os cursos são compostos por 4 módulos. Não há retenção do aluno para módulo
sequente em caso de dependência em disciplina, frequência insuficiente ou pendência
financeira.
3.4 As dependências ocorrerão em datas de turnos e próximas turmas previstas, de
acordo com calendário escolar, sem ingerência do aluno, sendo cobradas a parte.
•

Disciplinas com 32h carga horária: R$ 199,00

•

Disciplinas com 64h carga horária: 398,00

3.5 Não há rematrícula.
3.6 O aluno receberá o Diploma, após a conclusão do curso com o conceito de
aprovado e estar adimplente com a instituição.
4 – DOS REQUISITOS PARA ACESSO AOS CURSOS TÉCNICOS

4.1 A Matrícula dos candidatos será condicionada ao atendimento dos seguintes
requisitos:
4.1.1 Estar matriculado no terceiro ano do ensino médio e frequentando a escola, caso
não tenha concluído o ensino médio;
4.1.2 Apresentar a documentação constante no item 5.

5 - DA MATRÍCULA

5.1 As matrículas serão realizadas a partir de 11/05/2020 até o fechamento das
turmas, exclusivamente no CENTRO TÉCNICO SANTÉ CORPS localizado na Rua
José Gonzaga Regina de Lima, 65 – Bairro Kobrasol – São José/SC no horário de
9:00h às 19:00hs.
5.1.1 As matrículas também podem ser feitas de forma on-line, através do envio
da documentação digitalizada, inclusive o contrato de prestação de serviços
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educacionais assinado para o whastapp 48 3047-4733 ou outro meio eletrônico
orientado pela nossa equipe de matrículas.
5..1.1.1 As matrículas on-line tem horário especial de atendimento das 09:30h às
12:00h.
5.2 Cada candidato poderá se inscrever para mais de um curso.
5.3 A matricula do candidato implicará no conhecimento e aceitação das normas e
condições estabelecidas neste edital.
5.4 Deverão ser apresentados e entregues, no ato da matrícula, os documentos
obrigatórios abaixo relacionados:
a) Comprovante de escolaridade (diploma do ensino médio ou declaração de estar
cursando o terceiro ano) (original e cópia);
b) CPF próprio do candidato, independentemente da idade (original e cópia);
c) carteira de identidade - RG (original e cópia);
d) comprovante de residência (original e cópia);
e) RG e CPF do responsável, caso o candidato tenham menos de 18 anos (original e
cópia);
f) Em caso de matrícula on-line, a foto, obrigatória, será tirada no primeiro dia de aula
presencial.
g) Para os candidatos com deficiência, apresentar laudo médico (original e cópia);
h) Comprovante do pagamento integral da primeira parcela do curso.
5.5 O pagamento da primeira parcela dar-se-á das seguintes formas:
a) Pelo preenchimento dos dados de pré-matrícula no sítio www.santecorps.com.br,
solicitação e pagamento do boleto em qualquer lotérica e rede bancária presencial
ou internet banking;
b) Pela realização da pré-matrícula e solicitação do boleto diretamente na sede da
instituição, e pagamento do mesmo em qualquer lotérica e rede bancária
presencial ou internet banking;
c) Pagamento em cartão de débito ou crédito diretamente na sede da instituição no
horário de atendimento citado no ítem 5.1.
d) Para os pagamentos em boletos na rede lotérica ou bancária, o prazo para a
instituição reconhecer a quitação é de até três dias úteis.
5.6 Em caso de pré-matrícula online e pagamento da primeira parcela, terá o
candidato que apresentar a documentação exigida, presencialmente ou digitalizada,
e assinatura do contrato na sede da instituição, ou on-line, em até 5 dias úteis.
Após esta data a pré-matrícula poderá ser indeferida, perdendo o aluno o direito a
vaga ou bolsa e reembolso da primeira parcela.
5.7 O candidato será considerado MATRICULADO e com DIREITO A VAGA a que se
candidatou após apresentação da documentação constantes no item 5.4 e
ASSINATURA DO CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EDUCACIONAIS.
5.8 O candidato que tiver impossibilitado de comparecer à Unidade CENTRO
TÉCNICO SANTÉ CORPS – KOBRASOL para efetivar a sua matrícula poderá
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constituir procurador para este fim, mediante outorga de procuração particular, com
firma reconhecida.
5.9 No ato da matrícula, o procurador deverá apresentar:
a) a procuração e seus documentos de identificação (RG e CPF);
b) fornecer todos os documentos exigidos do candidato, relacionados no item 5.4
deste edital.
5.10 O contrato de prestação de serviços educacionais assinado pela instituição
será disponibilizado na forma digitalizada em até 30 dias da data da assinatura
pelo aluno.

