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APRESENTAÇÃO 

O Projeto Pedagógico para o Curso Superior de Tecnologia em estética e cosmética do 

Centro Universitário Toledo visa a exposição do currículo seguindo as Diretrizes Curriculares 

Nacionais do Curso de Graduação em Tecnologia em estética e cosmética contidas na Resolução 

do Conselho Nacional de Educação e da Câmara de Educação Superior (Resolução CNE/CES n° 02, 

de 19 de fevereiro de 2002). O PPC está em consonância com o Plano de Desenvolvimento 

Institucional (PDI) do Centro Universitário Toledo. 

Entendemos que este não deve ser um documento definitivo e engessado, pelo contrário, 

o dinamismo das demandas, do ensino e do cenário social deve guiar nossas ações sempre que se 

façam necessárias adaptações do curso e da instituição de maneira a atender e satisfazer as 

necessidades pedagógicas.  

 O presente projeto traz em primeiro momento uma contextualização da região em 

que o curso está inserido, seguido de um breve histórico da instituição e do processo de 

planejamento e execução do curso. 

 Em seguida serão apresentados os dados sobre a estrutura do curso, sua 

fundamentação legal, construção curricular, estratégias pedagógicas, avaliações e 

acompanhamentos. 
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1 A INSTITUIÇÃO  

1.1 Denominação e endereço  

 

Centro Universitário Toledo- Unitoledo Campus 1 

Rua Antônio Afonso de Toledo, 595, Jardim Sumaré. CEP 16015-270, Araçatuba-SP 

Endereço da WEB: www.toledo.br  

 

Centro Universitário Toledo- Unitoledo Campus 2 

Rua Francisco Braga, 414, Vila Bandeirantes. CEP 16015-560, Araçatuba-SP 

Endereço da WEB: www.toledo.br  

 

1.2 Atos legais 

  

CENTRO UNIVERSITÁRIO TOLEDO – UNITOLEDO 

Credenciamento: Portaria MEC 4.083/2004- DOU de 14/12/2004 

Recredenciamento: Portaria MEC n° 1.092/2012 – DOU de 04/12/2012 

 

TECNOLOGIA EM ESTÉTICA E COSMÉTICA 

Autorização: Resolução CONSU n° 04/2016, DOU de 18/maio/2016 

 

1.3 Contextualização da mantida – Histórico da IES  

Em 1950, na cidade de Bauru era fundada a Instituição Toledo de Ensino pelo Professor 

Antônio Eufrásio de Toledo, pioneiro da interiorização do Ensino Superior no estado de São Paulo 

e responsável por inscrever o nome Toledo na história na Educação Superior brasileira. A partir de 

então, várias unidades de ensino foram criadas em cidades como Lins, São José do Rio Preto, 

Botucatu, São Manoel, Presidente Prudente, Presidente Venceslau, Loanda, Cianorte e outras. 

Em Araçatuba, a Instituição iniciou suas atividades em 1966 – atualmente a UniToledo de 

Araçatuba possui personalidade jurídica independente. Na ordem cronológica dos acontecimentos, 

assim foi construída a história que caracterizou, em 2016, os 50 anos do Centro Universitário 

Toledo: 

Início em 1966: com a criação da Faculdade de Filosofia, Ciências e Letras de Araçatuba, 

passando a ministrar em Araçatuba os cursos de Letras, Pedagogia e Estudos Sociais. Nessa época, 

ela se vinculava à Instituição Toledo de Ensino, que já havia expandido rapidamente em várias 

cidades do Interior do Estado de São Paulo. 

1971: é autorizado o funcionamento da Faculdade de Direito; hoje, o curso que reúne o 
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maior número de discentes da Instituição. 

1972 a 1997: instalado o curso de Ciências Econômicas e transformados para Licenciatura 

Plena os cursos de Letras e de Estudos Sociais com habilitação em Geografia e História. Nesse 

mesmo período, a Instituição assume a responsabilidade de trazer os cursos de Administração, 

Ciências Contábeis e Educação Física, tendo como mantenedora a Associação Marechal Cândido 

Rondon. 

Década de 90: todos os cursos ministrados pela Instituição na cidade de Araçatuba 

passaram também a ser mantidos pela mesma Associação de Ensino Marechal Cândido Rondon, 

num total de nove cursos; todos reconhecidos. 

1997: a Instituição opta por aumentar os seus investimentos em recursos tecnológicos, 

passando a apresentar-se como primeiro provedor de Internet universitário de toda a região, e 

criando a Revista Universitária de circulação semestral para difundir atividades, ideias e trabalhos 

acadêmicos do corpo docente, discente e da comunidade científica. 

1999: houve mudança de natureza jurídica da mantenedora: a Instituição tornou-se 

Sociedade de Ensino Superior Toledo S/C Ltda. Esse fato redundou na transformação das várias 

Faculdades existentes para Faculdades Integradas Toledo de Araçatuba, com grandes ganhos para 

a Instituição e para a comunidade local e regional, como, por exemplo, criação dos seguintes 

órgãos: Núcleo de Prática Jurídica, Conselho de Pesquisa e Extensão, NUCAT – Núcleo de Cultura e 

Arte Toledo, Assistência Judiciária Gratuita, Empresa Júnior. Nesse mesmo período, a Instituição 

mergulhou na era da Informática e também implantou fortemente o Projeto de Qualificação 

Docente. Nesse ritmo evolutivo, em pouco tempo, a Instituição passou a contar, em suas 

modalidades de ensino, com o Centro Integrado de Pós-Graduação. 

2000: A Direção desta IES, na ocasião credenciada como Faculdades Integradas Toledo, 

elaborou seu projeto de credenciamento, com vistas à transformação em Centro Universitário.  

Pela Portaria nº 4.083, de 13/12/2004 (DOU de 14/12/2004, Seção 1, pág. 12) foi 

credenciado o CENTRO UNIVERSITÁRIO TOLEDO, por transformação das Faculdades Integradas 

Toledo, mantidas pela Sociedade de Ensino Superior Toledo Ltda, ambas com sede na cidade de 

Araçatuba, no Estado de São Paulo. 

O credenciamento concedido pelo Ministério da Educação legitima a qualidade do ensino 

e o comprometimento institucional em relação ao que se espera de uma Instituição de alto padrão. 

Buscando, então, confirmar essa verdade e adequar-se à sua nova condição de Instituição 

Universitária, foram implantadas expressivas mudanças internas, tanto no seu espaço acadêmico 

quanto no administrativo.  

Esse fato demandou a ampliação e/ou criação de projetos sociais, de iniciação científica e 
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de capacitação continuada dos corpos docente e técnico-administrativo, em atendimento às 

necessidades sociais da comunidade.  

Outros procedimentos importantes foram: a implantação dos colegiados superiores e 

intermediários com a participação de membros representativos dos corpos docente e discente; a 

reelaboração dos projetos pedagógicos dos cursos de graduação, com participação dos referidos 

colegiados; o investimento na qualificação do corpo docente e na reestruturação do seu plano de 

carreira; a implementação e atualização da infraestrutura física e tecnológica; a ampliação 

quantitativa e qualitativa do acervo bibliográfico; e a implantação dos novos cursos. 

2011: Implantação dos cursos de Arquitetura e Urbanismo, Engenharia Civil, Elétrica e 

Mecânica. 

2012: Recredenciamento do Centro Universitário. Publicação no Diário Oficial da União, em 

data de 04 de setembro de 2012, da Portaria nº 1092, de 31 de agosto de 2012.   

2013: Implantação dos cursos de Engenharia de Produção, Biomedicina e Fisioterapia. 

2014: Solicitação de autorização para implantação do curso de Psicologia, criado pelo ato 

do CONSU de 01/10/2014. 

2015: Implantação do curso de Gastronomia 

2016: Implantação do curso de Engenharia Agronômica e criação do Núcleo de Inovação e 

Formação Acadêmica. Lançamento das revistas: Contemporânea: Revista Unitoledo: Arquitetura, 

Comunicação, Design, Educação e História, Revista Juris Unitoledo, Revista Juris Pesquisa, Revista 

Engenharia em Ação Unitoledo, Revista Universitária Gestão Unitoledo, Revista Saúde Unitoledo, 

Revista Empreenda UniToledo Gestão, Tecnologia e Gastronomia. 

2017: Implantação dos cursos de Engenharia Química, Farmácia e CST em Estética e 

Cosmética, lançamento das revistas: Contemporânea: Revista Unitoledo: Arquitetura, 

Comunicação, Design e Educação, Revista Juris Unitoledo, Revista Engenharia em Ação Unitoledo, 

Revista Universitária Gestão Unitoledo, Revista Saúde Unitoledo, Revista Universitária Tecnologia 

e Gastronomia Unitoledo. 

Atualmente, a IES oferece 25 (vinte e cinco) cursos de graduação, além de cursos de pós-

graduação lato sensu em diversas áreas e cursos de capacitação e extensão. 

A IES apresenta como perfil a inserção no contexto regional, atendo a um contingente de 

mais de 5000 alunos de graduação e pós-graduação, provenientes de mais de 100 (cem) municípios 

da região e de outros Estados. Os cursos oferecidos pela IES acontecem em duas unidades, cuja 

integração se dá em função das características de cada uma das unidades naquilo que elas 

proporcionam de possibilidades para o desenvolvimento dos cursos. 
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1.4 Inserção regional  

A Região Administrativa de Araçatuba situa-se no Noroeste do Estado de São Paulo e 

abrange 43 municípios. Com uma área de 18.558 km², tem como vizinhas as regiões de São José do 

Rio Preto, Presidente Prudente, Bauru e Marília. Sua região de Governo é constituída por 31 

municípios, dos quais oito se destacam pela quantidade de discentes matriculados nos cursos de 

graduação oferecidos pela Instituição: São eles: Auriflama, Avanhandava, Bilac, Birigui, Buritama, 

Guararapes, Penápolis e Valparaíso.  

Assim a Instituição define sua inserção regional em muitos municípios, além da sua sede, 

Araçatuba, que guarda distância de 522 km² de São Paulo, capital do Estado. Com uma área de 

1.167.402 km², delimita-se ao norte com os municípios de Auriflama, General Salgado, Nova 

Luzitânia, Guzolândia e o Município de Santo Antônio do Aracanguá, ao sul se limita com os 

municípios de Bilac e Gabriel Monteiro; a leste com os municípios de Birigui, Buritama a oeste, com 

os municípios de Sud Menucci, Pereira Barreto, Mirandópolis, Lavínia, Valparaíso e Guararapes.  

O principal acesso rodoviário a Araçatuba é a Rodovia Estadual Marechal Rondon, SP- 300, 

que interliga o município a capital do estado e com o Estado de Mato Grosso de Sul. É também 

atendida pela rodovia estadual Elyezer Montenegro Magalhães SP-463, que acessa o Município de 

Jales e o norte do estado e a Rodovia SP-461 que se comunica com o município de Birigui. 

 

1.4.1 Demografia – Estado/Região de Governo  

Segundo estatísticas da SEADE – Fundação Sistema Estadual de Análise de Dados, em 2018, 

o município de Araçatuba apresenta uma população de 188.884 habitantes, compreendendo 24% 

da população da Região Administrativa, e 33% da população da Região de Governo.  

 

Demografia – 2017 – Região Administrativa/Região de Governo 

Localização População 
Taxa de 

Urbanização 

Taxa Geométrica 

Populacional 
Área (Km²) 

Região 

Administrativa   

772.939 93,11% 0,62% 18.558 

Região de 

Governo 
576,258 95,18% 0,70% 11.135 

Fonte: SEADE – Fundação Sistema Estadual de Análise de Dados (2018)  

 

O quadro a seguir demonstra a situação regional e revela que nos municípios que compõem 

sua região de influência, a população é de 623.078 habitantes, conforme segue.  
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Demografia – 2018 – Região de Influência 

Municípios da 

Região de 

Influência 

População 2018 
Taxa de 

Urbanização 

Taxa Geométrica 

Crescimento 

Populacional – 

2018 

(em % a.a.) 

Área (km²) 

Araçatuba 188.884 98,07% 0,50% 1.167 

Andradina  55.943 94,13 0,14 964 

Auriflama  14.429 93,02 0,20 434 

Avanhandava 11.949 84,55 0,71 338 

Bilac  7.676 93,94 1,09 158 

Birigui  118.960 97,30 1,15 530 

Buritama  16.377 95,66 0,77 326 

Guararapes 31.822 93,76 0,50 955 

Mirandópolis 28.438 90,91 0,43 917 

Penápolis  60.362 96,68 0,40 711 

Pereira Barreto  25.314 93,53 0,17 974 

Valparaíso  23.711 97,11 0,64 857 

Fonte: SEADE – Fundação Sistema Estadual de Análise de Dados (2018) 

 

Em 2018, a taxa de urbanização compreende 98,07% no município de Araçatuba, e 94,05% 

na média apurada nos municípios da região de influência.  

As estatísticas ainda demonstram que a Taxa Geométrica de Crescimento Anual da 

População, em Araçatuba, foi de 0,50% a.a. 

Araçatuba é o município mais populoso de sua Região Administrativa, seguido de 

Birigui, com 118.960 habitantes. Todos os demais municípios, em sua maioria, possuem população 

inferior a 60.000 habitantes.  

 

1.4.2 Aspectos Econômicos  

1.4.2.1 Caracterização da Região Administrativa de Araçatuba  

De acordo com dados da Fundação SEADE, o Produto Interno Bruto –PIB da região 

Administrativa de Araçatuba foi, em 2015, de R$ 20.567,125,42, ou 1,06% do PIB estadual.  

O maior PIB municipal é o de Araçatuba, R$ 6.235.918,21, representando 41% do PIB total 

de sua Região de Governo, seguido por Birigui (R$ 2.833.554,52), Andradina (R$ 2.057.926,58) e 

Penápolis(R$ 1.355.825,20).  Ainda, dos 43 municípios da região, estes representam 61% do PIB 

regional e obtiveram, em 2015, um PIB anual superior a R$ 1.000 milhão.  
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Participação dos Setores no PIB – RA de Araçatuba (2015)

 

Fonte: Fundação SEADE (elaboração própria)  

 

De acordo com a RAIS de 2016, na RA de Araçatuba, o setor de Serviços e Adm. Pública é o 

que mais emprega (38,82% do total), seguidos da Indústria (30,05%) e do Comércio (21,60%). Além 

disso, a região representa 1,4% do total de empregos formais no Estado de São Paulo.  

Em número de estabelecimentos, é o Comércio que ocupa a primeira posição (38,26%), 

seguido dos Serviços e Adm. Pública (33,96%), Agropecuária (14,26%), Indústria (9,81%) e 

Construção civil (3,72%). 

 

Índices de Participação dos Setores de Atividades Econômicas RA de Araçatuba (2016) 

Setores Total de Empregos Formais Total de Estabelecimentos Formais 

Agricultura, pecuária, 

produção florestal, pesca 

e aquicultura  

6,01% 13,70% 

Indústria 29,69% 11,32% 

Construção 3,7% 3,94% 

Comércio Atacadista e 

Varejista e do Comércio e 

Reparação de Veículos 

Automotores e 

Motocicletas  

21,86% 37,96% 

Serviços e Administração 

pública 
38,75% 33,08% 

Fonte: Fundação SEADE/FIESP– 2016. Elaboração Própria 

 

1.4.2.2 Principais Atividades Econômicas da RA de Araçatuba  

De acordo com os dados da RAIS 2016, a RA de Araçatuba apresenta os seguintes aspectos:  

Agropecuária 
7%

Indústria
22%

Serviços 
71%

Produto Interno Bruto - PIB
Região Administrativa de Araçatuba - 2015
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1. Seus 43 municípios possuem 20.977 estabelecimentos, que representam 2 % do total de 

empresas estaduais, e empregam 180.504 pessoas, correspondendo a 1,4% do total de empregos 

formais do Estado; 

 

2. A região é marcada por algumas cadeias produtivas com pouca participação nos 

segmentos industriais e nos serviços mais complexos:  

 

2.1. Tendo em vista que a RA é uma das mais propícias do Estado de S. Paulo ao       corte 

mecanizado de alta produtividade da cana-de-açúcar, a principal cadeia produtiva regional é a 

deste produto, com indústrias de biocombustíveis e de produtos alimentícios, estas abrangendo as 

usinas de açúcar e álcool; 

 

2.2. Outra cadeia produtiva importante é a da carne bovina, envolvendo a pecuária leiteira 

e de corte, além de abatedouros, frigoríficos e a indústria de preparação de couros e fabricação de 

artefatos de couro, artigos para viagem e calçados, está centrada no polo de calçados infantis de 

Birigui e municípios vizinhos, muitos localizados a leste da região, mais próximos da parte central 

do Estado; 

 

2.3. Uma terceira cadeia produtiva é a da madeira, que vai da produção florestal à 

fabricação de celulose, papel e móveis; 

 

2.4. O agronegócio é responsável pelo desenvolvimento de grande parte das atividades 

industriais do ramo metal-mecânico; e  

 

2.5. Banhada pelos rios Tietê e Paraná, a região destaca-se em atividades de pesca e 

aquicultura e nos serviços de eletricidade e gás, dada a presença de quatro usinas hidrelétricas de: 

Castilho, Ilha Solteira, Pereira Barreto e Buritama. 

 

3. Araçatuba é o município sede de sua Região Administrativa. Exerce funções de polo 

regional, centralizando o setor terciário, tanto o comércio como os serviços. Nestes, oferece 

atividades diversificadas de apoio à produção, às empresas, e às famílias, que, no geral, estão 

ausentes na maioria dos demais municípios da região; 
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3.1. A relevante participação da divisão Construção de Edifício, entre suas atividades 

econômicas, aponta que, desde 2008, Araçatuba teve importante crescimento, sugerindo aumento 

de sua centralidade em relação aos demais munícipios da região; 

 

3.2.Sua estrutura produtiva é a mais complexa da RA, com destaque para atividades 

relacionadas à pecuária de corte e à produção leiteira, a produção do álcool para a indústria 

automobilística, a fabricação de produtos médicos e hospitalares, o comércio de gado e de 

implementos agropecuários e os serviços de apoio à agropecuária educacionais e de saúde, entre 

outros. Araçatuba transformou-se num polo de melhoramento genético e de produtividade da 

pecuária bovina nacional; 

 

3.3.Sua rede de ensino é composta por escolas técnicas e várias instituições de ensino 

superior de graduação e pós-graduação, das quais destacam-se as Faculdades de Odontologia e 

Medicina Veterinária da Universidade Estadual Paulista – Unesp e a Faculdade de Medicina, por 

uma instituição da rede privada de ensino.  Na área da saúde, é o centro de referência regional, 

com vários hospitais, clínicas e laboratórios, dos quais destaca-se a Santa Casa de Misericórdia de 

Araçatuba; 

 

3.4.  Araçatuba possui um dos maiores terminais hidroviários do Estado.  

 

O quadro a seguir demonstra a participação do município de Araçatuba nas principais 

atividades econômicas da região.  

 

Principais Atividades Industriais e de Serviços da Região Administrativa de Araçatuba (RAIS - 

2016) 

Setores 
Principais Municípios 

Produtores 

% Participação na RA % Participação  

Araçatuba 

Empregos Economia Empregos Economia 

Agropecuária: cana-de-

açúcar e cana-de-açúcar, 

milho, soja, feijão, algodão, 

quiabo, aves de postura, 

frutas, etc.  

Clementina, Araçatuba, 

Brejo Alegre, Guararapes, 

Santo Antônio do 

Aracanguá, Penápolis, 

Castilho, Guaraçaí, 

Guzolândia e Rubiácea.  

5,98% 7,47% 1,69% 1,22% 
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Produção Florestal Andradina, Corados, 

Buritama, Guararapes, 

Turiúba e Penápolis.  

Pesca e Aquicultura Buritama, Santo Antônio 

do Aracanguá e Glicério.  

Indústria Extrativa (extração 

de materiais não-

metálicos):argila, calcário, 

areia, rochas britadas, 

cascalho, entre outros.  

Santo Antônio do 

Aracanguá, Castilho 

Glicério, Buritama, 

Andradina, Araçatuba, 

Birigui e Barbosa.  

30,05% 21,91% 15,65%, 18,48% 

Indústria de Transformação: 

a agroindústria é o segmento 

mais significativo:   

Produtos Alimentícios: 

Andradina, Araçatuba, 

Penápolis, Valparaiso, 

Pereira Barreto, 

Mirandópolis, Bento de 

Abreu, Nova 

Independência.  

Confecção deVestuário e 

Acessórios: Birigui, 

Auriflama, Araçatuba e 

Penápolis. 

Fabricação de Couros e 

Calçados: Birigui, 

Penápolis, Gabriel 

Monteiro, Araçatuba, 

Santo Antônio do 

Aracanguá, Piacatu, 

Clementina, Alto Alegre, 

Barbosa, Bilac, Coroados, 

Glicério e Rubiácea. 

Fabricação deCelulose e 

Papel: Birigui, Andradina, 

Penápolis e Coroados. 

Produção de 

Biocombustíveis:SudMen

ucci, Valparaíso, Brejo 

Alegre, Bento de Abreu, 
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General Salgado, 

Avanhandava, Guararapes, 

Santo Antônio do 

Aracanguá e Suzanápolis. 

Fabricação de Móveis: 

Birigui, Araçatuba, 

Penápolis e Guaraçaí.  

Serviços de Utilidade 

Pública 

Eletricidade e Gás: 

Castilho, Ilha Solteira, 

Pereira Barreto, Buritama, 

Andradina e Araçatuba 

Captação, Tratamento e 

Distribuição de Água: 

Penápolis e Araçatuba.  

  

Comércio Comércio e a reparação de 

veículos automotores e 

motocicletas: Araçatuba, 

Birigui, Andradina e 

Penápolis.  

Comércio Varejista: 

Araçatuba, Birigui, 

Andradina e Penápolis.  

21,60% 
*Não 

informado 
28,14% 

*Não 

informado 

Serviços e Administração 

Pública 

Rádio e Televisão: 

Araçatuba, Andradina, 

Birigui, Penápolis. 

Atividades Jurídicas, de 

Contabilidade e Auditoria: 

Araçatuba, Birigui, 

Andradina e Penápolis 

Atividades Veterinárias: 

Araçatuba, Andradina, 

Biriguie Ilha Solteira. 

Administração Pública, na 

oferta de empregos: 

Araçatuba, Birigui, 

Penápolis, Ilha Solteira.  

38,82% 70,67% 48,70% 80,30% 
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Administração Pública, 

pela maior  participação na 

estrutura econômica 

municipal:Braúna, Itapura, 

Lavínia, Lourdes, 

Murutinga do Sul, Nova 

Castilho, Nova Luzitânia, 

São João de Iracema e 

Turiúba. 

Educação: Araçatuba, Ilha 

Solteira, Birigui, Andradina 

e Penápolis 

Atividades de 

Organizações 

Associativas: Araçatuba, 

Penápolis, Birigui, Ilha 

Solteira e Andradina.  

Serviços Domésticos: 

Araçatuba, Birigui, 

Penápolis, Pereira Barreto 

e Coroados.  

Fonte: FIESP/ Fundação SEADE – RAIS 2016. Elaboração Própria 

 

Assim, com sua atuação em variados ramos da economia, Araçatuba deixou para trás seu 

perfil industrial voltado para a agroindústria, conforme dados apresentados a seguir. 

 

Nº de Estabelecimentos por Participação Setorial - Araçatuba e Região de Influência 

Municípios  Comércio  

Serviços e 

Administração 

Pública 

Indústria  

Agropecuária, 

Extração Vegetal, 

Caça e Pesca  

Construção 

Civil  
Total 

Araçatuba 2.483 2.547 448 348 300 6.126 

Andradina  738 616 82 132 76 1.644 

Auriflama  216 124 80 95 19 534 

Avanhandava 67 59 18 56 7 207 

Bilac  92 76 33 50 10 261 

Birigui  1.434 1.077 779 183 154 3.627 
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Fonte: FIESP – Federação das Indústrias do Estado de São Paulo (RAIS 2016) – Elaboração Própria   

 

Nº de Empregos por Participação Setorial - Araçatuba e Região de Influência 

Fonte: FIESP – Federação das Indústrias do Estado de São Paulo (RAIS 2016) – Elaboração Própria   

 

Finalmente, a Região Administrativa de Araçatuba apresenta importante potencial de 

desenvolvimento em todos os setores: mão-de-obra qualificada, transporte, infraestrutura e oferta 

abundante de energia elétrica.  Estes são indicadores de desenvolvimento que não faltam na 

região. Além da produção de carne bovina que projetou a cidade em todo o País, as indústrias dos 

setores frigorífico, metalúrgico, calçadista, moveleiro, de açúcar e álcool, laticínios, confecções e 

instrumentos cirúrgicos, entre muitos outros, movimentam sua economia, geram empregos, 

estimulam o comércio e os serviços e promovem um crescimento sustentável que não tem como 

retroagir. 

Buritama  165 147 45 93 12 462 

Guararapes 293 237 59 189 24 802 

Mirandópolis 272 232 28 165 15 712 

Penápolis  811 689 182 226 64 1.972 

Pereira Barreto  256 242 35 120 18 670 

Valparaíso  145 155 18 97 26 441 

Total  6.972 6.201 1.807 1.754 725 17.458 

Municípios  Comércio  

Serviços e 

Administração 

Pública 

Indústria  

Agropecuária, 

Extração Vegetal, 

Caça e Pesca  

Construção 

Civil  
Total 

Araçatuba 15.201 26.311 8.454 915 3.146 54.027 

Andradina  3.638 5.727 4.044 594 664 14.667 

Auriflama  752 924 916 164 98 2.854 

Avanhandava 262 514 373 782 23 1.954 

Bilac  357 532 477 108 10 1.478 

Birigui  6.805 9.666 15.354 746 951 33.522 

Buritama  604 1.290 1.967 158 118 4.137 

Guararapes 1.221 2.103 2.185 1.029 120 6.658 

Mirandópolis 1.101 1.495 797 394 49 3.836 

Penápolis  3.492 5.761 4.496 579 522 14.850 

Pereira Barreto  1.130 2.092 2.017 475 335 6.049 

Valparaíso  545 1.571 2.213 352 137 5.318 

Total  35.108 57.986 43.293 6.296 6.173 149.350 
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1.4.3 Aspectos Educacionais 

1.4.3.1 Ensino Médio  

De acordo com dados da Fundação Seade,em Araçatuba, em 2016,haviam 7.980 alunos 

matriculados no Ensino Médioe 14.384 em sua região de influência, num total de 22.364 alunos 

matriculados entre as redes estadual pública e privada de ensino. 

O quadro abaixo mostra de forma resumida a situação do Ensino Médio em 2016 nos 

municípios que compõem a região de influência.  

 

Nº de Alunos Matriculados– 2016(Região de Influência) 

Município Dependência 

Ensino Médio Integrado e 

Ensino Médio 

Normal/Magistério  

 

ARAÇATUBA 

Estadual 6.317 

Privada 1.663 

Total 7.980 

ANDRADINA 

Estadual 1.879 

Privada 417 

Total 2.296 

AURIFLAMA 

Estadual 459 

Privada 76 

Total 535 

AVANHANDAVA 

Estadual 332 

Privada 69 

Total 401 

BILAC 

Estadual 183 

Privada 0 

Total 183 

BIRIGUI 

Estadual 3.966 

Privada 547 

Total 4.513 

BURITAMA 

Estadual 592 

Privada 0 

Total 592 

GUARARAPES Estadual 871 
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Privada 270 

Total 1.141 

MIRANDOPOLIS 

Estadual 724 

Privada 208 

Total 932 

PENAPOLIS 

Estadual 1.740 

Privada 578 

Total 2.318 

PEREIRA BARRETO 

Estadual 717 

Privada 122 

Total 839 

VALPARAÍSO  

Estadual 579 

Privada 55 

Total 634 

Total de Matrículas   22.364 

Fonte: Fundação Seade - 2016 

 

 

De acordo com números demonstrados na tabela abaixo, o percentual de alunos 

matriculados no Ensino Médio, em Araçatuba, representa27,5 % do total de alunos matriculados 

em sua Região Administrativa. 

 

Total de escolas de Ensino Médio e de alunos matriculados – Região Administrativa 

Cidade UF Distância Escolas de EM 
Matriculados 

EM 

Alto Alegre  SP 61 01 142 

Andradina SP 117 11 2.296 

Araçatuba SP 0 40 7.980 

Auriflama  SP 71 04 535 

Avanhandava SP 72 01 401 

Barbosa  SP 64 01 211 

Bento de Abreu  SP 51 01 100 

Bilac  SP 26 01 183 

Birigui  SP 16 18 4.513 

Braúna  SP 41 01 174 

Brejo Alegre  SP 33 01 161 



 

Página 24/145 

 

Buritama SP 42 02 592 

Castilho  SP 130 01 698 

Clementina  SP 46 01 283 

Coroados  SP 28 01 176 

Gabriel Monteiro  SP  46 01 93 

Gastão Vidigal  SP 63 01 126 

General Salgado  SP  75 02 418 

Glicério SP 37 01 160 

Guaraçaí SP 83 01 254 

Guararapes  SP 29 06 1.141 

Guzolândia SP 80 01 180 

Ilha Solteira  SP 129 05 1.074 

Itapura SP 163 01 203 

Lavínia  SP 80 01 203 

Lourdes  SP 42 01 82 

Luiziânia SP 63 01 112 

Mirandópolis  SP 89 06 932 

Murutinga do Sul  SP 130 01 147 

Nova Castilho  SP 104 01 34 

Nova Independência  SP 143 01 173 

Nova Lusitânia SP 52 01 108 

Penápolis  SP 55 11 2.318 

Pereira Barreto  SP 138 02 839 

Piacatu SP 55 01 219 

Rubiácea SP  41 01 112 

Santo Antônio do Arancanguá SP 37 02 299 

Santópolis do Aguapeí SP  57 01 163 

São João do Iracema  SP 104 01 72 

SudMennucci SP 94 01 276 

Suzanápolis SP 140 01 145 

Turiuba SP 55 01 56 

Valparaíso  SP 58 04 634 

Total  143 29.012 

Fonte: Fundação SEADE – 2016 
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1.4.3.2 Trabalhadores por Grau de Instrução  

 Os quadros na sequência apresentam o grau de instrução (por segmentos) dos 

trabalhadores inseridos no mercado de trabalho na RA de Araçatuba e na cidade de Araçatuba em 

2016.  

Quantidade de trabalhadores por grau de instrução na Região Administrativa de Araçatuba 

(2016) 

 

 

Quantidade de trabalhadores por grau de instrução em Araçatuba (2016) 

Grau de Instrução  Comércio  

Serviços e 

Administraçã

o Pública 

Indústria  

Agropecuária, 

Extração Vegetal, 

Caça e Pesca  

Construção 

Civil  
Total 

Analfabeto  33 43 132 91 25 324 

Até o 5º ano do 

Fundamental Incompleto 
329 939 1.679 1.066 292 

4.305 

5º ano completo do 

Fundamental  
454 1.525 2.182 1.200 399 

5.760 

Do 6º ao 9º ano do 

Fundamental Incompleto  
1.134 2.552 4.485 1.656 660 

10.487 

Fundamental Completo  4.814 7.265 8.455 2.130 1.659 24.323 

Médio Incompleto  3.285 3.273 4.867 911 408 12.744 

Médio Completo  25.035 31.731 25.898 3.130 2.578 88.372 

Superior Incompleto  1.324 2.390 1.314 114 101 5.243 

Superior Completo  2.557 19.560 5.176 494 288 28.075 

Mestrado Completo  13 646 41 6 144 850 

Doutorado Completo  3 139 7 2 0 151 

Total  38.981 70.063 54.236 10.800 6.554 180.634 

Grau de Instrução  Comércio  

Serviços e 

Administração 

Pública 

Indústria  

Agropecuária, 

Extração Vegetal, 

Caça e Pesca  

Construção 

Civil  
Total 

Analfabeto  5 11 23 9 13 61 

Até o 5º ano do 

Fundamental Incompleto 
151 180 147 69 189 

736 

5º ano completo do 

Fundamental  
163 313 146 90 290 

1.002 
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Fonte: SIESP 

1.4.4 Ensino Superior – Cursos de Graduação  

Dos 43 municípios que compõem a Região Administrativa de Araçatuba, nove possuem 

estabelecimentos de Ensino Superior. E, com o avanço da modalidade “a distância” em todo o país, 

seis municípios da região passaram a oferecer cursos em EaD. Assim, atualmente, há um total de 

15cidades com oferta de cursos de graduação em diversas áreas nas modalidades presencial e a 

distância. 

De acordo com dados do SEADE, em 2016, haviam 22.811alunos matriculados em cursos 

de graduação oferecidos na região na modalidade presencial.  Para a elaboração deste relatório, 

não foram encontrados dados recentes para o número de matrículas em EaD1.  

Conforme informações apresentadas na sequência, na RA de Araçatuba encontramos a 

presença de 25 Instituições2 de Ensino Superior com oferta de cursos presenciais,e 30na 

modalidade EaD, com 63 polos espalhados pela região. 

 

Participação de mercado das IES de Araçatuba em sua Região Administrativa 

Cidade Distância 

(km) 

Polos  

(EaD)  

Instituições ES 

(Presencial)  

Matrículas ES (presencial)  

2016 

Araçatuba 0 23 09 14.683 

Andradina 117 5 3 1.310 

Auriflama  71 2 1 222 

Brauna 41 1 - - 

                                                           

1 De acordo com o Semesp, em 2014, o nº de alunos matriculados na RA de Administrativa de Araçatuba era de 4.887 alunos. 

2 A região Administrativa de Araçatuba possui 21 IES privadas e 4 públicas.  

Do 6º ao 9º ano do 

Fundamental Incompleto  
424 763 406 68 331 

1.992 

Fundamental Completo  1.802 2.575 1.068 231 863 6.539 

Médio Incompleto  1.082 1.349 578 60 183 3.252 

Médio Completo  9.915 12.607 5.064 267 1.049 28.902 

Superior Incompleto  528 1.099 320 18 59 2.024 

Superior Completo  1.127 7.001 694 102 166 9.090 

Mestrado Completo  2 340 6 1 3 352 

Doutorado Completo  2 73 2 0 0 77 

Total  15.201 26.311 8.454 915 3.146 54.027 
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Buritama 42 2 - - 

Birigui 16 10 4 2.055 

General Salgado  75 2 - - 

Guararapes 29 1 1 232 

Ilha Solteira  129 4 3 2.089 

Mirandópolis 89 4 1 138 

Penápolis 55 5 2 608 

Pereira Barreto  138 - 1 754 

Piacatu 55 1 - - 

SudMenucci 94 1 - - 

Valparaiso  58 2 - - 

 63 25  

 TOTAL 22.811 

 Araçatuba  14.683 

 MARKET-SHARE 64% 

 * Fonte: Fundação SEADE/ E-Mec 

 

Como veremos a seguir, em 2016, Araçatuba deteve 64% do total de alunos matriculados 

em sua Região Administrativa.  

 

 Fonte: elaboração Própria (CPA) 

 

Na sequência, destaca-se a participação de mercado do Centro Universitário Toledo de 

Araçatuba – Unitoledo, em contexto regional e local. 

 

Participação de mercado do Unitoledo na Região Administrativa de Araçatuba (2016) 

IES/ Cidade Distância 
Total de IES da RA 

(presencial) 
Matrículas ES (presencial) 

64,3

35,7

Araçatuba

Demais cidades

Participação de Araçatuba no número de alunos matriculado no Ensino Superior  em 2016
Região Administrativa de Araçatuba  
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Unitoledo/Araçatuba 0 25 22.811 

UNITOLEDO (matrículas – 2016)  4.303.* 

MARKET-SHARE 19% 

* Nº total de alunos matriculados na IES em 2016.  

 

  *Elaboração Própria. 

 

Participação de mercado do Unitoledo em Araçatuba (2016) 

IES/ Cidade Distância Total de IES  Matrículas ES (presencial)  

Unitoledo/Araçatuba 0 09 14.683 

UNITOLEDO (matrículas - 2016)  4.303* 

MARKET-SHARE 29% 

 * Nº total de alunos matriculados na IES em 2016. 

 

 

* Fonte: elaboração própria  

 

O Centro Universitário Toledo de Araçatuba oferece vinte e cinco cursos de graduação 

distribuídos em nove áreas: Arquitetura e Design, Comunicação, Educação, Engenharias, 

Hospitalidade e Lazer, Humanas, Negócios, Saúde e Tecnologia.  

19%

84%

Unitoledo RA de Araçatuba

29%

71%

Unitoledo Araçatuba
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Atualmente, a IES conta com um corpo discente composto por 4.941 alunos matriculados.  

Destes, 2.344 alunos são de Araçatuba, 2.406 alunos vêm de cidades de sua Região Administrativa 

e 191 são procedentes de outras localidades.  

 

 

Fonte: Elaboração Própria 

 

Na sequência estão relacionadas as cidades de sua RA e os números de alunos matriculados 

no Unitoledo, em 2018. 

 

Síntese de dados dos municípios atendidos pelo Unitoledo (RA de Araçatuba) 

Cidade UF 
Distância 

(km) 

Habitantes 

(2018) 
IDH 

Matriculados 

UNITOLEDO 

Instituições  

Presencial  EAD 

Alto Alegre  SP 72 4.105 0,77 17 - - 

Andradina SP       117 55.943 0,79 99 3 5 

Araçatuba  SP 0 188.884 0,78 2344 9 23 

Auriflama SP  71 14.429 0,77 73 1 2 

Avanhandava SP 72 11.949 0,70 63 - - 

Barbosa SP 64 7.142 0,69 22 - - 

Bento de Abreu SP 57 2.674 0,80 26 - - 

Bilac SP 26 7.676 0,76 61 - - 

Birigui  SP 16 118.960 0,78 698 4 13 

Buritama SP 42 16.377 0,76 83 - - 

Castilho  SP  125 20.362 0,76 11 - - 

Clementina SP 46 8.087 0,72 35 - - 

Coroados  SP 28 5.802 0,71 33 - - 

Gabriel Monteiro  SP 46 2.692 0,76 30 - - 

Araçatuba 
47%

Região 
Administrativa 

49%

Demais 
municipios 

4%
Fora do Estado 

0%

Unitoledo - Região Administrativa
Cidades atendidas (%)
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Gastão Vidigal  SP 69 4.193 0,76 14 - - 

General Salgado SP 75 10.663 0,74 33 - 2 

Glicério SP 37 4.714 0,73 26 - - 

Guaraçaí SP 87 8.435 0,71 22 - - 

Guararapes SP 31 31.822 0,76 269 1 1 

Guzolândia SP 89 5.038 0,69 13 - - 

Ilha Solteira  SP 165 26.242 0,81 2 3 4 

Lavínia  SP 69 8.547 0,72 24 - - 

Lourdes SP 42 2.174 0,74 13 - - 

Luiziânia SP  63 5.607 0,70 13 - - 

Mirandópolis SP 89 28.438 0,75 109 1 - 

Murutinga do Sul  SP 99 4.186 0,78 4 - - 

Nova Castilho  SP 62 1.125 0,76 1 - - 

Nova Luzitânia SP  61 3.441 0,74 15 - - 

Penápolis SP 55 60.362 0,75 270 2 7 

Pereira Barreto  SP 138 25.314 0,76 47 1 - 

Piacatu SP 55 5.772 0,73 37 - 1 

Rubiácea SP 41 3.034 0,72 21 - - 

Santo Antônio do 

Aracanguá 

SP 
48 7.627 0,75 31 - - 

Santópolis do 

Aguapeí 

SP 
57 4.593 0,74 18 - - 

São João de 

Iracema  

SP  
92 2.083 0,76 1 - - 

SudMenucci SP  94 7.664 0,74 18 - 1 

Suzanapolis SP  140 3.383 0,74 3 - - 

Turiúba SP 68 2.013 0,80 17 - - 

Valparaíso SP 58 23.711 0,72 93 - 2 

Fonte: SEADE/IBGE(Cidades)/E-MEC 

 

 

Abaixo, estão relacionadas as cidades fora de sua RA e os números de alunos matriculados 

no Unitoledo, em 2018. 