6 - DO CANCELAMENTO DA MATRÍCULA

6.1 O candidato poderá solicitar o cancelamento da matrícula diretamente na sede da
Santé Corps, no horário das 9:00h às 19:00h até a confirmação do início das aulas
munido de RG.
6.1.1. As turmas estarão automaticamente confirmadas com 50% da quantidade total
de vagas disponibilizadas, cabendo ao candidato manter-se informado sobre o
andamento das confirmações de turma.
6.2 A confirmação do início das aulas estará disponível em sítio oficial,
www.santecorps.com.br, assim que atingido o número mínimo de preenchimento de
vagas pré-determinado pela direção escolar.
6.3 A confirmação das turmas, início das aulas, e consequente validação de todos
os dispositovs do contrato, também poderá ser através de e-mail e whatsapp, desde
que confirmado pelo aluno o recebimento da comunicação.
6.4 Deferida a solicitação de cancelamento, o candidato pagará uma taxa de R$ 50,00
para cobrir despesas administrativas e não terá direito a reembolso do pagamento da
primeira parcela.
6.5 Em caso de cancelamento da turma pela instituição, a qualquer tempo, ou após
prazo prorrogável constante no item 2.1.1, o candidato terá direito ao reembolso da
primeira parcela.
6.6 O reembolso será feito em conta corrente do próprio candidato ou responsável em
até 30 dias da oficialização do cancelamento da turma pela instituição.

7 – DOS UNIFORMES
7.1 Não há uniforme para aulas teóricas.
7.1.2 Para as aulas práticas serão exigidos EPIs e paramentação do aluno:
a) Jaleco branco;
b) Calça comprida branca ou jeans (dependendo da disciplina);
c) Sapato fechado, tênis ou botina (branco se for a exigência);
d) Toucas, luvas, máscaras e lençóis de proteção de macas.
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7.1.3. A aquisição do EPI e paramentação é de responsabilidade do aluno, podendo
verificar na Santé Corps no momento da matrícula como adquiri-los.
7.2 Apenas alunos parametados poderão frequentar as aulas em laboratório.

8- DAS DEMAIS PARCELAS
8.1 As demais parcelas serão adquiridas mensalmente via TERMINAL WEB (acesso
exclusivo do aluno matriculado) após o dia 25 do mês anterior ao vencimento. O
aluno poderá também solicitá-las, mensalmente, via Agenda Edu ou pelo e-mail
administrativo@santecorps.com.br..
8.2 Os vencimentos das demais parcelas serão todo dia 08 de cada mês e compõem
nos planos 20, 30 e 50, desconto especial, para pagamento em dia, de 20%, 30% e
50%, respectivamente, salvo se outro tipo de bolsa ou desconto já for beneficiado ao
aluno (matrículas especiais – anexo III).
8.5 A segunda parcela do curso vence no mês de início das aulas – 08/10/2020.

9- DAS DISPOSIÇÕES GERAIS
9.1 Em nenhuma hipótese o aluno matriculado será dispensado de cumprir a carga
horária do curso, salvo se deferida validação de disciplinas.
9.2 As solicitações de validações de disciplinas serão aceitas entre os dias 05/10/2020
e 30/10/2020.
9.2.1 Disciplinas cursadas há mais de cinco anos e/ou tiverem carga horária inferior à
proposta pelo currículo do plano de curso da Santé Corps, não estarão aptas a
avaliação da comissão mista da validação.
9.3 A SANTÉ CORPS se reserva o direito de suspender a oferta de qualquer curso ou
turma caso o número de candidatos matriculados seja inferior a 75% (setenta e cinco
por cento) do total de vagas disponibilizadas na turma.
9.4 O prazo para impugnação do presente edital será de sete dias úteis a contar da
data de sua publicação.
9.5 É de exclusiva responsabilidade do candidato, obter as informações necessárias
para confirmação de matrícula;
9.6 A SANTÉ CORPS fornecerá, ao término do curso técnico, Diploma,
discriminando curso oferecido, com a respectiva carga horária e conteúdo formativo.
9.7 O diploma será expedido em até 90 dias após a divulgação do histórico escolar
com o CONCEITO APROVADO.
9.8 Fica eleito o Foro da Comarca de São José – SC para dirimir toda e qualquer
questão inerente ao presente Regulamento.
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São José, 13/07/2020.