 

Síntese de dados dos municípios atendidos pelo Unitoledo (fora da RA de Araçatuba) 

Cidade UF Distância Habitantes IDH Instituições 
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Matriculados 

UNITOLEDO 
Presencial EaD 

Aparecida D’Oeste  SP 152 4.450 0,75 1 - - 

Campinas  SP  459 1.182.429 0,80 1 27 34 

Chapadão do Céu  GO 476 8.138 0,74 1 - - 

Dracena  SP 162 46.324 0,77 2 4 4 

Flórida Paulista  SP 114 14.143 0,76 1 - - 

Guarantã SP  137 13.136 0,72 1 - - 

Iturama  MG 186 34.890 0,74 2 2 2 

Jales*  SP 112 47.220 0,77 58 2 11 

Licínio de Almeida* BA 1.387 12.665 0,62 1 - 1 

Lins SP  95 76.562 0,78 1 4 13 

Macaubal  SP 95 7.663 0,78 1 - - 

Monções  SP 77 2.132 0,77 4 - - 

Nova Canaã Paulista  SP 168 2.114 0,72 1 - - 

Osvaldo Cruz  SP 104 32.593 0,79 1 1 3 

Palmeira D’Oeste  SP 120 9.584 0,76 3 - - 

Paranapuã SP 134 3.815 0,77 4 - - 

Pontalinda SP 87 4.074 0,73 1 - - 

Promissão* SP 81 38.873 0,74 68 - 2 

Queiroz  SP 102 2.808 0,73 1 - - 

Ribeirão Preto  SP 329 682.302 0,78 2 14 30 

Rinópolis SP 70 10.116 0,75 4 - - 

Santa Albertina  SP 146 5.723 0,78 1 - - 

Santa Fé do Sul  SP 153 30.872 0,78 2 1 3 

Santa Salete SP 135 1.447 0,77 1 - - 

Santana da Ponte Pensa  SP 145 1.641 0,77 1 - - 

São Francisco  SP 152 2.793 0,75 3 - - 

São Paulo  SP  525 12.106.920 0,80 1 193 77 

Três Fronteiras  SP  154 5.427 0,76 1 - - 

Três Lagoas  MS 148 117.477 0,74 3 4 12 

Tupi Paulista  SP 167 15.321 0,76 1 1 1 

Urânia  SP  123 8.836 0,76 2 - - 

Vicentinópolis SP 587 8.053 0,77 1 - - 

Votuporanga  SP 128 92.768 0,79 2 4 8 

Zacarias  SP 69 2.542 0,77 13 - - 
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De modo geral, a IES atende estudantes vindos das 39 cidades de sua Região 

Administrativa, sendo que 30 pertencem à sua região do governo.  A presença de estudantes vindos 

de outras localidades demonstra a visibilidade e influência do Unitoledodentro do Estado de São 

Paulo e, até mesmo, fora dele.  

 

1.4.5 O Curso Superior de Tecnologia em Estética e Cosmética na Região Administrativa de 

Araçatuba  

Das 25 IES presentes na região distribuídas entre os 43 municípios de sua RA, apenas duas 

oferecem o curso de Estética e Cosmética, conforme veremos a seguir.  

 

O Curso Superior de Tecnologia em Estética e Cosmética na Região Administrativa de Araçatuba 
(2018) 

Fonte: E-MEC 

               
Atualmente, das 30 instituições presentes na região, há quatro polos destinados a oferta 

do curso de Estética e Cosmética na modalidade a EaD.  Destes, dois estão presentes em Araçatuba, 

conforme informações na sequência.  

 

 

O Curso Superior de Tecnologia em Estética e Cosmética (EaD) – Região Administrativa de 
Araçatuba (2018).  

Cidades 

(RA) 

IES Cursos oferecidos em atividade 

(modalidade EaD)  

Araçatuba  Centro Universitário 
de Jaguariuna – FAJ  

Administração/ Análise e Des. Sistemas/ C. Contábeis/ Ed. Física/ 

Engª de Produção/ Engª Elétrica/ Engª Mecânica/ Estética e 

Cosmética/ Pedagogia  

 Universidade 
Pitágoras – UNOPAR  

Administração/ Análise e Des. de Sistemas/ C. Contábeis/ Ed. Física/ 

Engª Civil/ Engª de Produção/ Engª Elétrica/ Engª Mecânica/ Estética 

e Cosmética/ Gestão de RH/ História/ Nutrição/ Pedagogia  

Cidades 

(RA) 

IES Cursos oferecidos em atividade 

(modalidade presencial)  

Conceito (MEC) 

ENADE Curso  IES 

Araçatuba   

 

 Centro Universitário 
Toledo de Araçatuba 
– UNITOLEDO  

Estética e Cosmética  - - 3 

Pereira 

Barreto  
 Faculdades 

Integradas 
Urubupungá – FIU  

Estética e Cosmética  - 3 3 
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General 

Salgado     
 Universidade 

Pitágoras – Unopar 

Arquitetura e Urbanismo/ Ed. Física/ Engª Mecânica/ Engª Elétrica/ 

Estética e Cosmética/ Gastronomia/ Nutrição/ Pedagogia  

Penápolis   Universidade 
Pitágoras – Unopar 

Administração/ Análise e Des. Sistemas/ C. Contábeis/ Ed. Física/ 

Engª Civil/ Engª de Produção/ Engª Mecânica/ Engª Elétrica/ Estética 

e Cosmética/ Gestão de RH/ História/ Nutrição/ Pedagogia 

 

                        
 

1.4.6 O Curso Superior de Tecnologia em Estética e Cosmética no UNITOLEDO  

No Unitoledo, o curso de Estética e Cosmética teve seu início em 2017.  Atualmente, o 

corpo discente possui 66 alunos matriculados no período noturno, em regime semestral.  O corpo 

docente é formado por cinco professores, a saber: dois mestres e três especialistas.  

A maior parte dos alunos matriculados (61%) são provenientes de cidades da RA de 

Araçatuba, 35% são de Araçatuba e, uma minoria é composta por demais localidades, conforme 

segue.  

 

 

 

Na sequência estão relacionadas as cidades e os números de alunos matriculados no 

no curso de Estética e Cosmética, em 2018. 

 
Cidades atendidas pelo Unitoledo para o Curso de Estética e Cosmética (2018)  

Cidade UF 
Distância 

(km) 

Habitantes 

(2018) 
IDH 

Matriculados 

UNITOLEDO 

Estética e 

Cosmética  

Instituições  

Presencial  EAD 

Araçatuba  SP 0 188.884 0,78 23 9 23 

Araçatuba 
35%

RA de 
Araçatuba 

61%

Demais 
localidades

4%

Curso de ESTÉTICA E COSMÉTICA
% de alunos matriculados por municípios 
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Avanhandava SP 72  11.949 0,70 2 - - 

Barbosa SP 64 7.142 0,69 1 - - 

Bento de Abreu SP 57 2.674 0,80 1 - - 

Bilac SP 26 7.676 0,76 1 - - 

Birigui  SP 16 118.960 0,78 6 4 13 

Braúna  SP 45 5.021 0,74 1 - 1 

Brejo Alegre  SP 47 2.573 0,74 1 - - 

Castilho  SP 125 20.362 0,76 1 - - 

Gabriel Monteiro SP 46 2.692 0,76 2 - - 

Gastão Vidigal  SP 69 4.193 0,76 1 - - 

Glicério  SP 37 4.714 0,73 1 - - 

Guararapes SP 31 31.822 0,76 5 1 1 

Mirandópolis SP 89 28.438 0,75 1 1 - 

Penápolis  SP 55 60.362 0,75 7 2 7 

Piacatu SP 55 5.772 0,73 5 - 1 

Promissão SP 81 38.873 0,74 1 - 2 

Rinópolis  SP 70 10.116 0,75 1 - - 

Rubiácea SP 41 3.034 0,72 1 - - 

Turiúba SP 68 2.013 0,80 1 - - 

Valparaíso SP 58 23.711 0,72 2 - 2 

Zacarias  SP 69 2.542 0,77 1 - - 

Total  66   

 

 

 No quadro a seguir é apresentado o percentual de participação do curso de Estética e 

Cosmética em relação aos demais cursos oferecidos pelo Unitoledo, bem como o número de alunos 

matriculados e seu percentual de participação dentro do contexto geral.    

 



 

Página 35/145 

 

 
 
Fonte: Elaboração própria.  

 

1.4.7 Novas Demandas  

Para os próximos anos estão previstas a oferta de novos cursos de graduação, tais como: 

Ciências Biológicas, Enfermagem, Zootecnia, Medicina Veterinária, Odontologia e Medicina. Além 

disso, a IES já deu início as etapas iniciais para a introdução do EaD com a oferta de disciplina na 

modalidade junto as turmas do 1º semestre dos cursos de graduação.  Enquanto isso, aguarda a 

visita da Comissão de Avaliação do MEC para o credenciamento do Unitoledo em EaD, prevista para 

ocorrer este ano.  

 

1.5 Missão e Visão  

O Centro Universitário Toledo tem como Missão transformar a vida das pessoas por meio 

do ensino de qualidade que promove formação humanizada e inovadora. 

200  (4,0%)

53   (1,1%)

349 (7,1%) 

177  (3,6%)

119  (2,4%)

1673 (33,9%)

217 (4,4)

116  (2,3%)

182 (3,7%)

253 (5,1%)

104 (2,1%)

71 (1,4%)

135 (2,7%)

46 (0,9%)

66 (1,3%)

31 (0,6%)

154 (3,1%)

91 (1,8%)

49 (1,0%)

96 (1,9%)

146 (3,0%) 

159 (3,2%)

209 (4,2%)

73 (1,5%)

172  (3,5%)

Administração

Análise e Desenvolvimento de Sistemas

Arquitetura e Urbanismo

Biomedicina

Ciências Contábeis

Direito

Ed. Física - Bacharelado

Ed. Física - Licenciatura

Engenharia Agronômica

Engenharia Civil

Engenharia de Produção

Engenharia Elétrica

Engenharia Mecânica

Engenharia Quimica

Estética e Cosmética

Farmácia

Fisioterapia

Gastronomia

Gestão de RH

História

Jornalismo

Nutrição

Pedagogia

Psicologia

Publicidade e Propaganda

Unitoledo (2018) 
Número de alunos matriculados (POR CURSOS)   
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Esta Instituição de Ensino Superior tem por escopo dotar o homem de instrumentos 

culturais, científicos e tecnológicos capazes de impulsionar: 

 A compreensão dos direitos e deveres da pessoa humana, do cidadão, da família, do 

Estado e dos grupos que compõem a sociedade, objetivando a aquisição de 

conhecimentos e habilidades e a formação de atitudes e valores; 

 O desenvolvimento integral do homem ou da personalidade humana e sua participação 

na realização do bem comum, sempre com apreço à tolerância recíproca em que se 

fundamenta a vida social; 

 O preparo do homem, enquanto indivíduo, para o domínio dos recursos intelectuais que 

permitam a plena compreensão do ambiente natural e social, do sistema político e dos 

valores em que se assenta a sociedade, incluindo a formação ética; 

 A manutenção da integridade e a perenidade do patrimônio do saber ou dos 

conhecimentos do País; 

 O respeito à igualdade entre os homens, aos princípios de liberdade e aos ideais da 

solidariedade humana; 

 A preservação, melhoria e recuperação da qualidade ambiental propícia à vida, visando 

assegurar condições ao desenvolvimento socioeconômico e à proteção da dignidade da 

vida humana; 

 A condenação a qualquer tratamento desigual por motivos de convicção filosófica ou 

religiosa, bem como a qualquer discriminação de classe social, raça ou sexo; e 

 O fortalecimento da unidade nacional e da solidariedade internacional. 

A Visão do Centro Universitário Toledo: Seremos uma Instituição sustentável 

economicamente, não dependente de financiamentos públicos, com qualidade acadêmica 

destacada pelo MEC, oferecendo diferentes modalidades de ensino, sendo reconhecido como um 

dos 5 (cinco) melhores Centros Universitários do Estado e um dos 10 (dez) melhores do país. 

1.5.1 Valores, finalidades e políticas institucionais  

1.5.1.1 Valores e Objetivos  

A missão e a visão do Centro Universitário Toledo são pautadas nos seguintes VALORES: 

 Qualidade 

 Inovação 

 Humanização 

 Sustentabilidade 
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Tendo Missão, Visão e Valores estabelecidos, o Centro Universitário Toledo elencou os 

objetivos para o período de vigência do PDI, organizando-os por área e estabelecendo metas para 

seu comprimento. 

São objetivos da IES: 

 Relacionados à Clientes e Mercados 

 Oferecer EAD 

 Buscar novos mercados 

 Buscar novas formas de financiamento 

 Ser o melhor Centro Universitário do Estado e um dos 10 melhores do país 

 De Sustentabilidade Financeira 

 Crescer a receita 

 Manter a rentabilidade 

 Não depender de financiamento público 

 Relacionados aos Processos Internos 

 Aumentar CPC e IGC 

 Melhorar processos de planejamento e comunicação 

 Melhorar processos acadêmicos e de gestão 

 Aprimorar a infraestrutura 

 Diminuir evasão de alunos 

 Relacionados ao Aprendizado e Melhoria Institucional (acadêmica e administrativa) 

 Desenvolver Inteligência de Mercado 

 Promover integração e disseminação da cultura organizacional 

 Desenvolver novas competências para inovação acadêmica 

 Capacitar docentes e técnico-administrativos 

 

1.5.1.2 Políticas institucionais 

1.5.1.2.1 Políticas de ensino  

Ensino de Graduação 

A busca pela qualidade acadêmica dos cursos de graduação oferecidos pelo Centro Universitário 

Toledo constitui objetivo fundamental mantido e permanentemente renovado pela instituição no 

desenvolvimento de seu trabalho. Essa tarefa se dá, em especial, por meio da promoção de atividades 

de ensino - na diversidade de áreas de conhecimento - e da produção científica, tecnológica e social.  

Tendo como missão transformar a vida das pessoas por meio do ensino de qualidade que promove 

formação humanizada e inovadora, a instituição atua no sentido de: atender às demandas e 

exigências do mundo do trabalho altamente dinâmico, que se traduz pela inserção profissional nos 

diferentes campos de atuação; contribuir para melhoria das condições sociais da comunidade interna 

e externa, por meio de ações de alcance social (dos acadêmicos, da comunidade escolar e sociedade 

em geral) ; colaborar, por meio das atividades de pesquisa e iniciação científica, com uma produção 
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acadêmica de qualidade; promover e fomentar a inovação acadêmica e profissional, por meio de ações 

de formação continuada de seus quadros e estímulo à criação e à inovação; proporcionar ações de 

educação humanizadas, pautadas no relacionamento próximo, acolhedor e dialógico. 

Desse modo, a política de ensino de graduação do Centro Universitário Toledo visa ao estabelecimento 

de princípios e diretrizes gerais para os cursos em todas as modalidades – bacharelado, licenciatura e 

superior de tecnologia –, constituindo a principal referência para novos cursos e para a reformulação 

dos existentes, adequando-os às novas demandas sociais e educacionais, com vistas à busca pela 

excelência acadêmica e fortalecendo a imagem da Instituição no cenário da educação superior 

brasileira.  

Os cursos de Graduação do Unitoledo orientam-se pelos seguintes princípios e diretrizes:  

I. promoção da integração entre as dimensões do ensino, da pesquisa e da extensão; 

II. formação de caráter humanista, expressando a responsabilidade e compromisso social com as 

demandas da sociedade em todas as suas dimensões e aliada à competência teórica, ética, técnica e 

perspectiva crítica frente à realidade social;  

III. consideração da dimensão formativa e informativa no processo de ensino e aprendizagem, a partir 

da compreensão do alunado nas suas inserções de classe social, de gênero e de religião, nas suas 

expressões de valores sociais, culturais e ideológicas e nas suas relações étnico-raciais;  

IV. formação com caráter generalista, como condição para atuação crítica e competente em relação 

ao que é básico em cada área, considerando a sua diversidade. A oferta de uma formação generalista, 

sem perder o compromisso com a especialização, deve garantir competência acadêmica para que o 

estudante se coloque em relação às demandas atuais, com domínio dos fundamentos que sustentam 

as bases do conhecimento existente. Assim, há que ser crítica, sólida, pautada no domínio dos 

métodos, processos e linguagens que articulem a produção do conhecimento de cada área. Deve 

garantir, ainda, as dimensões de interdisciplinaridade, considerando as várias possibilidades de 

sistematização, expressão e divulgação, mantendo-se sempre a referência histórica de sua produção 

em suas dimensões cultural, social e ética;  

V. favorecimento de condições de acesso e permanência no ensino superior de estudantes originários 

dos diferentes grupos sociais, incluindo deficientes, estudantes de diferentes experiências culturais e 

educacionais;  

VI. apoio a convênios e parcerias que intensifiquem a participação da instituição nas diferentes esferas 

da comunidade;  

VII. elaboração do projeto pedagógico de cada curso em sintonia com o projeto pedagógico 

institucional, bem como com as diretrizes curriculares nacionais, considerando-se, ainda, a articulação 
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entre ensino, pesquisa (por meio da iniciação científica) e extensão, flexibilização dos currículos, 

interdisciplinaridade, inovação acadêmica e avaliação constantes;  

VIII. reconhecimento da atividade de estágio como dimensão indissociável do processo de formação 

do estudante, assegurada pela supervisão acadêmica e profissional, pelo intercâmbio entre as 

unidades de ensino e os espaços de atuação profissional institucional e do mercado de trabalho;  

IX. apoio à internacionalização e à mobilidade acadêmica dos cursos, estimulando oportunidades de 

experiências diversificadas de mobilidade em instituições de educação superior estrangeiras e 

nacionais, com o objetivo de ampliar o número de docentes e de estudantes de graduação que 

participam de programas de cooperação, intercâmbio e extensão universitária, em instituições de 

ensino e profissionais no exterior e no Brasil;  

X. articulação nos cursos, nos casos em que couber, e garantindo a identidade de cada área de 

conhecimento, por meio da implantação de ações de iniciação científica transversais, programas de 

extensão e atividades de ensino; 

XI. desenvolvimento da autonomia dos estudantes, por meio de estudos e atividades que 

complementarão a formação do estudante. Caberá a cada curso, respeitadas as disposições legais 

pertinentes, determinar a carga horária, a ser dedicada a essas experiências diversificadas e qual a 

natureza e o tipo de atividades que poderão ser incorporadas à formação acadêmica do estudante e 

creditadas em seu histórico escolar, propiciando trajetórias diferenciadas e diversificadas; 

XII. desenvolvimento de ações interdisciplinares que pressupõem a parceria, o diálogo, a articulação, 

a troca de conhecimentos, o questionamento, a busca da interação. A ação interdisciplinar deve 

constituir-se, portanto, como uma reação à fragmentação do conhecimento. Implica a busca constante 

de superação da mera superposição de conhecimentos. Para tanto, é fundamental o estímulo a 

práticas de reciprocidade e de troca entre áreas diferentes de saber, tanto para a produção de novos 

conhecimentos, em uma perspectiva interdisciplinar, como para a análise e solução de problemas, de 

modo mais abrangente e multidimensional. Tais ações pressupõem planejamento, acompanhamento 

e registro;  

XIII. incentivo à formação continuada, que implica compreensão do mundo do conhecimento, cuja 

expansão, atualização e especialização são contínuas, o que revela, portanto, que a formação não se 

esgota na graduação; 

XIII. garantia da qualidade de formação, por meio da oferta de condições adequadas, que permitam a 

atualização constante e aprimoramento técnico-pedagógico. 

Considerando as diretrizes gerais, são propostos os seguintes objetivos para os cursos de Pós-

Graduação:  
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1. promover periodicamente a adequação dos cursos de graduação com vistas ao seu aprimoramento 

e à promoção da excelência acadêmica, tendo como meta avaliações pautadas por critérios de 

excelência de âmbito nacional, e projetos pedagógicos atualizados e flexíveis, consistentes com as 

necessidades sociais contemporâneas e compatíveis com a proposta de uma Instituição de Ensino 

diversa e socialmente comprometida. Os cursos serão avaliados periodicamente por meio da avaliação 

institucional promovida pela CPA e pelos professores e coordenação e terão como referência os 

resultados obtidos pelo curso, atualização legal, demandas de formação identificadas nas pesquisas 

com egressos e pelo contato com o mercado de trabalho e nos programas de extensão e atendimento 

à comunidade; 

2. estabelecer metas de crescimento dos cursos de graduação, bem como ações de manutenção e de 

sustentabilidade dos cursos existentes;  

3. estabelecer critérios de sustentabilidade para novos cursos, que deverão ser acompanhados de 

estudos de avaliação das demandas e necessidades da sociedade, com metas claras de desempenho 

de curto, médio e longo prazo, promovendo discussão com os docentes das várias áreas, para 

estabelecimento de planos de crescimento e qualificação;  

4. estimular a produção de conhecimento, fortalecendo a Iniciação Científica e demais atividades de 

investigação dos cursos, como, trabalhos de conclusão de curso, monografias e projetos 

interdisciplinares;  

5. planejar e executar sistematicamente programas de atualização, ampliação e melhoria da 

infraestrutura com previsão de realização, incluindo: (a) a atualização das bibliotecas e programas de 

manutenção e ampliação de acervos; (b) programa de qualificação e atualização de infraestrutura de 

informática; (c) programa de atualização e manutenção dos laboratórios; (d) capacitação pedagógica 

dos docentes;  

6. planejar a infraestrutura dos espaços físicos específicos dos cursos, com propostas de adequação, 

atualização e qualificação dos espaços, para: (a) garantir melhores condições de ensino e 

aprendizagem; (b) aprimorar e ampliar as condições de acessibilidade física aos espaços da Instituição; 

(c) ampliar e aprimorar instrumentos e equipamentos para o ensino; (d) ampliar e atualizar as 

bibliotecas às necessidades pedagógicas de ensino e de pesquisa; 

7. reestruturar os currículos para oferta de componentes curriculares na modalidade a distância, até 

o limite de 20% (vinte por cento) da carga horária total do curso; 

8. implantar programas de monitoria no curso, desenvolvidos no contexto das disciplinas, nas 

atividades de estágio e de extensão; 
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9. promover programas de nivelamento transversais aos cursos, tendo como foco os estudantes na 

superação de dificuldades que podem prejudicar o acompanhamento dos cursos, provocando o 

insucesso, o desestímulo e a evasão; 

10. promover a internacionalização e a mobilidade acadêmica, por meio do estabelecimento de 

parcerias previstas na política de internacionalização e mobilidade acadêmica, de docentes, 

estudantes e técnico-administrativos, por meio de programas de cooperação, intercâmbio e extensão 

universitária;  

11. implantar no currículo a formação de competência, a ser desenvolvida na modalidade a distância, 

visando ampliar as perspectivas formativas para além do conjunto das disciplinas “clássicas” que 

compõem o currículo, comprometendo-se com uma formação amplifica e voltada para demandas 

profissionais e pessoais que se apresentam na sociedade atual;  

12. ampliar a produção acadêmica, por meio das publicações nas revistas científicas institucionais e 

em periódicos nacionais e internacionais qualificados, além das publicações de e-books pelo Editora 

Toledo; 

13. promover o acompanhamento constante do curso, por meio do uso de indicadores de qualidade 

reconhecidos e pelo registro das práticas, buscando identificar demandas e ações exitosas e 

inovadoras, a fim de promover a melhoria constante dos cursos; 

14. ampliar a utilização de metodologias ativas de aprendizagem nos cursos, visando potencializar a 

participação dos estudantes nos processos de ensino e de aprendizagem, a autonomia e o 

protagonismo acadêmico, além da colaboração, elementos fundamentais para a aprendizagem 

significativa; 

15. realizar atividades e eventos acadêmicos de ensino, pesquisa e extensão, como semanas 

acadêmicas, fóruns, Encontros de Pesquisa e Extensão – ENPEX e outras dessa natureza; 

16. incentivar a participação de docentes e estudantes em eventos e atividades acadêmicas externas; 

17. promover visitas técnicas e ações de integração com a comunidade local, regional, nacional; 

18. fomentar a participação da comunidade acadêmica nas ações de avaliação do curso (externas e 

internas); 

19. indicar demandas de formação continuada de professores, com devido encaminhamento ao NIFA 

– Núcleo de Inovação e Formação Acadêmica e Administrativa -, com base nos diagnósticos realizados 

pelo curso nas diferentes ações de avaliação; 

20. identificar estudantes com necessidades educacionais especiais, propor atendimento específico 

(cuidadores, materiais didáticos, equipamentos e serviços especializados), bem como a promoção de 

uso de metodologias de ensino diferenciadas para tal atendimento; 
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21. ampliar e diversificar o uso de tecnologias diferenciadas voltadas para a melhoria dos processos 

de ensino e aprendizagem (apps educativos, videoconferências, comunicação remota, ambientes 

virtuais de aprendizagem); 

22. implantar nos currículos dos cursos metodologias de ensino voltadas à construção de 

conhecimentos fundamentados em fenômenos, em questões reais e em demandas específicas das 

áreas dos cursos, como forma de conferir significado e sentido ao saber construído. Trabalhar com 

metodologias voltadas para as áreas dos cursos (como CDIO para as engenharias, empreendedorismo 

na área de negócios e demais), incentivar a produção de trabalhos acadêmicos (TCC, monografias, 

projetos) com foco em demandas sociais e profissionais. 

 

1.5.1.2.2 Políticas de pesquisa  

O Centro Universitário Toledo entende que a importância da pesquisa é fundamental na construção 

de uma instituição de ensino de qualidade, colaborando, assim, para o desenvolvimento social e que 

buscando soluções para os problemas relevantes da sociedade. Dessa forma, assume o compromisso 

de investir na pesquisa, por meio do fomento às ações de iniciação científica, incentivo à organização 

de linhas e grupos de pesquisa, desenvolvimento de trabalhos científicos de conclusão de curso. 

Temos a clareza de que a pesquisa contribui para o reconhecimento da qualidade institucional pela 

sociedade, pois seus resultados impactam positivamente a comunidade e a divulgação desses 

resultados propagam o trabalho realizado. Nesse sentido, há um projeto de incentivo à produção 

acadêmica, que se caracteriza por: 

(a) pela diversidade nas formas de apoio interna e externamente;  

(b) pelo atendimento do maior número possível de demandantes; 

(c) pelo apoio a projetos que podem demonstrar sua qualidade e que preveem resultados na forma 

de divulgação de trabalhos qualificados e de desenvolvimento tecnológico. 

Partindo desses princípios, a política de Pesquisa da Instituição tem os seguintes objetivos:  

a) qualificar a pesquisa na Instituição, por meio de programas de orientação à elaboração de projetos, 

incentivo aos grupos de pesquisa, ampliação das formas de divulgação;  

b) incrementar e qualificar a publicação de resultados de pesquisa por parte de professores e 

estudantes, promovendo a publicização da pesquisa, especialmente em veículos de publicação 

nacionais e internacionais;  

c) promover o aumento quantitativo e, em especial, qualitativo dos indicadores de pesquisa da 

Instituição;  

d) incentivar a captação de recursos externos para pesquisa, incentivando a qualificação do corpo 

docente para concorrer em editais públicos e de agências de fomento à pesquisa;  
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e) promover procedimentos, fluxos e processos públicos e eficientes para a distribuição de recursos 

para o incentivo e fomento à pesquisa na Instituição. 

O Plano de Incentivo à Pesquisa é composto pelas modalidades de apoio à pesquisa a seguir 

enumeradas:  

1. Bolsa de Iniciação Científica destinada aos estudantes. Promove o contato com a pesquisa pelos 

estudantes de graduação em sua formação inicial  

2. Bolsas de Pesquisa destinadas aos docentes orientadores e líderes dos grupos de pesquisa 

3. Publicação de periódicos: apoio à publicações eletrônicas, vinculadas à Instituição 

4. Congressos Nacionais e Internacionais: modalidade que consiste no apoio à participação de 

docentes em congressos, realizados dentro e fora do país, patrocinados por entidades 

científicas/acadêmicas reconhecidas na área de conhecimento do evento;  

6. Equipamentos e materiais: aquisição de equipamentos e materiais necessários ao desenvolvimento 

de pesquisas 

7. Capacitação Docente – Mestrado e Doutorado : para essa modalidade, além das bolsas, há previsão 

de adequação da jornada do docente para cumprimento de créditos e elaboração de dissertação/tese;  

A definição de prioridades e incentivos para o desenvolvimento de atividades de investigação e de 

produção científica na Instituição se desenvolve mediante programas da política de pesquisa 

institucional, que fixa normas gerais de apresentação, duração, apoio financeiro, prazos, 

encaminhamento, aprovação, avaliação e acompanhamento dos projetos apresentados. Estes 

projetos não podem estar dissociados da busca pela qualidade de ensino e, ainda, devem influenciar 

as atividades extensionistas. 

Na iniciação científica, sob a orientação de um docente responsável, o discente de Graduação 

desenvolve projeto associado a eixos temáticos relacionados à sua área e/ou disciplina específica. 

O quadro abaixo descreve os grupos e linhas de pesquisa organizados pelos cursos da Instituição: 

 

 

  
 

RELATÓRIO DE GRUPOS E LINHAS DE PESQUISA - UNITOLEDO 

 

  
 

  

  

  

ÁREA NOME DO GRUPO NOME DA LINHA RESPONSÁVEL 

   Rosana Corrêa 

 

 Marcelo Martelo 






 Simas Aragão 










Marcio Fernando 
Gomes 




 
Breno Oliveira 

   Mário Henrique 
Sellis Porteira 
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 Melissa Moura 






Ana Paula Saab 

   Claudio Boni 





 Daniel Barile da 
Silveira 

 


 Daniel Barile da 
Silveira 








Luciano Meneguetti 
Pereira 








Luciano Meneguetti 
Pereira 

 



Moacyr Miguel de 
Oliveira 

 Gênero, Educação e Feminismos  Jamilly Nicácio 

 Gênero, Educação e Feminismos  Jamilly Nicácio 








Manoel Ferreira dos 
Santos Junior 








Manoel Ferreira dos 
Santos Junior 

   Wagner Garcez de 
Mello 

   Wagner Garcez de 
Mello 

  
Mozart Mariano 
Carneiro Neto 





 Mozart Mariano 
Carneiro Neto 






 Sergio Mazini 






 Juliene Leoni 

   Wesley Pontes 

   João Zamperin 








Lucas Mendes 
Scarpin 










Andréia Moreira de 
Souza Mitidieri 









 Fábio Yoshikazu 

Kodama 








 Fábio Yoshikazu 
Kodama 








Camila Tami 
Stringhetta Garcia 








Camila Tami 
Stringhetta Garcia 




  Camila Tami 
Stringhetta Garcia 

   Carlos Eduardo 
Marotta Peters 

 



Angela Inês 
Liberatti 

   Angela Inês 
Liberatti 

 



Angela Inês 
Liberatti 

 



Angela Inês 
Liberatti 

   Angela Inês 
Liberatti 

   Angela Inês 
Liberatti 

   Angela Inês 
Liberatti 

   Cesar Gomes da 
Silva 








Adriane Cristina 
Garcia Lemos 

 



Adriane Cristina 
Garcia Lemos 








Gabriela da Silva 
Ferreira 

 



Rita de Cássia 
Valente Ferreira 

 



Rita de Cássia 
Valente Ferreira 
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Rita de Cássia 
Valente Ferreira 

 


 Tatiane Petroni 

 

 

1.5.1.2.3 Políticas de extensão  

A Extensão deve ser compreendida como atividade essencial das Instituições de Ensino Superior. 

Busca-se, por meio da Extensão, alternativas que possibilitem produzir conhecimentos que estejam 

articulados ao ensino e à pesquisa (iniciação científica), e torne-os acessíveis aos mais variados 

segmentos da sociedade. 

A política de extensão prioriza a busca por arranjos colaborativos e processos de trabalho que 

favoreçam o diálogo, a sinergia e o apoio mútuo entre ações, projetos e setores extensionistas da 

instituição, objetivando colaborar na renovação da cultura da extensão, bem como potencializar 

resultados acadêmicos e sociais, otimizando o uso dos recursos de que o Centro Universitário 

Toledo dispõe.  

A Extensão Universitária tem por objetivos:  

- promover interação concreta e produtiva entre o ensino e a pesquisa da Instituição com a 

sociedade, 

- contribuir na qualificação da formação acadêmica e profissional dos estudantes, por meio da 

relação com as realidades sociais, políticas, econômicas e culturais da sociedade;  

- colaborar, no âmbito das competências extensionistas da instituição, com o equacionamento e a 

solução de problemas concretos em nível local, regional e/ou nacional; - contribuir para melhoria 

das condições sociais da comunidade externa.  

São princípios e diretrizes da Extensão Universitária:  

1. articulação com a comunidade local, regional e nacional;  

2. incentivo a parcerias com sociedade civil organizada;  

3. incentivo às ações extensionistas voltadas para a melhoria das condições sociais da comunidade, 

para a sustentabilidade, para a responsabilidade social, para o desenvolvimento artístico e cultural, 

para a diversidade, direitos humanos e igualdade étnico-racial;  

4. criação de projetos extensionistas articulados com o ensino e a pesquisa produzidos na 

instituição; 

5. avaliação e monitoramento contínuo das ações realizadas e compartilhamento dos dados com a 

comunidade interna e externa.  

A Extensão Universitária é realizada pelos diferentes cursos da instituição e sua gestão é feita pela 

Coordenação de Pesquisa, Extensão e Ação Comunitária. A Extensão se materializa em ações, 
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projetos, cursos, que implicam arranjos flexíveis de processos de trabalho, sujeitos às dinâmicas do 

ensino e da pesquisa, sobretudo abertos às reorientações que advenham da desejável renovação 

do projeto acadêmico da Instituição. São, portanto, processos de trabalho conjunto, 

acompanhados pela Pró-Reitoria Acadêmica, com vistas à potencialização e compartilhamento das 

experiências e à otimização do uso de recursos disponíveis.  

Compõem com as ações um arranjo de trabalho, por meio do qual o planejamento, a execução, o 

acompanhamento e a avaliação das atividades são organizados.  

Ações, atividades e projetos extensionistas, além de serem realizados por meio do ensino e da 

pesquisa, contam com estruturas formais e permanentes: Escritório de Assistência Judiciária, TV e 

Rádio Toledo, CEJUSC Unitoledo, Laboratório de Avaliação Física e Desportiva, Laboratório de 

Análises Clínicas Unitoledo, Clínica de Fisioterapia Unitoledo, Clínica de Nutrição Unitoledo, LEC – 

Laboratório de Engenharia Civil, Escritório Modelo de Arquitetura e Engenharia, Agência Beta, Lean 

Lab Escritório de Serviços da Engenharia de Produção e Zenith Empresa Jr. 

 

1.5.1.2.4 Ensino de Pós-Graduação  

A oferta do ensino de Pós-Graduação é muito tradicional na Instituição e objetiva oferecer estudos 

de aprofundamento em determinados campos de conhecimento a candidatos graduados no ensino 

superior, com vistas ao aprimoramento de sua atuação profissional.  

A Pós-Graduação do Centro Universitário Toledo é realizada por meio de projetos desenvolvidos e 

acompanhados pela Pró-Reitoria Acadêmica, em consonância com as políticas institucionais 

definidas pelo do Conselho de Ensino, Pesquisa e Extensão – CONSEPE.  

As atividades desenvolvidas no contexto da Pós-Graduação têm por finalidade a realização de 

cursos de especialização, aperfeiçoamento e aprimoramento. Os cursos de extensão são 

sugeridos/indicados, planejados, implantados e geridos pela coordenação de Pesquisa, Extensão e 

Ação Comunitária – setor ligado à Pró-Reitoria Acadêmica.  

Nessa dimensão, a Instituição busca responder com dinamismo e criatividade às demandas da 

sociedade por ampliação, aprofundamento e atualização de conhecimentos nas diversas áreas 

profissionais. 

O perfil dos estudantes dos cursos de Pós-Graduação é bastante similar no que tange à sua origem. 

São basicamente egressos dos cursos de graduação da própria instituição. Esse perfil tem se 

desenhado nos últimos 4 (quatro) anos, quando a instituição intensificou os processos de 

articulação com os cursos de graduação. Tal processos se deu, principalmente, pela compreensão 

de que era necessário estabelecer identidade entre os dois níveis de formação. 
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É meta permanente da Pós-Graduação do Centro Universitário Toledo a ampliação da presença de 

profissionais egressos da instituição em seus cursos, para tanto, trabalha no sentido de aproximar 

esses dois níveis, especialmente promovendo articulações em áreas como a produção acadêmica 

(publicações), pesquisa – no contexto dos grupos de pesquisa -, eventos acadêmicos (semanas 

acadêmicas, fóruns, ENPEX), ações esportivas e culturais (shows, jogos universitários) e de ensino, 

abrindo oportunidade para que os dois níveis possam, em ocasiões planejadas, participar de 

atividades e projetos conjuntos. 

Importa destacar que a criação dos cursos de Pós-Graduação é resposta às demandas identificadas 

pela Instituição. Nesse sentido, a avaliação ocupa papel primordial, em especial a avaliação 

realizada com o egresso e nos contatos realizados pela equipe de relacionamento com os órgãos e 

empresas públicas e privadas de nossa cidade e regiões de alcance dos cursos. 

A cada semestre são realizadas ações de divulgação da Pós-Graduação que são acompanhadas de 

pesquisa de mercado. São realizados concursos de bolsas e descontos que direcionam a demanda 

dos cursos. 

Buscando atingir a um público cada vez mais amplo e diversificado, a Instituição firma vários tipos 

de acordos, parcerias e convênios com a iniciativa pública e privada. Além disso, a Instituição realiza 

convênios de cooperação com instituições estrangeiras, com vistas à internacionalização da Pós-

Graduação.  

Os cursos de Pós-Graduação do Unitoledo orientam-se pelos seguintes princípios e diretrizes:  

I. promoção da articulação entre graduação e pós-graduação, por meio de atividades de 

intercâmbio e realização de ações conjuntas; 

II. formação profissional aprofundada, voltada às demandas específicas e emergentes da área de 

atuação/formação;  

III. elaboração do projeto pedagógico de cada curso em sintonia com a política institucional definida 

pelo CONSEPE;  

IV. previsão e apoio à internacionalização e mobilidade acadêmica, por meio da participação em 

programas de cooperação, intercâmbio e extensão universitária, em instituições de ensino e 

profissionais no exterior e no Brasil;  

V. garantia da qualidade de formação, por meio da oferta de condições adequadas, que permitam 

a atualização constante e aprimoramento técnico-pedagógico. 