Cristhian Bernardo Reis da Silva
Diretor do Centro Técnico Santé Corps
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ANEXO I

IDENTIFICAÇÃO DOS CURSOS

CURSO TÉCNICO EM PODOLOGIA
Perfil profissional de conclusão - Avalia condições da pele e anexos dos pés.
Seleciona e executa procedimentos de higienização, proteção, tratamento e
manutenção. Utiliza técnicas manuais e equipamentos para podologia. Utiliza técnicas
de acordo com as características anatômicas, fisiológicas e fisiopatológicas dos pés.
Seleciona e aplica procedimentos de profilaxia do ambiente e dos instrumentais.
Promove ações de orientação para a saúde dos pés.
Ocupações CBO associadas - 322110-Podólogo.
Campo de atuação - Clínicas e espaços estéticos. Clínicas podológicas. Associações
desportivas. Hospitais. Unidades básicas de saúde. Instituições de longa permanência.
Clínicas de reabilitação. Centros de atendimento a idosos e instituições de longa
permanência. SPAs. Hotéis. Navios. Profissional autônomo.
Possibilidades de certificação intermediária em cursos de qualificação profissional no
itinerário formativo - Manicure. Pedicure.
Possibilidades de formação continuada em cursos de especialização técnica no
itinerário formativo - Especialização técnica em ortoplastia. Especialização técnica em
podologia esportiva. Especialização técnica em podologia para pacientes crônicos.
Especialização técnica no atendimento podológico ao portador de diabetes mellitus.
Especialização técnica em podologia geriátrica. Especialização técnica em
fotopolimerização. Especialização técnica em reflexologia podal.
Coordenação: Camila Marques
E-mail: podologia@santecorps.com.br

CURSO TÉCNICO EM ESTÉTICA
Perfil profissional de conclusão - Avalia as condições da pele, seleciona e executa
procedimentos estéticos faciais e corporais. Utiliza técnicas manuais, equipamentos,
tecnologias e produtos cosméticos. Trata da promoção, proteção, manutenção e
recuperação estética da pele. Avalia e seleciona as técnicas e os cosméticos mais
apropriados de acordo com as características pessoais do cliente. Seleciona e adota
procedimentos de higiene e profilaxia dos instrumentais.
Ocupações CBO associadas - 322130-Esteticista.
Campo de atuação - Clínicas de estética. Clínicas médicas. Hotéis. Academias.
Navios. SPAs. Centros e Espaços de Beleza. Domicílio.
Normas associadas ao exercício profissional - Lei nº 12.592/2012.
Possibilidades de certificação intermediária em cursos de qualificação profissional no
itinerário formativo Especialização técnica em cosmetologia. Especialização técnica
em massagem facial. Especialização técnica em massagem corporal. Especialização
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técnica em drenagem Linfática. Especialização técnica em procedimentos estéticos
diferenciados. Especialização técnica em técnicas de SPA. Especialização técnica em
estética e visagismo.
Coordenação: Jéssica Maluf
E-mail: estetica@santecorps.com.br

CURSO TÉCNICO EM MASSOTERAPIA
Perfil profissional de conclusão - Identifica, seleciona e aplica técnicas de massagem
terapêuticas e estéticas. Avalia e escolhe a técnica adequada às necessidades do
cliente baseando-se nos conceitos anatômicos, fisiológicos, biomecânicos e
fisiopatológicos. Respeita as contraindicações das técnicas em face das condições do
cliente. Planeja e organiza o trabalho na perspectiva do atendimento integral e de
qualidade.
Ocupações CBO associadas - 322120-Massoterapeuta.
Campo de atuação - Clínicas de massoterapia. Clínicas de reabilitação, clínicas
estéticas, associações desportivas, hospitais e unidades básicas de saúde, empresas
e domicílios. Centros de atendimento a idosos e instituições de
longa permanência, SPAs, hotéis, navios de cruzeiros e eventos, além de poder atuar
como profissional autônomo.
Normas associadas ao exercício profissional - Lei nº 3.968/1961.
Possibilidades de certificação intermediária em cursos de qualificação profissional no
itinerário formativo - Massagista. Shiatsuterapeuta.
Possibilidades de verticalização para cursos de graduação no itinerário formativo Especialização técnica em massagem shiatsu. Especialização técnica em massagem
tuiná. Especialização técnica em drenagem linfática. Especialização técnica em
reflexologia podal. Especialização técnica em massagem laboral. Especialização
técnica em massagem clássica. Especialização técnica em massagem ayuerveda.
Possibilidades de formação continuada em cursos de especialização técnica no
itinerário formativo - Bacharelado em fisioterapia. Bacharelado em medicina.
Coordenação: Diego Frazão
E-mail: massoterapia@santecorps.com.br
CURSO TÉCNICO EM NUTRIÇÃO E DIETÉTICA
Perfil profissional de conclusão - Realiza ações de seleção e preparo de alimentos.
Realiza estudos das necessidades nutricionais de indivíduos e coletividades, em
todas as fases do ciclo vital. Elabora e implementa cardápios adequados ao público.
Acompanha e orienta as atividades de controle de qualidade higiênico-sanitárias no
processo de produção de refeições e alimentos. Acompanha e orienta os
procedimentos culinários de preparo de refeições e alimentos. Coordena atividades
de porcionamento, transporte e distribuição de refeições. Realiza a pesagem de
pacientes e aplica outras técnicas de mensuração de dados corporais para subsidiar
a avaliação nutricional. Avalia as dietas de rotina de acordo com a prescrição
dietética. Participa de programas de educação alimentar.