Considerando as diretrizes gerais, são propostos os seguintes objetivos para os cursos de Pós-

Graduação:  
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1. promover a atualização constante dos programas dos cursos, em consonância com as 

atualizações legais e as demandas identificadas por meio da avaliação institucional, pesquisa com 

egressos e avaliação do mercado; 

2. propor novos cursos e estabelecer metas de crescimento, bem como ações de manutenção e de 

sustentabilidade dos cursos existentes;  

3. atualizar o currículo dos cursos e promover a oferta de componentes curriculares na modalidade 

a distância, até o limite de 20% (vinte por cento) da carga horária total do curso; 

4. garantir a contratação e permanência de docentes com titulação mínima de mestrado, além de 

experiência profissional que possibilite a ampliação e aprofundamento das disciplinas de modo a 

torná-las atualizadas, pertinentes e contextualizadas; 

5. identificar estudantes com necessidades educacionais especiais, propor atendimento específico 

(cuidadores, materiais didáticos, equipamentos e serviços especializados), bem como a promoção 

de uso de metodologias de ensino diferenciadas para tal atendimento; 

6. ampliar e diversificar o uso de tecnologias diferenciadas voltadas para a melhoria dos processos 

de ensino e aprendizagem (Apps educativos, videoconferências, comunicação remota, ambientes 

virtuais de aprendizagem). 

 

1.5.1.2.5 Educação a Distância  

Os recentes avanços tecnológicos, em especial os das Tecnologias Digitais de Informação e 

Comunicação, promoveram profundas alterações no campo educacional. Tais alterações podem 

ser analisadas sob diferentes ângulos, como, por exemplo, o fato de que exigem uma formação 

acadêmica mais sintonizada com as necessidades da sociedade atual, e de outro lado essas 

alterações propiciaram a exploração dessas tecnologias como componentes pedagógicos 

importantes. 

OS recursos tecnológicos possibilitam a ampliação das possibilidades metodológicas, se bem 

utilizados.  Tendem a tornar, por meio das simulações, representações, o conteúdo mais acessível, 

mais significativo, na medida em que tem o potencial de envolver os sujeitos no processo.  

Cabe ressaltar, ainda, que as tecnologias tendem a ampliar as possibilidades de acesso à educação, 

na medida em que tem o potencial de alcançar sujeitos em localidades e situações em que a 

educação presencial não os consegue alcançar. 

É nesse contexto que se situa a criação de cursos na modalidade a distância, parte integrante da 

política educacional do Centro Universitário Toledo. 

A Instituição optou por formalizar, no ano de 2017, pedido de credenciamento para oferta de 

cursos na modalidade de Educação a Distância. Inicialmente serão oferecidos cursos na sede e em 
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mais 3 (três) polos: Penápolis, Auriflama e Três Lagos. A operação de EAD do UNITOLEDO contará 

com uma equipe multidisciplinar de profissionais que atuará na sede, além das equipes de docentes 

dos cursos a distância, bem como a equipe multidisciplinar dos polos de EAD. Esta equipe estará 

permanentemente sendo capacitada, para atender as demandas dos cursos oferecidos. Além da 

equipe padrão, serão formadas equipes para cada novo curso a distância que será oferecido 

composto por profissionais graduados nas áreas dos cursos com competência nas disciplinas nas 

quais desenvolverão atividades de tutoria. Será aprimorado e expandido o programa de formação 

docente para educação online, visando capacitar todos os docentes envolvidos na operação de EAD 

e realizar um constante acompanhamento dessa equipe. 

A Instituição vislumbra na Educação a Distância uma grande possibilidade ampliação da oferta de 

seus cursos, alindo o compromisso político e ético à excelência pedagógica. Nesse sentido, mantém 

suas exigências de qualidade, tanto campo dos procedimentos acadêmicos e administrativos, 

quanto nos critérios de avaliação dos conhecimentos produzidos, em todas as suas formas de 

apresentação, sem deixar de explorar potencialidades características das diversas modalidades 

(presencial, semipresencial e a distância).  

A instituição compreende que os cursos a distância não são concebidos pela mera transposição da 

modalidade presencial, mas exigem planejamento e organização específicos. Da mesma forma, há 

que se comprometer com a potencialização dos recursos tecnológicos disponíveis, em suas 

convergências possíveis.  

Entendendo que a Educação a Distância é modalidade oferecida de diferentes formas, no que tange 

ao seu alcance e finalidades (presencial com suporte de EAD, semipresencial ou híbrido, a 

distância), a Instituição compreende que por meio de sua oferta objetiva-se:  

1. ampliar o uso de tecnologias digitais de informação e comunicação nos processos de ensino e 

aprendizagem;  

2. estimular a criação e implementação de metodologias adequadas à EaD, tendo por objetivo a 

construção significativa de conhecimentos;  

3. ultrapassar os limites geográficos e temporais e levar educação superior de qualidade para uma 

parcela da sociedade carente de formação. 

Assim, estabelece as seguintes metas:  

- desenvolvimento de programas de educação continuada permanente para docentes, equipe 

técnica e suporte administrativo;  

- ampliação de equipes multidisciplinares responsáveis pela proposição de cursos e atividades nas 

modalidades a distância, semipresencial ou presencial com uso de recursos tecnológicos digitais;  

- garantia de infraestrutura de apoio necessária ao desenvolvimento dos cursos e atividades;  
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- adequação do modelo de gestão acadêmico-administrativa à modalidade;  

- avaliação periódica dos cursos e atividades, com vistas ao seu constante aprimoramento.  

O Centro Universitário Toledo conta com uma coordenação especifica junto ao Núcleo de Educação 

a Distância - NEAD, órgão de natureza transversal, responsável pela gestão de projetos e de 

atividades acadêmicas na área de educação a distância.  

São princípios e diretrizes da Educação a Distância:  

1. atendimento às demandas de formação continuada à comunidade, segundo os mesmos 

princípios que norteiam as demais atividades acadêmicas;  

2. valorização das atividades de EAD, de educação semipresencial e de atividades de aprendizagem 

mediadas pelas Tecnologias Digitais de Informação e Comunicação na difusão do conhecimento 

produzido por essas atividades pela Instituição;  

3. articulação e integração da coordenação de Educação a Distância com os cursos de Graduação, 

Pós-Graduação e Formação Continuada;  

4. formação continuada de recursos humanos (docentes, gestores, funcionários, comunidade);  

5. valorização e expansão de cursos de Educação a Distância; 

6. Incentivo ao uso de educação semipresencial nos cursos de Graduação;  

7. incentivo às atividades de pesquisa na área de EAD e uso de tecnologias integradas às atividades 

da docência;  

8. avaliação e monitoramento contínuo das ações realizadas e compartilhamento dos dados com a 

comunidade interna e externa.  

O ambiente virtual de aprendizagem utilizado pelo Centro Universitário Toledo é o ambiente 

Moodle, configurado para garantir a oferta da educação a distância. Nesse ambiente, o estudante 

tem acesso a todas as ferramentas necessárias para estudar, interagir com os colegas, professores 

online e fazer as atividades indicadas, tirar as dúvidas, etc. Nos cursos a distância, em razão de suas 

características, é fundamental a presença de uma equipe multidisciplinar responsável por gerenciar 

a elaboração dos projetos, a gestão da oferta de materiais didáticos, a implementação dos cursos 

e seu acompanhamento.  

Para oferta da Educação à Distância, integral ou 20% no conjunto das disciplinas do curso, a IES 

conta com materiais pedagógicos específicos e base tecnológica alinhada aos projetos pedagógicos. 

A seguir apresentaremos a base tecnológica institucional para oferta da modalidade EAD, bem 

como o sistema de controle de produção e distribuição de material didático, informações acerca 

do plano de expansão e atualização de equipamentos e, por fim, os recursos de tecnologia de 

informação e comunicação e o ambiente virtual de aprendizagem - AVA: 

a) Base tecnológica Institucional 
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Para a oferta da Educação a Distância, a Instituição conta com estrutura de desenvolvimento 

composta por uma coordenação específica, equipe técnica, estrutura física especialmente 

organizada para atender a equipe de trabalho, recursos tecnológicos diferenciados (tanto para 

equipe de trabalho, como para os discentes, usuários da modalidade). Há plano de expansão e 

atualização dos recursos tecnológicos. 

A base tecnológica institucional atende plenamente os objetivos de formação dos discentes – 

explicitados nos PPC - e é composta, entre outros, por: laboratório de informática móvel e 

equipamentos para empréstimo (na biblioteca), Ambiente Virtual de Aprendizagem - MOODLE, 

Biblioteca (física e virtual), salas de aula, sala de coordenação, wifi,  dispositivos como projetores 

multimídia, impressoras, equipamentos para videoconferência.  

Todas essas condições de oferta de EAD, alinhados à política para a modalidade, estarão presentes 

nos polos, quando do credenciamento da IES. 

 

b) Sistema de controle de produção e distribuição de material didático 

O material didático utilizado nas disciplinas na modalidade à distância é elaborado (em parte) por 

terceiros e adquirido pela Instituição. 

Após a aquisição, que conta com sistema de controle de qualidade e adequação às necessidades 

institucionais, que se dá pela participação do coordenador do NEAD, da Pró-reitora Acadêmica e 

do programador, há uma etapa de customização e complementação. Esse processo tem como 

objetivo construir um material adequado às especificidades das disciplinas oferecidas. Os 

professores da disciplina participam dessa etapa, reconstruindo e acrescentando elementos ao 

material adquirido. São gravados vídeos e construídos textos e atividades específicas para cada 

objeto de aprendizagem. 

O material é disponibilizado no ambiente virtual de aprendizagem (MOODLE) e conta com 

bibliografia básica e complementar disponível na biblioteca física e virtual da Instituição. Há 

exemplares em número suficientes, bem como assinaturas de acesso às bibliotecas digitais para 

todos os acadêmicos. 

Há dispositivos tecnológicos que garantem a acessibilidade comunicacional (narrador, lupa, auto 

contraste, Libras (hand talk)).  

No AVA o aluno recebe o serviço educacional, que pode ser traduzido em materiais didáticos, 

ferramentas de comunicação e interação, ou seja, um completo sistema de avaliação, mediados 

por professores e tutores. Cabe ressaltar que as disciplinas contam com aulas presenciais uma vez 

ao mês. 
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O acesso ao AVA coloca à disposição dos estudantes uma gama de materiais didáticos com 

diferentes representações (multimídia) e de diferentes linguagens (verbal, pictórica, audiovisual), 

possibilitando que eles desenvolvam novas leituras e escritas, inclusive com acesso direto ao acervo 

digital disponibilizado para pesquisa e leitura por meio da Biblioteca Digital.  

Assim como nos demais materiais disponíveis aos estudantes, há para material do EAD plano de 

atualização, que nesse caso específico é anual. 

A instituição planeja produzir material por meio do apoio à produção de material autoral pelo corpo 

docente. 

 

c) Plano de expansão e atualização de equipamentos  

A expansão e atualização de equipamentos são realizadas por meio do planejamento elaborado no 

contexto da definição da Infraestrutura Tecnológica. 

Há acompanhamento do plano, por meio da análise das metas estabelecidas para o período de 

vigência do PDI, que orientam as ações de expansão e atualização. Da mesma forma, há previsão, 

no documento de  Infraestrutura Tecnológica, de ações associadas à correção do plano.  

 

d) Recursos de tecnologias de informação e comunicação 

A Instituição conta com uma série de recursos de tecnologia de informação e comunicação que são 

disponibilizados para o desenvolvimento dos cursos e ações institucionais. 

A IES utiliza o ambiente virtual de aprendizagem MOODLE. Conta com o sistema acadêmico 

institucional integrado ao ambiente virtual de aprendizagem. Possui site com informações 

atualizadas e serviços online. Faz uso de aplicativos (APPs) educacionais na implementação de 

metodologias ativas. 

Tais recursos garantem interatividade entre os membros da comunidade acadêmica, viabilizam as 

ações acadêmico-administrativas, garantem a acessibilidade comunicacional, e apresentam 

soluções tecnológicas comprovadamente inovadoras. 

 

e) Ambiente virtual de Aprendizagem - AVA  

O AVA utilizado – MOODLE - está integrado ao sistema acadêmico e atende aos processos de ensino 

e aprendizagem adotados pela IES, conforme disposto nas políticas institucionais para educação a 

distância e como ferramenta complementar no desenvolvimento de atividades presenciais de 

ensino, garantindo a interação entre docentes, discentes e tutores. 

O MOODLE foi totalmente atualizado para possibilitar a adoção de recursos inovadores, com base 

nas novas aplicações disponíveis no ambiente. 
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1.5.1.2.6 Políticas de Responsabilidade Social da IES  

O Centro Universitário Toledo como entidade educativa que visa à formação intelectual e humana dos 

diversos agentes sociais, busca, na integração com funcionários, docentes, discentes e comunidade, 

efetivar a prática e o compromisso com a responsabilidade social, que permeia todo processo 

educacional. 

Por meio da implementação da política de responsabilidade social, a Instituição participa, de maneira 

efetiva, do desenvolvimento social e oferece às comunidades local e regional importante contribuição 

para a melhoria da qualidade de vida e para o aprimoramento da produção de bens e serviços. Assim, 

não restringe suas atividades à extensão, mas coloca como parte integrante das atividades de 

investigação e de ensino. 

O incentivo à promoção de ações que valorizam a responsabilidade social, se dá por meio da 

introdução de políticas afirmativas de inclusão que levem a indicadores de desenvolvimento social. 

Dentre essas ações, destaca-se a criação de mecanismos de ampliação de acesso ao ensino superior 

de uma crescente parcela da comunidade regional. Tais mecanismos viabilizam-se por meio de ações 

próprias da Instituição, mas, principalmente, através de convênios e parcerias.  

As ações relacionadas às políticas de inclusão relativas à viabilização e ampliação do acesso e 

permanência no Ensino Superior promovidas e financiadas pela Instituição apresentam número 

significativo de sujeitos contemplados. Se considerarmos exclusivamente as bolsas, os descontos, a 

oferta de empregos e os estágios profissionais, a Instituição atende uma média de 1600 alunos, de um 

universo de quase 5.000 matriculados, lembrando que a IES não tem natureza assistencial ou 

filantrópica, nos termos da lei. Existem, todavia, outras ações realizadas e/ou apoiadas pelo Centro 

Universitário Toledo que integram sua política de responsabilidade social. 

O Centro Universitário Toledo desenvolve programas voltados ao atendimento de seu compromisso 

com a inclusão social e desenvolvimento regional, por meio de atuação individual e também parecerias 

que resultam em expressivos índices de atendimento à população, conforme pode ser constato pelos 

projetos e números a seguir apresentados: 

Assistência Judiciária 

Oferta de Assistência Judiciária gratuita a população nas áreas de família sucessões. O escritório de 

Assistência Judiciária Gratuita “Dr Maurício de Toledo” é credenciado junto à Ordem dos Advogados 

do Brasil/SP, sob o registro nº 6002, livro 06, fls 78, Processo RE nº 5646.  

Nos últimos 4 anos o Escritório Assistência Judiciária abriu 1.377 (um mil, trezentos e setenta e sete) 

processos, dos quais 779 (setecentos e setenta e nove) encontram-se em andamento.  
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CEJUSC 

CENTRO JUDICIÁRIO DE SOLUÇÃO DE CONFLITOS E CIDADANIA - parceria entre o Centro Universitário 

Toledo e o Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo, tendo como objetivo ampliar o atendimento 

jurisdicional à população em geral. 

Nos últimos 4 anos o CEJUSC abriu 1.642 (um mil, seiscentos e quarenta e dois) processos e realizou 

903 (novecentas e três) audiências. 

 

Eternamente moços – Programa de Promoção da Saúde do Idoso 

Parceria com a UNIMED Araçatuba. Atendimento aos beneficiários do Plano com idade igual ou 

superior a 60 anos, de ambos os sexos, portadores de condições crônicas monitoráveis de acordo com 

as linhas de cuidado previamente estabelecidas, com condições para o autocuidado. Envolve ainda a 

participação da Clínica de Fisioterapia, Laboratório de Análises Clínicas e Clínica de Nutrição. 

O programa atende 100 (cem) idosos identificados pela UNIMED, com atendimentos 3 (três) vezes por 

semana. 

 

CR – Centro de Ressocialização 

Prestação de assistência jurídica gratuita a pessoas em situação de cumprimento de pena no Centro 

de Ressocialização de Araçatuba. 

O programa é fruto de uma em parceria com a Defensoria Pública do Estado de São Paulo e são 

realizados trabalhos em favor dos reeducando do Centro. 

Os números das atividades realizadas no último ano expressam a importância e o alcanço do programa 

em termos de cobertura e promoção de ações de desenvolvimento social: 

- Atendimento individuais (entrevistas): 1.261 (um mil, duzentos e sessenta e um); 

- Benefícios pleiteados: 215 (duzentos e quinze); 

- Petições diversas: 37 (trinta e sete); 

- Recursos interpostos: 01 (um). 

Clínica de Fisioterapia 

Prestação de atendimento gratuito à população de Araçatuba e região. Os atendimentos são 

precedidos de encaminhamento médico indicando a HD (Hipótese de Diagnóstico) do cliente.  

Por ano, a clínica realiza 3.500 (três mil e quinhentos) atendimentos gratuitos. 

Laboratório de Análises Clínicas – Realização de exames laboratoriais com atendimento gratuito à 

população. 

São realizados 30 (trinta) diferentes tipos de exames. 

No último levantamento realizado pelo Laboratório, constatou-se as seguintes médias de 
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atendimentos e exames nos últimos 2 (dois) anos: 

- Pacientes atendidos: 600 (seiscentos) 

- Exames realizados: 9.000 (nove mil) 

- Média de exames por paciente: 15 (quinze) 

A busca pela realização dos exames é espontânea e não demanda encaminhamento específico. Além 

disso, o Laboratório de Análises Clínicas realiza parcerias com a Clínica de Nutrição da Instituição e o 

Programa Eternamente Moços. 

  

LEC – Laboratório de Engenharia Civil 

Além de dar suporte às atividades de ensino e pesquisa dos cursos de graduação, realiza uma série de 

atividades de prestação de serviços a empresas locais e da região, por meio de treinamento e ensaios 

de controle tecnológico de materiais, promovendo, assim, a formação e a cultura da qualidade na 

construção civil. 

O LEC atende a dezenas de construtoras e empresas da área de construção civil, da quais, destacam-

se pela quantidade e diversidade de demandas ao laboratório, as seguintes empresas: 

 Lomy Engenharia; 

 COPEL; 

 TECOL Engenharia; 

 Telhas Esgalha; 

 Tininha Blocos; 

 LRG Construtora; 

 Alcance Construtora; 

 CONSCAPE Construtora;  

 Ata Blocos. 

A seguir apresentamos os números (média) relativos aos trabalhos desenvolvidos pelo LEC nos 

últimos anos: 

- Corpos de prova: para realização de ensaios de resistência de concreto: 6.750 (seis mil, setecentos 

e cinquenta); 

- Ensaios de absorção: 01(um); 

- Ensaios de argamassa: 62 (sessenta e dois); 

- Ensaio de compressão em blocos estruturais de concreto 600 (seiscentos); 

- Ensaio de compressão em blocos estruturais de cerâmica 100 (cem); 

- Prisma: ensaio conjunto (argamassa e bloco): 1.000 (um mil); 

- Paver: piso (ensaio): 20 (vinte); 
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- Traço: proporção de materiais para alcance de resistência 15 (quinze); 

- Granulometria: caracterização dos materiais: 2 (dois); 

- Piso permeável: ensaio de resistência e absorção: 2 (dois); 

- Aderência à tração: tração de argamassa para verificar aderência: 84 (oitenta e quatro). 

 

PAES – Projeto Arquitetura e Engenharia Solidária 

Desenvolvimento de projetos arquitetônicos voltados para o atendimento de comunidades e pessoas 

de baixa renda. Busca subsídios para viabilização dos projetos e conta com a participação voluntária 

de acadêmicos dos cursos de Engenharia Civil e Arquitetura e Urbanismo. Importa destacara que o 

projeto tem foco na sustentabilidade. 

Iniciado no ano de 2017 tem uma primeira obra no histórico. Trata da demolição e construção de uma 

edificação residencial de uma munícipe que teve sua residência destruída pelo fogo. 

Entre elaboração de projeto, registros e aprovações da obra, busca de parceiros e execução, o projeto 

teve duração de 1 (um) ano e orçamento estimado de R$ 80.000,00 (oitenta mil reais). 

Além do aspecto social, o PAES representa oportunidade fundamental para que os acadêmicos 

viabilizem soluções para as demandas de maneira inovadora e empreendedora, uma vez que são 

responsáveis pela concepção e execução de todo o projeto. 

 

Clínica de Nutrição  

Prestação de assistência dietoterápica ambulatorial à população. São atendidos pacientes de 

Araçatuba e região, alunos e funcionários da instituição, pacientes encaminhados do AME – 

Ambulatório Médico de Especialidades de Araçatuba, da Unidade Básica de Saúde (UBS) de 

Araçatuba, Santópolis do Aguapeí, Clementina e Guzolândia.  

O método de agendamento acorre por meio de triagem, identificando necessidade, indicação médica 

ou patologia apresentada.  

Média de atendimentos:  

São realizados em média de 15 (quinze) a 20 (vinte) atendimentos por semana, entre consultas e 

retornos, o que resulta em 60 (sessenta) a 80 (oitenta) atendimentos/mês aproximadamente.   

As consultas têm duração média de 1 hora e 30 minutos e os retornos 40 minutos. 

O acompanhamento de cada paciente ocorre a cada 30 dias, a depender da necessidade e 

disponibilidade da agenda.  
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Dada a grande demanda, existe lista de espera com pacientes que aguardam a vaga para iniciar o 

tratamento.  

 

NAF – Núcleo de Apoio Contábil e Fiscal 

Em parceria com a Receita Federal o NAF presta atendimentos à população carente (pessoas físicas) 

no que tange às obrigações tributárias federais. 

O trabalho consiste no atendimento individual e na orientação e auxílio na elaboração de documentos, 

guias e outros elementos de natureza fiscal e contábil. 

O trabalho do NAF é realizado na Instituição e em outros espaços de acesso facilitado à população. 

A média de atendimentos realizados nas ações específicas do NAF é de 25 atendimentos por evento. 

 

Os programas e projetos aqui apresentados têm na responsabilidade social seus compromissos, 

contudo o seu desenvolvimento e sucesso dependem da atuação responsável da instituição, mas, 

sobretudo, dos agentes e sujeitos que desenvolvem tais trabalhos e são desafiados a receber 

demandas, analisar situações, propor soluções. Os valores institucionais, como humanização e 

qualidade, devem pautar as ações, sendo sempre retomados e intensificados.  

A Política de Responsabilidade Social, por fim, preocupa-se com a continuidade e ampliação de seu 

alcance, assim estabelece as seguintes metas: 

a) Ampliar as ações de responsabilidade social, por meio de programas e projetos de 

empreendedorismo e inovação social; 

b) Consolidar práticas e ações de caráter integrador, valorizando a inclusão social e a promoção 

da cidadania; 

c) Contribuir com o desenvolvimento econômico por meio de programas e projetos que 

estimulem e auxiliem a comunidade local e regional; 

d) Ampliar as ações relacionadas ao meio ambiente, por meio de programas e projetos 

específicos; 

e) Contribuir com projetos voltados à defesa da memória cultural, da produção artística e do 

patrimônio cultural; 

f) Contribuir com projetos voltados à valorização da diversidade, dos direitos humanos e da 

igualdade étnico-racial; 

g) Desenvolver estudos para aprofundamento da compreensão dos dados de realidade local e 

regional que subsidiem a implementação de ações prioritárias de enfrentamento das múltiplas 

formas de exclusão social; 

h) Interagir com organismos públicos e privados objetivando a implementação de ações 
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vinculadas à política de responsabilidade social. 

 

2 ARTICULAÇÃO ENTRE PPC, PPI E PDI  

As políticas de ensino, pesquisa e extensão estão articuladas e integradas a partir da 

formulação e concepção do Projeto Pedagógico Institucional (PPI). Esse projeto é tido como o 

centro de referência da ação educacional. Com base nesse entendimento, o PPI integra o ensino, a 

pesquisa e as relações com a comunidade e através das atividades de extensão, sendo tais ações 

planejadas, executadas, acompanhadas e avaliadas sob a influência de um ambiente de constante 

interação com a sociedade em geral e o mundo do trabalho em particular, o que possibilita maior 

contextualização e significação às atividades acadêmicas. 

Ainda segundo o PPI, é fundamental compreender a necessidade de buscar a construção 

de uma unidade de ação ensino/pesquisa/extensão, no âmbito da instituição. Essa exigência 

decorre da função social que assumida coletivamente e que implica em praticar uma educação de 

boa qualidade, voltada para a formação de cidadãos autônomos e comprometidos com o 

desenvolvimento socioeconômico local, regional, nacional ou global, privilegiando a melhoria da 

qualidade de vida das classes menos favorecidas e contribuindo, dessa maneira, mudanças 

orientadas à construção de uma sociedade mais justa e igualitária, ou, no mínimo, menos injusta. 

É importante destacar que o PDI, o PPI e os PPC do são  resultado de um trabalho contínuo 

e participativo que envolveu todos os segmentos da estrutura organizacional da universidade, 

orientado pelas diretrizes educacionais vigentes. 

 

3 Organização didático-pedagógica do curso 

3.1. Concepção pedagógica 

Considerando o princípio da autonomia universitária de que trata a LDBEN 9394/96, o Centro 

Universitário Toledo vem desenvolvendo um trabalho coletivo de reflexão acerca dos princípios, 

objetivos e metas institucionais, com vistas à qualidade do ensino que oferece e da sua 

responsabilidade em desenvolver conhecimentos e formação profissional que contribuam de 

forma decisiva na busca de soluções para problemas originados pela complexidade da vida atual. 

Para acompanhar devidamente esse processo, tem buscado também desenvolver coletivamente 

documentos que possam referenciar seu perfil institucional, sua política de ensino, pesquisa 

(iniciação científica) e extensão, bem como seus instrumentos de avaliação expressos no seu plano 

de desenvolvimento. 

As perspectivas traçadas foram definidas em razão do debate sobre problemas vivenciados no 
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passado e no presente, e da necessidade de encaminhamentos práticos e racionais de flexibilização 

de procedimentos e adequação de posturas acadêmicas às expectativas da própria comunidade. 

O desejo do UNITOLEDO, enquanto instituição socialmente responsável, é contribuir para a 

sustentação de prioridades e para o enfrentamento de desafios, com senso de empreendimento e 

determinação em pensar sobre suas ações, avaliando resultados, cumprindo responsabilidades e 

fomentando transformações. 

Para alcançar sua missão, o UNITOLEDO toma como princípio norteador de suas atividades 

desenvolver a educação não só no espaço reservado às paredes da Instituição, mas também nos 

lugares socialmente compartilhados e destinados à vivência das pessoas – o bem maior desta 

Instituição de Ensino – que consigo trazem uma história, uma cultura e uma ideologia que as 

distinguem.  

Nessa medida, o Centro Universitário Toledo, que reúne contextos socioculturais construídos há 

mais de 50 anos na cidade de Araçatuba e Região, carrega valores que a tornam singular. Por esses 

valores, ela se deixa conduzir e, por isso, alcança essa singularidade, que vem marcada pelo seu 

declarado e transparente perfil humanístico.  

Ser, portanto, um organismo vivo dentro do seu entorno social, capaz de contribuir para o bem 

comum, na medida plena de suas capacidades, é o objetivo primordial do UNITOLEDO. Dentro 

dessa perspectiva, esta IES tem por princípio “desenvolver a educação não como processo de 

formação apenas, mas como interação social que conduz à participação plena, produtiva e crítica 

das pessoas na sociedade, habilitando-as a contribuírem para o bem comum, na medida plena de 

suas capacidades”. 

O papel dos educadores no desenvolvimento desse tipo de educação é, portanto, primordial e se 

dá por meio da mediação entre o aprendiz e os saberes historicamente construídos e disponíveis 

na sociedade. 

Diante disso, o trabalho busca garantir a sua continuidade, pautando-se, ainda, pelos seguintes 

princípios: 

 Respeito à ética; 

 Compromisso com a democracia, com a justiça social e com a produção de saberes; 

 Promoção do respeito mútuo, respeito à diversidade, à responsabilidade e à solidariedade 

humana; 
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 Promoção da verdade, em consonância com a identidade e a liberdade acadêmica; 

 Promoção da qualidade acadêmica; 

 Gestão democrática, transparente e descentralizada; 

 Busca de mecanismos para desenvolver o ensino, a extensão e a pesquisa por meio da 

iniciação científica; 

 Compromisso com o desenvolvimento local e regional. 

Pela reconhecida tradição na qualidade de ensino que oferece, este Centro Universitário Toledo 

possui uma imagem positiva junto à sociedade local e regional. Esse prestígio decorre do 

comprometimento com a qualidade dos serviços e, consequentemente, da competência dos seus 

colaboradores, em especial, docentes e demais funcionários, na maioria ex-alunos do Centro 

Universitário Toledo.   

Também constituem marcas essenciais a abertura para as relações desta Instituição com a 

sociedade civil e o alinhamento com as atuais tendências socioeconômico-culturais. 

Continuamente, isso se expressa como objetivo institucional de oferecimento de cursos 

diversificados, contemplando as diversas áreas de conhecimento e atendendo à demanda de 

mercado regional.    

A garantia da continuidade dos princípios filosóficos do UNITOLEDO está atrelada ao cumprimento 

das seguintes metas: 

 Incentivar projetos de investigação da realidade socioeconômico-cultural,  local e regional, 

em diversas áreas; 

 Incentivar articulações com secretarias municipal e estadual, prefeituras, órgãos públicos, 

para atendimento de demandas; 

 Desenvolver projetos de ensino, extensão e iniciação científica; 

 Desenvolver programas de atividades envolvendo direitos humanos e cidadania; 

 Aperfeiçoar os mecanismos de comunicação, incluindo estratégias de divulgação das 

atividades desenvolvidas, dos serviços prestados à comunidade e das ligações estabelecidas com 

diversos segmentos da sociedade. 

Do ponto de vista teórico-metodológico, as atividades de ensino, extensão e iniciação científica 

devem nortear-se pelo princípio básico educacional da flexibilização de organização curricular, 
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capaz de permitir a atualização constante das atividades acadêmicas, marcadas pela 

interdisciplinaridade e transdisciplinaridade, que supõem constante interação entre pessoas e 

disciplinas por meio da diversificação de conteúdos instrucionais e contextuais situados nos eixos 

horizontal e vertical.  

Para tanto, a Instituição reafirma as diretrizes gerais para a sua atuação no período de vigência 

deste PDI, de 2017 a 2021, quais sejam: 

Diretrizes Gerais 

 Comprometimento com o desenvolvimento integral do discente como profissional, 

como pessoa humana e como sujeito crítico e participativo da história de seu tempo, ou seja, do 

contexto sociocultural vigente; 

 Interação constante com a sociedade, de modo a conhecer e atender as suas 

necessidades; 

 Atuação e representação dos diferentes segmentos da Instituição na execução do 

projeto pedagógico institucional, dos projetos inter e transdisciplinares acadêmicos e 

administrativos, em especial para a integralização curricular, abrangendo a avaliação das funções 

universitárias, a atualização constante dos projetos pedagógicos de cada curso e o 

acompanhamento do ingressante e do egresso; 

 Expansão do ensino de graduação e de pós-graduação, para dar maior densidade 

a essas funções e possibilitar a ampliação de projetos de iniciação científica e de programas de 

extensão; 

 Implantação da modalidade à distância nos cursos de graduação e pós-graduação 

e nas atividades de monitoria, extensão e oferta de turmas especiais; 

 Desenvolvimento e implementação de processos de gestão, incluindo 

coordenadores de curso e responsáveis por setores administrativos, visando à elevação do padrão 

de qualidade institucional, envolvendo todos os níveis hierárquicos e ações acadêmico-

administrativas; 

 Capacitação de seus recursos humanos, por intermédio de programas de pós-

graduação e treinamento e eventos diversos, diretamente, por meio do NIFA – Núcleo de Inovação 

e Formação Acadêmica e Administrativa - ou mediante convênio; 

 Estímulo ao trabalho coletivo e à integração das diversas áreas, como elementos 

fundamentais para o alcance dos objetivos da Instituição; 
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 Fortalecimento das parcerias e das associações e intercâmbios com organizações 

congêneres, nacionais ou estrangeiras, destinados a aperfeiçoarem e inovarem os programas de 

ensino (graduação e pós-graduação) e projetos comunitários; 

 Amplo incentivo e divulgação da produção discente e docente; 

 Evolução tecnológica, através de processo permanente de acompanhamento, 

colocando-a sempre a serviço do processo educativo; 

 Ampliação e melhoria do acervo da biblioteca, melhoria do acesso e das condições 

de oferta de seus serviços aos usuários; e 

 Expansão e melhoria da infraestrutura física, incluindo laboratórios e órgãos 

complementares. 

O UNITOLEDO concebe também de forma ampla a noção de educador, considerando que na prática 

acadêmica não apenas o docente exerce esse papel de mediador, no seu espaço de atuação direta, 

mas que essa atribuição se estende para o convívio cotidiano com outras pessoas que prestam 

serviços dentro dos limites físicos desta Instituição. Nesse sentido, o técnico-administrativo 

também se insere na definição de educador, embora de forma indireta. Sendo assim, as funções 

docentes e técnico-administrativas são regidas por alguns princípios institucionais específicos. 

Para o corpo docente, constituem, então, princípios básicos: 

 Constituição de grupos de estudo e pesquisa de docentes, permitindo assim a tomada de 

consciência da necessidade de uma produção de conhecimentos pedagógico-científicos em todos 

os níveis; 

 Capacitação e atualização docente para desenvolvimento de habilidades e conhecimentos 

novos; 

 Apoio a iniciativas de ingresso em programas de pós-graduação “stricto sensu”; 

 Contratação de docente portador de título de mestrado e doutorado em áreas essenciais 

ligadas ao atendimento da área educacional do Centro Universitário; 

 Contratação de docentes com experiência profissional na área de atuação, permitindo 

atuação docente atualizada e comprometida com a realidade profissional; 

 Estímulo à participação de cursos de pós-graduação “lato sensu”; 

 Participação de docentes em treinamento, seminários, congressos e outras atividades 
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desenvolvidas, em sua área de atuação ou em área afim, mediante concessão de auxílio 

institucional; 

 Apoio para publicação de teses, dissertações, monografias ou outros trabalhos acadêmicos 

ou profissionais de seu pessoal docente; 

 Garantia de meios de inclusão por meio de contratação de docente com deficiência. 

A existência de um Programa de Capacitação coordenado pelo NIFA– Núcleo de Inovação e 

Formação Acadêmica e Administrativa - assegura a qualificação de seu corpo docente. 

Quanto ao corpo técnico-administrativo, em sua Política de Recursos Humanos, a Instituição tem 

por princípios: 

 Valorizar os recursos humanos como seu maior patrimônio, incentivando e promovendo a 

sua qualificação, competência e participação; 

 Incentivar o trabalho coletivo na busca da qualidade universitária; 

 Promover o bom relacionamento entre a comunidade acadêmica como um todo; 

 Buscar melhores padrões de conduta ética e profissional. 

 

3.2. Contextualização do Curso  

3.2.1. Identificação 

 

CURSO SUPERIOR DE TECNOLOGIA EM ESTÉTICA E COSMÉTICA 

NÚMERO DE VAGAS: 100 TURNO: Noturno 

CARGA HORÁRIA TOTAL DO CURSO: 2000 horas  

MODALIDADE: PRESENCIAL 

  BACHARELADO   LICENCIATURA X TECNÓLOGO 

INTEGRALIZAÇÃO 
Tempo máximo: 05 semestres 

Tempo mínimo: 08 semestres 

ENDEREÇO Rua Antônio Afonso de Toledo, 595 Jardim Sumaré 

ANO DE IMPLANTAÇÃO DO 

CURSO 
2017 
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ATOS LEGAIS 
Autorização: Resolução CONSU n° 04/2016,  DOU de 18/maio/2016 

 

 

3.2.2. Contexto Educacional do Curso  

A história da profissão de Estética no país teve início na década de 1950 através de Anne 

Marie Klotz, no entanto, décadas depois a profissão permaneceu sem regulamentação, e existiam 

no mercado, sob o título de esteticistas, um grande número de pessoas de nível de escolaridade 

duvidoso, desempenhando, atividades ligadas a esta profissão e, desta forma, com sérias 

repercussões para a profissão em si, e até mesmo para o usuário.  

As mudanças constantes, que se processam no mundo atual, globalizado e competitivo, 

exigem autocrítica para buscar soluções rápidas e eficazes para os problemas emergentes, 

principalmente no que diz respeito à ausência da qualificação profissional. Havendo assim, uma 

exigência cada vez maior, que as tarefas sejam executadas por profissionais qualificados. Segundo 

a Organização Mundial de Saúde (OMS/WHO): “A saúde é um estado de completo bem-estar físico, 

mental e social, e não consiste apenas na ausência de doença ou de enfermidade”, o que nos leva 

à conclusão de que saúde e estética caminham lado a lado. Os brasileiros estão cada vez mais 

preocupados com a conservação de sua saúde e estética, tornando rotineiro o uso de produtos 

cosméticos, que muitas vezes necessitam de manuseio por profissionais especializados, e a 

realização de procedimentos em clínicas de estética. De acordo com dados da Associação Brasileira 

da Indústria da Higiene Pessoal, Perfumaria e Cosméticos (ABIHPEC), o setor apresentou um 

crescimento médio anual de 10,9% nos últimos 12 anos, enquanto que o PIB total e o mercado em 

geral cresceram cerca de 2,8%.  

O mercado brasileiro de produtos de beleza e higiene pessoal movimentou US$ 42 bilhões 

em 2011, um aumento de 12,8% em comparação com 2010. Uma pesquisa realizada em 12 capitais 

brasileiras em 2009, publicado na Revista Fator Brasil, mostrou que 51% dos entrevistados 

manteriam seus gastos no setor de Beleza e Estética mesmo em momento de crise econômica. O 

curso Superior de Tecnologia em Estética e Cosmética se justifica pelos benefícios que traz à região 

em que o UNITOLEDO está localizada.  

Podemos observar, conforme tabela abaixo, a demanda para o Curso Superior de 

Tecnologia em Estética e Cosmética, contextualizando com a capital e interior de SP. 

REGIÃO SALÕES DE BELEZA CENTROS DE ESTÉTICA TOTAL 

CAPITAL  41.196  14.251  55.447  

INTERIOR  29.497  12.106  41.603  

TOTAL 70.693   26.357   97.050 
FONTE: SEBRAE, 2015. 
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3.2.3. Requisitos de acesso ao curso 

O Centro Universitário Toledo realiza Processo Seletivo Classificatório nos meses de 

janeiro, julho e outubro de cada ano.  

É permitida a inscrição de candidatos que tenham concluído o Ensino Médio ou equivalente 

e ao candidato regularmente matriculado na 3ª série do Ensino Médio ou equivalente, denominado 

candidato regular.  

O Processo seletivo é composto de duas modalidades: Provas do Vestibular e Resultado do 

Exame Nacional do Ensino Médio – ENEM. 

O Processo Seletivo de Provas é realizado em etapa única constituindo-se de duas provas: 

redação em Língua Portuguesa e testes de múltipla escolha.  

A utilização do Resultado do Exame Nacional do Ensino Médio – ENEM dar-se-á por meio 

da apresentação do boletim de desempenho do candidato que participou do exame a partir do ano 

de 2010. São classificados os candidatos que apresentam no mínimo 450 (quatrocentos e 

cinquenta) pontos no total da prova do ENEM e não tenham obtidos nota 0 (zero) na redação. 

Na hipótese de existência de vagas remanescentes, poderão ser admitidos no curso 

candidatos portadores de diploma de curso superior devidamente registrado no MEC ou ainda 

alunos transferidos de outras Instituições de Ensino, observados os dispositivos legais que regem o 

assunto. Em ambos os casos, a admissão é feita mediante classificação em Processo Seletivo 

específico. 