10

Ocupações CBO associadas - 325210-Técnico em nutrição e dietética.
Campo de atuação - Restaurantes industriais e comerciais. Panificadoras e
confeitarias. Hotéis. Cozinhas experimentais. Creches. Escolas. Supermercados.
Hospitais. Clínicas e instituições de longa permanência.Normas associadas ao
exercício profissional - Lei nº 3.968/1961.
Possibilidades de certificação intermediária em cursos de qualificação profissional no
itinerário formativo - Atendente de Nutrição. Lactarista.
Possibilidades de verticalização para cursos de graduação no itinerário formativo Especialização técnica em gastronomia hospitalar. Especialização técnica em
alimentação ortomolecular.
Possibilidades de formação continuada em cursos de especialização técnica no
itinerário formativo - Curso superior de tecnologia em alimentos. Curso superior de
tecnologia em laticínios. Curso superior de tecnologia em gastronomia. Bacharelado
em engenharia de alimentos. Bacharelado em nutrição.
Coordenação: Tatiane Basso
E-mail: nutricao@santecorps.com.br
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ANEXO II

CRONOGRAMA DOS CURSOS TÉCNICOS

TÉCNICO EM PODOLOGIA

Módulo 1. Bem Estar e Beleza dos Pés
1.1 Microbiologia Aplicada à Podologia
1.2. Biomecânica e Cinesiologia
1.3. Técnicas de Tratamentos Manuais Podal
1.4. Anatomia e Fisiologia I
1.5. Biossegurança na Área de Ambiente e Saúde
2

Técnicas de Podologia I

Módulo 2. Tratamentos dos Pés e Cuidados Orientais
2.1 Dermatologia Aplicada a Podologia
2.2 Farmacologia e Cosmetologia aplicada
2.3 Ética Profissional e Sustentabilidade
2.4 Patologias
2.5 Técnicas de Podologia II
2.6 Técnicas de Cuidado e Embelezamento
Módulo 3. Terapias Aplicadas aos Pés e Tratamentos Específicos
3.1 Técnicas de Podologia IV
3.2 Técnicas de Podologia III
3.3 Nutrição
3.4 Desenvolvimento de Marca Pessoal
3.5 Podologia Clínica em Diabetes
3.6 Metodologia Científica
Módulo 4. Podologia Avançada
4.1 Mídias Sociais
4.2 Gestão na Área de Negócios
4.3 Relacionamento Interpessoal
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4.4 Técnicas Naturais e Aromaterapia na Podologia
4.5 Técnicas de Podologia V
Módulo 5. Conclusão de Curso
5.1 Plano de Atendimento de Podológico (Clínica-Escola)
5.2 Produção de TCC
5.3 Orientação de TCC
TÉCNICO EM ESTÉTICA

Módulo 1. Pele e Cosmetologia
1.1 Cosmetologia I
1.2. Distúrbios Estéticos
1.3. Cosmetologia II
1.4. Anatomia Dermatológica
1.5. Anatomia e Fisiologia I
1.6. Biossegurança na Área de Ambiente e Saúde
Módulo 2. Iniciação aos Tratamentos Estéticos
2.1 Patologias
2.2 Terapias Alternativas em Estética
2.3 Anatomia e Fisiologia II
2.4 Ética Profissional e Sustentabilidade
2.5 Pré e Pós-Operatório em Estética
2.6 Drenagem Linfática
2.7 Eletroterapia Estética
Módulo 3. Facial e Corporal
3.1 Estética Facial I
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3.2 Estética Corporal I
3.3 Nutrição
3.4 Desenvolvimento de Marca Pessoal
3.5 Metodologia Científica
Módulo 4. Facial Avançada e Massagem Aplicada
4.1 Estética Facial II
4.2 Estética Corporal II
4.3 Gestão de Negócios
4.4 Relacionamento Interpessoal
4.5 Mídias Sociais
Módulo 5. Conclusão de Curso
5.1 Plano de Atendimento de Estética Facial e Corporal (Clínica-Escola)
5.2 Produção de TCC
5.3 Orientação de TCC