 

3.3. Justificativa da oferta e Objetivos do Curso 

Em função de seus conhecimentos específicos, de sua formação e competências, o 

Tecnólogo em Estética e Cosmética é um profissional que refletirá em suas atitudes o domínio da 

ciência dos cosméticos, da história e desenvolvimento dos princípios ativos e da promoção dos 

diversos recursos utilizados na área de beleza e saúde, que são as raízes da sua profissão. Além 

disso, sua formação o estimula e o leva a indissociabilização de uma atitude criativa e atenta à 

qualidade, que são essenciais ao exercício pleno dessa profissão. Por fim, estes futuros profissionais 

desenvolverão a sensibilidade para empreender em serviços de estética, serão criativos para atuar 

neste mercado competitivo, e serão competentes para trabalhar com pessoas, em equipes, 

buscando as melhores alternativas para se manter e conquistar novos mercados. Profissionais 

providos de competências para empreender serviços de estética e cosmética, capazes de dominar 

técnicas desde o planejamento físico da empresa até a concepção dos recursos e elaboração dos 

tratamentos direcionados a cada indivíduo. Competência para controlar e gerenciar custos, bem 
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como capacidade para desenvolver habilidades específicas na área da estética e cosmética.Formar 

profissionais com tais conhecimentos, habilidades e competências é o objetivo principal do curso. 

Na intenção de construir suportes teóricos, práticos e técnicos consistentes para a atuação 

profissional diante da realidade social, visando ações transformadoras, destacam-se os seguintes 

objetivos específicos: 

- Dominar os conhecimentos relativos à saúde e à composição do corpo humano; 

- Conhecer e aplicar técnicas relacionadas à cosmetologia aplicada a estética; 

- Dominar as tecnologias voltadas à Estética Facial e Capilar; 

- Dominar as tecnologias voltadas à Estética Corporal; 

- Gerenciar Serviços de Estética e Cosmética. 

Os objetivos propostos para o curso encontram-se plenamente implementados, traduzidos no 

projeto formativo que leva em conta o perfil desse futuro profissional, materializados na efetivação 

de uma matriz curricular que possibilita tal formação e que contempla as demandas e a realidade 

local e regional, as condições e o contexto educacional e promove novas práticas emergentes no 

campo do conhecimento relacionado ao curso. 

 

3.4. Perfil profissiográfico dos graduados  

A UNITOLEDO, enquanto Instituição de Ensino Superior caracteriza-se pelo compromisso e atenção, 

de modo especial, para a utilização de seus recursos humanos e materiais, de maneira a beneficiar 

o maior número de pessoas através de seus cursos de graduação formando profissionais em 

diversas áreas e também por meio de suas atividades de extensão, atendendo às necessidades da 

população de sua área de abrangência. Neste contexto, a formação de um novo profissional deverá 

ser construída de maneira a torná-lo apto ao desenvolvimento de um aprendizado contínuo, 

necessário à sua inserção e permanência em um mercado cada vez mais competitivo.  

Uma vez que a dinâmica dos mercados se apresenta cada vez mais complexa, com o uso da 

tecnologia em diversos campos, novos arranjos comerciais e econômicos, bem como a difusão de 

conhecimento em tempo real são desafios que permeiam todos os ramos do conhecimento, 

exigindo em contrapartida a formação de profissionais capazes de se adaptarem a estas novas 

realidades e exigências.  

A situação geográfica da IES, em uma área de grande concentração de organizações geradoras de 

emprego e também com potencial para abrigar uma grande quantidade de micro e pequenas 

empresas, faz que uma formação profissional e abrangente possa gerar uma maior 

empregabilidade e também maiores condições de sucesso a empreendedores, inclusive sociais, na 

criação de pequenos negócios para atendimento das necessidades da comunidade.  

Em termos profissionais, o tecnólogo em Estética e Cosmética será capaz de:  
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- Atuar na área de planejamento e desenvolvimento específico em técnicas estéticas e cosméticas;  

- Identificar, avaliar e indicar o tratamento estético mais adequado a cada caso;  

- Elaborar programa para acompanhamento do cliente submetido a tratamento estético;  

- Reconhecer e executar as técnicas estéticas na área de beleza e saúde;  

- Manusear com segurança os recursos utilizados em condutas estéticas, mediante o 

desenvolvimento técnico-científico, visando à manutenção e à recuperação da saúde da pele;  

- Desenvolver competências necessárias para a identificação dos diferentes componentes 

cosméticos, incluindo composição, condições de utilização e funções;  

- Reconhecer as indicações e as contraindicações dos princípios ativos utilizados na fabricação dos 

produtos cosméticos;  

- Respeitar e fazer cumprir as normas de biossegurança em clínica estética;  

- Reconhecer a importância dos protocolos de higiene pessoal, ambiental e de utensílios na 

manipulação dos produtos utilizados no atendimento ao público;  

- Atuar em consultoria na área de Estética e Cosmética;  

- Planejar, organizar e programar eventos estéticos e cosméticos;  

- Gerenciar clínicas e empresas de estética e cosmética;  

- Valorizar a habilidade e a cortesia durante a execução das rotinas específicas nas áreas da estética 

facial, capilar, corporal e aromaterapia;  

- Atuar em conjunto com outros profissionais da área de saúde na elaboração de programas de 

saúde social preventiva e reabilitadora. 

Embora não existam Diretrizes Curriculares específicas para o curso, o perfil profissional desenhado 

leva em consideração as orientações do Catálogo Nacional de Cursos Superiores de Tecnologia, 

expressando as competências a serem desenvolvidas pelos acadêmicos, articulando-as com as 

necessidades locais e regionais. Tal perfil, portanto, está em constante revisão, tendo em vista as 

necessidades de ampliação em função de novas demandas apresentadas pelo mundo do trabalho. 

 

 

3.4.1. Competências e habilidades a serem desenvolvidas pelo curso  

3.4.1.1. Competências Gerais: 

Como competências e habilidades gerais, o egresso do curso Superior de Tecnologia em 

Estética e Cosmética do UNITOLEDO deve estar apto a conceber, planejar, gerenciar e 

operacionalizar produções estéticas e cosméticas, atentando para os aspectos culturais, 

econômicos e sociais da região em que atua. Além disso, pretende-se imprimir na formação do 

egresso a valorização do interesse pelas atividades de ensino e pesquisa a fim de que possam 
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contribuir para a ampliação do número de profissionais devidamente qualificados para o ensino 

superior. Em termos profissionais o tecnólogo em Estética e Cosmética será capaz de:  

 Atuar na área de planejamento e desenvolvimento específico em técnicas estéticas 

e cosméticas; 

 Identificar, avaliar e indicar o tratamento estético mais adequado a cada caso;  

 Elaborar programa para acompanhamento do cliente submetido a tratamento 

estético; 

 Reconhecer e executar as técnicas estéticas na área de beleza e saúde; 

 Manusear com segurança os recursos utilizados em condutas estéticas, mediante 

o desenvolvimento técnico-científico, visando à manutenção e à recuperação da 

saúde da pele;  

 Desenvolver competências necessárias para a identificação dos diferentes 

componentes cosméticos, incluindo composição, condições de utilização e 

funções; 

 Reconhecer as indicações e as contraindicações dos princípios ativos utilizados na 

fabricação dos produtos cosméticos; 

 Elaborar sinergias de óleos essenciais aliados aos cosméticos; 

 Respeitar e fazer cumprir as normas de biossegurança em clínica estética; 

 Reconhecer a importância dos protocolos de higiene pessoal, ambiental e de 

utensílios na manipulação dos produtos utilizados no atendimento ao público; 

 Atuar em consultoria na área de Estética e Cosmética; 

 Planejar, organizar e programar eventos estéticos e cosméticos; 

 Gerenciar clínicas e empresas de estética e cosmética; 

  Valorizar a habilidade e a cortesia durante a execução das rotinas específicas nas 

áreas da estética facial, capilar, corporal e aromaterapia; 

 Formar e desenvolver profissionais especializados; 

 Atuar em conjunto com outros profissionais da área de saúde na elaboração de 

programas de saúde social preventiva e reabilitadora.  

 

3.4.1.2. Competências e Habilidades Específicas 

O profissional Tecnólogo em Estética e Cosmética está apto a atuar em: 

 Clínicas médicas e de repouso; 

 Centros de estética;  
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 Academias de ginástica;  

 Centros de medicina natural; 

 Promoter de cosméticos e equipamentos; 

 Representante de produtos Cosméticos e equipamentos; 

 Spas; 

 Hotéis; 

 Cuidados pré e pós operatórios; 

 Assessoria técnica de embelezamento. 

 

3.5. Metodologia  

A matriz curricular do Curso Superior de Tecnologia em Estética e Cosmética do Centro 

Universitário Toledo foi elaborada a partir das Diretrizes Curriculares Nacionais Gerais para a 

organização e o funcionamento dos cursos superiores de tecnologia, Resolução CNE/CP nº3, 

de 18 de dezembro de 2002, e referenciada no Catálogo Nacional dos Cursos Superiores de 

Tecnologia. A organização curricular do curso é apresentada em módulos, de forma que seus 

componentes curriculares evidenciam interdisciplinaridade e possibilitam o cumprimento dos 

objetivos do curso, o desenvolvimento do perfil do egresso, o trabalho e desenvolvimento das 

habilidades e competências.  

As atividades do curso desenvolvem-se tendo sempre em vista um trabalho efetivamente 

interativo entre professores e alunos. As aulas do cotidiano se sucedem numa prática em que 

às exposições e orientações teóricas dos professores correspondem, concomitantemente ou 

não, a exposições do pensamento e das aplicações dos alunos. Considerando que os diálogos, 

o debate, as discussões são imprescindíveis neste processo de trabalho, um dos procedimentos 

por que se esmeram os professores é justamente fomentar e garantir essas situações de 

atividades escolares. Assim sendo, entende-se que se consegue uma maior proximidade entre 

os estudos teóricos e a prática de sua aplicabilidade e um permanente exercício da pesquisa.   

Em consonância com o sistema de avaliação, que prevê no mínimo 3 (três) atividades 

avaliativas por semestre, os docentes têm liberdade e oportunidade de desenvolverem 

métodos e estratégias diferentes de acordo com suas propostas nos planos de ensino. Assim, 

e possível um trabalho em sala de aula que escape do cotidiano da simples exposição oral para 

uma busca constante de diferentes vivências. Os trabalhos de pesquisa em grupo ou individual 

são comuns, os recursos do ambiente virtual Moodle são também utilizados para a realização 

de trabalhos e debates.  
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O que se propõe ao aluno é que seja ativo no desenvolvimento das habilidades, competências 

e atitudes. As metodologias de ensino devem favorecer esse protagonismo, utilizando-se de 

estratégias consideradas ativas, como pesquisa, resolução de problemas, estudos de caso, 

entre outras que poderão ser desenvolvidas. Essa abordagem pedagógica cria condições para 

o desenvolvimento da capacidade de o aluno “aprender a aprender”, incentivando-o à busca 

de informação e da formação continuada exigida para a sua atuação na sociedade.  

Importa esclarecer que a Instituição, comprometida com uma concepção de educação voltada 

para o protagonismo do acadêmico, criou em sua estrutura o Núcleo de Inovação e Formação 

Acadêmica (NIFA) cujo objetivo é discutir, pesquisar e oferecer formação continuada aos 

docentes na perspectiva da inovação acadêmica e das metodologias ativas de aprendizagem. 

Tal trabalho tem refletido no desenvolvimento das atividades do curso Superior de Tecnologia 

em Estética e Cosmética, em especial na efetiva participação dos alunos no processo de 

construção de sua aprendizagem.  

No contexto do curso a utilização de metodologias ativas de aprendizagem promovem uma 

experiência inovadora aos alunos que podem vivenciar a tomada de decisões diante de 

problemas reais. Aulas com a presença e participação de “pacientes/clientes”, nas quais o 

aluno pode interagir realizando análises diretas e raciocinar diante de questões reais, permitem 

o desenvolvimento de habilidades como resolução de problemas.  

Além disso, o ambiente do laboratório didático permite a interação entre aluno, 

paciente/cliente e docente, que permite que os alunos desenvolvam seus próprios raciocínios 

e tomadas de decisões sempre observando a coerência de suas ações e seus efeitos de maneira 

controlada e responsável. 

A metodologia, portanto, atende ao desenvolvimento de conteúdos selecionados, assim como 

às estratégias de aprendizagem propostas e ao contínuo acompanhamento das atividades. Há 

compromisso em promover acessibilidade metodológica, construída de fato por meio da 

metodologia utilizada. Da mesma maneira, conforme já destacado, as abordagens 

metodológicas propostas promovem a autonomia do discente na medida em que o consideram 

sujeito ativo do processo de aprendizagem e isso é garantido por meio da utilização de 

metodologias ativas de aprendizagem. Nesse contexto, podemos afirmar que as práticas 

pedagógicas utilizadas estimulam a ação discente na perspectiva de articulação entre teoria-

prática, muito presente no desenvolvimento do percurso formativo. Trata-se de uma 

metodologia inovadora, embasada em recursos que proporcionam aprendizagens 

diferenciadas dentro da área. 
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3.6. Estrutura curricular  

O Curso Superior de Tecnologia em Estética e Cosmética é um curso em nível superior aberto a 

candidatos egressos do ensino médio ou equivalente. O curso está fundamentado nas Diretrizes 

Curriculares Nacionais para a Educação Profissional de Nível Tecnológico, consubstanciadas na 

legislação atinente. O curso compreende as competências profissionais, tecnológicas, gerais e 

específicas, incluindo os fundamentos científicos e humanísticos necessários ao desempenho 

profissional, voltado para núcleos de formação básica, de formação profissional e formação 

complementar. 

Estes núcleos têm por finalidade fortalecer a organização curricular do curso. 

a) Núcleo Básico: Compreende disciplinas que envolvem conhecimentos essenciais para a 

formação básica nas diferentes áreas de atuação do profissional tecnólogo em estética e cosmética 

e apresentam caráter interdisciplinar. Neste núcleo a dimensão conceitual será trabalhada para 

formação de teorias e conceitos. Fazem parte deste as seguintes disciplinas: Química; Bioquímica 

Humana; Anatomia Humana; Biossegurança; Psicologia e Relacionamento Humano; Parasitologia, 

Microbiologia e Imunologia; Comunicação e Expressão; Metodologia Científica; Nutrição e 

dietética; Atividade Física; Gestão de Pessoas; Gestão Financeira; Matemática; Marketing. 

b) Núcleo Específico: abrange conhecimentos inerentes à prática estética e cosmética, os quais 

enfocam o papel e as atribuições do tecnólogo em estética e cosmética. Neste núcleo as dimensões 

procedimentais e éticas serão trabalhadas: o saber fazer e a formação de valores e atitudes. Tendo 

como disciplinas: Projeto Integrador: Plano de Saúde e Composição do Corpo Humano; 

Cosmetologia e Biotecnologia; História da Estética e da Cosmética; Terapias Alternativas; 

Comportamento e Imagem Pessoal; Fitocosmética; Projeto Integrador: Plano de Cosmetologia 

Aplicada a Estética; Clínica Corporal; Estética Corporal; Eletroestética Corporal; Fisiopatologia da 

Pele (Drenagem Linfática); Depilação; Estética e Cosmética Aplicada a Pés e Mãos; Projeto 

Integrador: Plano de Tecnologia e Estética Corporal; Legislação e Ética Profissional; Projeto 

Integrador: Plano de Negócios em Serviços de Estética e Cosmética; Clínica Estética Facial; 

Eletroestética Facial; Fisiopatologia da Pele; Técnicas Capilares; Técnicas de Maquiagem e 

Micropigmentação; Gerontologia; Projeto Integrador: Plano de Tecnologia e Estética Facial e 

Capilar.  

Os conteúdos curriculares, portanto, promovem o desenvolvimento do perfil profissional do 

egresso planejado e organizam-se de modo a manter a atualização da área. 

A carga horária prevista e implantada é adequada ao desenvolvimento do percurso formativo e 

atende a legislação no que tange à quantidade mínima de horas para sua integralização. 
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Há acessibilidade metodológica, que se dá pela eliminação de barreiras nos métodos, teorias e 

técnicas de ensino e aprendizagem, dada a forma como os conhecimentos são apresentados e 

construídos.  

Os conteúdos relacionados às políticas de educação ambiental, de educação em direitos humanos 

e de educação das relações étnico-raciais e o ensino de história e cultura afro-brasileira, africana e 

indígena são abordados no curso, além de fazerem parte das políticas de ensino, pesquisa e 

extensão institucionais.  

No que tange ao tratamento das questões relativas às Relações Étnico-Raciais e História e Cultura 

Afro-Brasileira e Indígena, isso ocorre de forma transversal em várias disciplinas. Todavia, no 

contexto da disciplina de Psicologia e Relacionamento Humano tais questões são contempladas de 

maneira mais específica. 

Os conhecimentos concernentes à Educação em Direitos Humanos estão presentes no currículo do 

curso de maneira transversal. Da mesma maneira, a Instituição conta com grupo interdisciplinar de 

estudos cadastrado no CNPQ que desenvolve investigações sobre a temática. No curso, de maneira 

específica, o tema se encontra presente no conjunto das disciplinas, contudo é conteúdo específico 

tratado na disciplina de Legislação e Ética Profissional. 

A educação ambiental, no âmbito dos cursos de graduação, visa promover valores sociais, 

conhecimentos, habilidades, atitudes e competências voltadas à preservação do meio ambiente. A 

educação ambiental é um componente essencial e permanente e sua implementação se dá na 

perspectiva da inter, multi e transdisciplinaridade, explicitadas no projeto pedagógico de curso.  Em 

especial no Curso Superior de Tecnologia em Estética e Cosmética a temática é tratada de maneira 

especial na disciplina de Biossegurança. 

Os conteúdos curriculares do curso, da maneira como são organizados e trabalhados, diferenciam 

o curso dentro da área profissional e induzem o contato com conhecimento recente e inovador. 

 

MATRIZ CURRICULAR – CURSO SUPERIOR EM ESTÉTICA E COSMÉTICA – UNITOLEDO 

 
Regime do Curso: seriado semestral (modular) 
Duração do Curso: 05 semestres 
Tempo de Integralização: mínimo:  05 semestres    máximo: 08 semestres 
 
ESTRUTURA CURRICULAR VIGENTE PARA INGRESSOS A PARTIR DE 2017 
 
DISCIPLINAS                                               C/horária- h/a              
Módulo: SAÚDE E COMPOSIÇÃO DO CORPO HUMANO 
Química                    080 
Bioquímica Humana        080 



 

Página 73/145 

 

Anatomia Humana        080 
Biossegurança         080 
Psicologia e Relacionamento Humano                   080 
Parasitologia, Microbiologia e Imunologia     080 
Projeto Integrador: Plano de Saúde e Composição do Corpo Humano  120___ 
Total                                                                                                                         600 h/a 
 
Módulo: COSMETOLOGIA APLICADA A ESTÉTICA  
Comunicação e Expressão       040 
Metodologia Científica        040 
Cosmetologia e Biotecnologia       080 
História da Estética e da Cosmética       080 
Terapias Alternativas        080 
Comportamento e Imagem Pessoal      080 
Fitocosmética         080 
Projeto Integrador: Plano de Cosmetologia Aplicada a Estética   120___ 
 Total                                                                                                                        600 h/a 
 
Módulo: TECNOLOGIA E ESTÉTICA FACIAL e CAPILAR 
Clínica Facial         040 
Estética Facial          080 
Eletroestética Facial          080 
Fisiopatologia da Pele        080 
Técnicas Capilares         080 
Técnicas de Maquiagem e Micropigmentação     080 
Gerontologia         040 
Projeto Integrador: Plano de Tecnologia e Estética Facial e Capilar  120___ 
Total                                                                                                                         600 h/a 
 
Módulo: TECNOLOGIA E ESTÉTICA CORPORAL 
Clínica Corporal         040 
Estética Corporal        080 
Eletroestética Corporal        040 
Nutrição e Dietética         040 
Atividade Física         040 
Fisiopatologia da Pele (Drenagem Linfática)     080 
Depilação          080 
Estética e Cosmética Aplicada a Pés e Mãos     080 
Projeto Integrador: Plano de Tecnologia e Estética Corporal   120___ 
Total                                                                                                                         600 h/a 
 
 
Módulo: GESTÃO DE SERVIÇOS DE ESTÉTICA E COSMÉTICA 
Gestão de Pessoas         080 
Legislação e Ética Profissional           080 
Empreendedorismo        080 
Gestão Financeira        080 
Matemática         080 
Marketing         080 
Projeto Integrador: Plano de Negócios em Serviços de Estética e Cosmética 120___ 
Total                                                                                                                         600 h/a 
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Optativas 
Língua Brasileira de Sinais – LIBRAS (optativa)                  040 
Estágio supervisionado (optativo)      100 
 
Total Carga Horária                                        3000 h/a                                       2000 horas 

 
 

3.6.1. Interdisciplinaridade  

Nos cursos tecnológicos a organização modular que possibilita a efetiva interdisciplinaridade, isso 

se dá por meio dos desenvolvimento de competências profissionais específicas ao longo da 

formação, consubstanciadas nos projetos integradores dos módulos. Cumpre destacar que cada 

módulo confere certificações intermediárias que possibilitam acesso precoce no mercado de 

trabalho e se configuram como inovação importante. 