TÉCNICO EM MASSOTERAPIA

Módulo 1. Anamnese e Tratamentos para Estresse
1.1 Visão Sistêmica
1.2. Quick Massage
1.3. Massagem Relaxante
1.4. Fitoterapia e Aromaterapia
1.5. Anatomia e Fisiologia I
1.6. Biossegurança na Área de Ambiente e Saúde
Módulo 2. Funcional e Tratamentos para Dor
2.1 Massagem Terapêutica
2.2 Massagem Desportiva
2.3 Anatomia e Fisiologia II
2.4 Ética Profissional e Sustentabilidade
2.5 Patologias
2.6 Drenagem Linfática
Módulo 3. Massoterapia Oriental
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3.1 Medicina Tradicional Chinesa
3.2 Reflexologia
3.3 Nutrição
3.4 Desenvolvimento de Marca Pessoal
3.5 Metodologia Científica
3.6 Práticas Integrativas à Massoterapia
Módulo 4. Massoterapia Oriental Avançada
4.1 Terapêutica Tradicional Chinesa
4.2 Massoterapia Ayurvédica
4.3 Gestão de Negócios
4.4 Mídias Sociais
4.5 Shiatsu
4.6 Relacionamento Interpessoal
Módulo 5. Conclusão de Curso
5.1 Plano de Atendimento de Massoterapia Clínica (Clínica-Escola)
5.2 Produção de TCC
5.3 Orientação de TCC

TÉCNICO EM NUTRIÇÃO E DIETÉTICA

Módulo 1. Bases da Nutrição
1.1 Nutrição humana
1.2 Microbiologia e Parasitologia
1.3 Anatomia e Fisiologia I
1.4 Biossegurança na Área de Ambiente e Saúde
Módulo 2. Alimentos e Ciclos
2.1 Bromatologia Aplicada Aos Alimentos
2.2 Nutrição nos Ciclos da Vida
2.3 Segurança Alimentar
2.4 Ética Profissional e Sustentabilidade
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2.5 Patologias
2.6 Técnica Dietética I
Módulo 3. Tratamentos Dietéticos
3.1 Dietoterapia I
3.2 Tecnologia de Alimentos
3.3 Técnica Dietética II
3.4 Desenvolvimento de Marca Pessoal
3.5 Metodologia Científica
3.6 Avaliação Nutricional
3.7 Prática Profissional
Módulo 4. Nutrição e Dietética na Prática
4.1 Dietoterapia II
4.2 Nutrição em Saúde Pública
4.3 Gestão de Negócios
4.4 Mídias Sociais
4.5 Conceito em Gastronomia
4.6 Relacionamento Interpessoal
4.7 Prática Profissional
Módulo 5. Conclusão de Curso

5.1 Produção de TCC
5.2 Orientação de TCC
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ANEXO III
MATRÍCULAS ESPECIAIS

1. MATRÍCULAS MATURIDADE I
Serão concedidas condições especiais nas matrículas das pessoas com idade igual ou
superior a 50 anos:
1.1 As matrículas especiais estarão disponíveis entre os dias 11/05/2020 e
30/10/2020.
1.2 Serão considerados aptos candidatos que estejam fazendo 50 anos até dia
31/12/2020.
1.3 Vagas preenchidas por alunos do MATURIDADE I são alocadas nas vagas
disponíveis do plano 50.

2. MATRÍCULAS PRÉ-TÉCNICO I
Alunos que estão matriculados e cursando o PRÉ-TÉCNICO 1 têm matrícula especial
com 50% de desconto.
2.1 As matrículas estarão disponíveis entre os dias _______ e ________.
2.2 As demais parcelas têm desconto de 50% até vencimento.
2.3 Vagas preenchidas por alunos do pré-técnico são alocadas nas vagas disponíveis
do plano 50.
2.4 A validação no curso TÉCNICO da disciplina cursada no PRÉ-TÉCNICO I é
automática a partir de 75% de frequência e nota acima de 7,0 no PRÉ-TÉCNICO.
** Não haverá Pré-técnico para ingresso no segundo semestre de 2020.
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