 

3.7. Conteúdos Curriculares 

3.7.1. Núcleo Básico, núcleo específico e núcleo complementar 

a) Núcleo Básico: Compreende disciplinas que envolvem conhecimentos essenciais para a 

formação básica nas diferentes áreas de atuação do profissional tecnólogo em estética e cosmética 

e apresentam caráter interdisciplinar. Neste núcleo a dimensão conceitual será trabalhada para 

formação de teorias e conceitos. Fazem parte deste as seguintes disciplinas: Química; Bioquímica 

Humana; Anatomia Humana; Biossegurança; Psicologia e Relacionamento Humano; Parasitologia, 

Microbiologia e Imunologia; Comunicação e Expressão; Metodologia Científica; Nutrição e 

dietética; Atividade Física; Gestão de Pessoas; Gestão Financeira; Matemática; Marketing. 

b) Núcleo Específico: abrange conhecimentos inerentes à prática estética e cosmética, os 

quais enfocam o papel e as atribuições do tecnólogo em estética e cosmética. Neste núcleo as 

dimensões procedimentais e éticas serão trabalhadas: o saber fazer e a formação de valores e 

atitudes. Tendo como disciplinas: Projeto Integrador: Plano de Saúde e Composição do Corpo 

Humano; Cosmetologia e Biotecnologia;História da Estética e da Cosmética; Terapias Alternativas; 

Comportamento e Imagem Pessoal; Fitocosmética; Projeto Integrador: Plano de Cosmetologia 

Aplicada a Estética; Clínica Corporal; Estética Corporal; Eletroestética Corporal; Fisiopatologia da 

Pele (Drenagem Linfática); Depilação; Estética e Cosmética Aplicada a Pés e Mãos; Projeto 

Integrador: Plano de Tecnologia e Estética Corporal; Legislação e Ética Profissional; Projeto 

Integrador: Plano de Negócios em Serviços de Estética e Cosmética; Clínica Estética Facial; 

Eletroestética Facial; Fisiopatologia da Pele; Técnicas Capilares; Técnicas de Maquiagem e 

Micropigmentação; Gerontologia; Projeto Integrador: Plano de Tecnologia e Estética Facial e 

Capilar.  
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3.7.2. Ementário e bibliografia  

EMENTAS DO CURSO SUPERIOR DE TECNOLOGIA EM ESTÉTICA E COSMÉTICA– 

UNITOLEDO – GRADE 2017/1 

 

MÓDULO: SAÚDE E COMPOSIÇÃO DO CORPO HUMANO 

QUÍMICA  80h/a 

EMENTA 

 

Oferecer conhecimentos básicos de química geral e orgânica; Conhecer as principais matérias-

primas utilizadas nos produtos cosméticos; Despertar nos alunos a análise crítica e a 

compreensão da gestão da qualidade total em cosmética.Sistemas de unidades. Átomos e 

moléculas. Cálculos Químicos.Concentração de Soluções.Termoquímica. Química do Carbono. 

Funções orgânicas. Macromoléculas. Principais matérias primas utilizadas na indústria 

cosmética. 

BIBLIOGRAFIA BASICA 

FARIA, Roberto de Barros; BRADY, James E.; SANTOS, Cristina Maria Pereira dos; HUMISTON, 

Gerard E. 2. ed. Rio de Janeiro: LTC, 1986 

35%

60%

5%

Representação Gráfica de um Perfil de Formação
Estética e Cosmética

formação básica formação profissional formação complemantar
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Zumdahl, Steven S., Donald DeCoste. Introdução à Química- Fundamentos: Tradução da 8ª 

edição norte-americana. Cengage Learning Editores, 04/2015.  

CROWL, Daniel A. Segurança de Processos Químicos, 3ª edição. LTC, 11/2014.  

BIBLIOGRAFIA COMPLEMENTAR 

 

CHANG, Raymond, GOLDSBY, Kenneth A. Química, 11th edição. AMGH, 08/2013.  

ATKINS, Peter W., JONES, Loretta. Princípios de Química. Bookman, 01/2012.  

CHANG, Raymond. Química Geral. ArtMed, 09/2010.  

ROSENBERG, Jerome L., EPSTEIN, Lawrence M., KRIEGER, Peter J. Química Geral, 9th edição. 

Bookman, 01/2013.  

LEWIS, Rob, EVANS, Wynne. Química, 4ª edição. LTC, 07/2014.  

 

BIOQUÍMICA HUMANA  80h/a 

EMENTA 

 

Estrutura e química de carboidratos, lipídeos, aminoácidos e proteínas. Enzimas, vitaminas e 

coenzimas. Bioquímica da ação hormonal. Metabolismo glucídico. Metabolismo lipídico. 

Metabolismo de compostos nitrogenados.  

 

BIBLIOGRAFIA BASICA 

 

BERG, J.M., TYMOCZKO, J.L.., STRYER, L. Bioquímica, 6a Edição, Editora Guanabara Koogan S.A. 

2008. 

FERRIER, Denise R.; HARVEY, Richard A. Bioquímica ilustrada.5. ed. Porto Alegre: Artmed, 2012. 

HARPER - Bioquímica Ilustrada – 26ª. Edição,Editora Atheneu. 2006. 

LEHNINGER, A.L., NELSON, D.L., COX, M.M. Princípios de Bioquímica, 4a Edição, Editora Sarvier 

(Almed). 2007. 

MOTTA, Valter T. Bioquímica. Rio de Janeiro: MedBook, 2011. 

MURRAY, R.K., GRANNER, D.K., MAYES, P.A., RODWELL, V.W. VOET, D., VOET, J.G., PRATT, C.W. 

Fundamentos de Bioquímica, 3ª Edição, Artmed Editora. 2006. 
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BIBLIOGRAFIA COMPLEMENTAR 

 

BAYNES, John W.; DOMINICZAK, Marek H. Bioquímica médica. 4. ed. Rio de Janeiro: Elsevier, 

2015. CAMPBELL, M.K.& FARRELL, S.O. Bioquímica.Cengage Learning, 2006. 

MARZZOCO, Anita: Bioquímica básica: 4. ed. Rio de Janeiro: Guanabara, 2015. 

RIEGEL, R.E. Bioquímica. Porto Alegre: Artmed, 2006. 

RODWELL, Victor W. et. Al. Bilogia ilustrada de Harper. Porto Alegre: Artmed, 2017. 

STRYER, Lubert; TYMOCZKO, John L.; BERG, Jeremy M. Bioquímica.7. ed. Rio de Janeiro: 

Guanabara Koogan, 2015. 

 

ANATOMIA HUMANA  80h/a 

EMENTA 

 

Introdução à anatomia. Osteologia geral. Artrologia geral. Miologia geral. Sistema digestório. 

Sistema respiratório. Sistema circulatório. Sistema nervoso. Sistema urinário. Sistema genital 

masculino. Sistema genital feminino. Sistema endócrino.  

BIBLIOGRAFIA BASICA 

 

FAIZ, Omar; BLACKBURN, Simon; MOFFAT, David. Anatomia Básica: Guia ilustrado de conceitos 

fundamentais. 3ª ed. Manole, 2013.  

TORTORA, Gerard J.; NIELSEN, Mark T. Princípios de Anatomia Humana. 12ªed. Guanabara 

Koogan, 2013.  

WOLF-HEIDEGGER. Atlas de Anatomia Humana. 6ª ed. 2006. 

BIBLIOGRAFIA COMPLEMENTAR 

 

TORTORA, Gerard J., DERRICKSON, Bryan. Princípios de Anatomia e Fisiologia. 14ª ed. 

Guanabara Koogan, 2016. 

MARTIN, John H.Neuroanatomia: texto e atlas. 4ª ed. AMGH Editora Ltda, 2013. 

TANK, Patrick W., GUEST, Thomas R. Atlas de anatomia humana. 1ª ed. Artmed, 2009. 

GRAY, Henry. Anatomia. 29ed. Rio de Janeiro: Guanabara Koogan S.A., 1988. 
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LENT, R. Cem Bilhões de Neurônios? Conceitos fundamentais de neurociência. Atheneu, 2ª ed., 

2010. 

MACHADO, A. Neuroanatomia Funcional. 2ª ed. Atheneu, 2010. 

NETTER, Frank H. Atlas de Anatomia Humana. 2ed. Porto Alegre: Artmed, 2000. SPENCE, 

Alexander P. Anatomia humana básica. 2ªed. Editora Manole Ltda. 

 

 

BIOSSEGURANÇA  80h/a 

EMENTA 

Higiene e profilaxia. Prevenção e controle de infecção. Conceito de assepsia, desinfecção e 

esterilização. Técnica de lavagem de mãos. Soluções usadas em limpeza e esterilização: 

princípios ativos e produtos químicos. Métodos e técnicas de limpeza, desinfecção e 

esterilização. Classificação de materiais. Gerenciamento e descarte de resíduos. Mapa de risco. 

Educação Ambiental 

BIBLIOGRAFIA BASICA 

Biossegurança no contexto da saúde / organizadores José Vitor da Silva, Silene Ribeiro Miranda 

Barbosa, Suélen Ribeiro Miranda Pontes Duarte . -- 1. ed. -- São Paulo: Iátria, 2013. 

Manual de Biossegurança / editores Mario Hiroyuki Hirata, Rosario Dominguez Crespo Hirata, 

Jorge Mancini Filho — Barueri, SP : Manole, 2012 

HIRATA, Mario Hiroyuki, HIRATA, Rosario Crespo, MANCINI FILHO, Jorge (eds.). Manual de 

Biossegurança, 2nd edição. Manole, 01/2012.  

BIBLIOGRAFIA COMPLEMENTAR 

CARDOSO, Telma Abdalla Oliveira. Biossegurança, Estratégias de Gestão, Riscos, Doenças 

Emergentes e Reemergentes. Santos, 04/2012.  

HINRICHSEN, Sylvia Lemos. Biossegurança e Controle de Infecções - Risco Sanitário Hospitalar, 

2ª edição. Guanabara Koogan, 10/2012.  

BARSANO, Paulo Roberto, BARBOSA, Rildo Pereira, GONÇALVES, Emanoela, SOARES, Suerlane 

Pereira Sil. Biossegurança - Ações Fundamentais para Promoção da Saúde. Érica, 06/2014.  

CARVALHO, Rachel (coord.). Enfermagem em Centro de Material, Biossegurança e Bioética. 

Manole, 01/2015.  

SILVA, José da, BARBOSA, Silene Miranda, DUARTE, Suélen Ribeiro Miranda Pontes. 

Biossegurança no Contexto da Saúde. IÁTRIA, 06/2014.  
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PSICOLOGIA E 

RELACIONAMENTO HUMANO 
 80h/a 

EMENTA 

Considerações teóricas da psicologia como área de conhecimento e como teorias sobre o 

comportamento humano. Noções gerais sobre relacionamento interpessoal. Temas 

relacionados às relações étnico-raciais e história e cultura afro-brasileira e indígena. 

BIBLIOGRAFIA BASICA 

 

Straub, Richard O. Psicologia da saúde [recurso eletrônico] : uma abordagem biopsicossocial / 

Richard O. Straub ; tradução: Ronaldo Cataldo Costa ; revisão técnica: Beatriz Shayer. – 3. ed. – 

Dados eletrônicos. – Porto Alegre : : Artmed, 2014. 

Montijo, Danielle Maxeniuc Silva Coura e Karina Maxeniuc S. Psicologia Aplicada ao Cuidador e 

ao Idoso. Érica, 06/2014.  

FELDMAN, Robert S. Introdução à Psicologia, 10th edição. AMGH, 01/2015.  

BIBLIOGRAFIA COMPLEMENTAR 

BAPTISTA, Makilim Nunes, BAPTISTA, Rosana Dias, BAPTISTA, Adriana Daher. Psicologia 

Hospitalar - Teoria, Aplicações e Casos Clínicos, 3ª edição. Guanabara Koogan, 03/2018.  

PUENTE-PALACIOS, Katia, PEIXOTO, Adriano de Alves. Ferramentas de Diagnóstico para 

Organizações e Trabalho. Penso, 01/2015.  

CAMPOS, Dinael de. Atuando em Psicologia do Trabalho, Psicologia Organizacional e Recursos 

Humanos, 2ª edição. LTC, 01/2017.  

FLORES-MENDOZA, Carmen, COLOM, Roberto, Colaboradores. Introdução à Psicologia das 

Diferenças Individuais. ArtMed, 01/2006.  

Minicucci, Agostinho . Relações humanas: psicologia das relações interpessoais, 6ª edição. 

Atlas, 08/2001.  

 

 

PARASITOLOGIA, 

MICROBIOLOGIA E 

IMUNOLOGIA 

 80h/a 

EMENTA 
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Estudo da Flora normal do tegumento. Noções de afecções tegumentares bacterianas e 

fúngicas. Controle físico-químico de microorganismos. Noções básicas de Imunologia. Reações 

de hipersensibilidade. 

BIBLIOGRAFIA BASICA 

 

REY, Luís. Parasitologia, 4ª edição. Guanabara Koogan, 03/2008.  

FERREIRA, Marcelo Urbano. Parasitologia Contemporânea. Guanabara Koogan, 08/2012.  

TORTORA, Gerard J., FUNKE, Berdell R., CASE, Christine L. Microbiologia, 12th edição. ArtMed, 

01/01/2017.  

BIBLIOGRAFIA COMPLEMENTAR 

 

SALVATIERRA, Clabijo Mérida. Microbiologia - Aspectos Morfológicos, Bioquímicos e 

Metodológicos. Érica, 06/2014.  

ENGELKIRK, Paul G., DUBEN-ENGELKIRK, Janet, BURTON, Gwendolyn W. Burton | Microbiologia 

para as Ciências da Saúde, 9ª edição. Guanabara Koogan, 03/2012.  

BROOKS, Geo. F., CAROLL, Karen C., BUTEL, Janet S., MORSE, Stephen A., MIETZNER, Timothy 

A. Microbiologia Médica de Jawetz, Melnick & Adelberg, 26th edição. AMGH, 01/2014.  

PLAYFAIR, J. L., CHAIN, B. M. Imunologia Básica: Guia Ilustrado de Conceitos Fundamentais, 9th 

edição. Manole, 01/2013.  

DELVES, Peter J., MARTIN, Seamus J., BURTON, Dennis R., ROITT, Ivan M. Roitt | Fundamentos 

de Imunologia, 12ª edição. Guanabara Koogan, 02/2013.  

 

 

PROJETO INTEGRADOR: 

PLANO DE SAÚDE E 

COMPOSIÇÃO DO CORPO 

HUMANO 

 120h/a 

EMENTA 

 

O Projeto Integrador – PI tem como Objetivo Geral a aplicação dos conhecimentos adquiridos 

pelos alunos em situações ou problemas teórico-práticos, selecionados de maneira a permitir 

a integração entre disciplinas dos períodos, aprofundamento da socialização dos alunos, 

contextualização dos conhecimentos adquiridos em sala de aula, organização, pontualidade e 

desenvolvimento de habilidades. Promover e incentivar atividades de pesquisa e trabalho em 

equipe, identificar habilidades e aplicar conceitos. 

BIBLIOGRAFIA BASICA 
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ASSOCIAÇÃO BRASILEIRA DE NORMAS TÉCNICAS. NBR 10520. Informação e documentação - 

apresentação de citações em documentos: Rio de Janeiro: ABNT, 2002. Disponível em 

http://www2.uesb.br/biblioteca/wp-content/uploads/2016/05/NBR-10520-

CITA%C3%87%C3%95ES.pdf 

_______ . NBR 14724. Informação e documentação - trabalhos acadêmicos - apresentação: Rio 

de Janeiro: ABNT, 2002, p. 3, 5. Disponível em 

https://www.ufjf.br/ppgsaude/files/2008/10/nbr_14724_apresentacao_de_trabalhos.pdf 

 ________ . NBR 6023. Informação e documentação - referências - elaboração: Rio de Janeiro: 

ABNT, 2002, p.2.  Disponível em https://www.usjt.br/arq.urb/arquivos/abntnbr6023.pdf 

________ . NBR 6024. Informação e documentação – numeração progressiva das seções de um 

documento escrito: Rio de Janeiro: ABNT, 2003, p.2. Disponível em 

http://www2.uesb.br/biblioteca/wp-content/uploads/2016/05/NBR-6024-NUMERACAO-

PROGRESSIVA.pdf 

________ . NBR 6027. Informação e documentação – sumário - apresentação: Rio de Janeiro: 

ABNT, 2003, p.2. Disponível em 

https://unicentroagronomia.com/destino_arquivo/nbr_6027_sumario.pdf 

_________ . NBR 6028. Informação e documentação – resumo - apresentação: Rio de Janeiro: 

ABNT, 2003, p.2. Disponível em 

http://unicentroagronomia.com/destino_arquivo/norma_6028_resumo.pdf 

 

BIBLIOGRAFIA COMPLEMENTAR 

 

ANDRADE, M. M. Introdução à Metodologia do Trabalho Científico. São Paulo: Atlas, 2009.  

BASTOS, L. R.; PAIXÃO, L.; FERNANDES, L. M. Manual para a elaboração de projetos e relatórios 

de pesquisa, teses e dissertações. 6ª ed. Rio de Janeiro: Zahar, 2004.  

GIL, A. C. Métodos e técnicas de pesquisa social. 5a. ed. São Paulo: Atlas, 1999. 206p. 

MEDEIROS, J. B. Redação científica: a prática de fichamentos, resumos, resenhas. 3ª.ed. São 

Paulo: Atlas, 2009.  

MINAYO, M.C.S. Desafio do Conhecimento: Pesquisa Qualitativa em Saúde. 8 ed. São Paulo: Ed. 

HUCITEC, 2006. 

 

 

MÓDULO: COSMÉTICA APLICADA A ESTÉTICA 

 

COMUNICAÇÃO E 

EXPRESSÃO 
 40h/a 
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EMENTA 

 

Há algum tempo, as teorias lingüísticas ganharam relevância no ensino. Desta maneira, 

trabalhar a linguagem escrita deverá ser associá-la e relacioná-la a reflexões que localizem a 

língua padrão e suas variantes no universo das linguagens sociais e apresentar estratégias de 

produção de diferentes tipos e gêneros textuais. 

 

BIBLIOGRAFIA BASICA 

 

ALVES, Adriano. Língua Portuguesa - Compreensão e Interpretação de Textos - Concursos 

Enem Vestibulares. Método, 11/2013.  

Andrade, Maria de, Henriques, Antonio. Língua portuguesa: noções básicas para cursos 

superiores, 9ª edição. Atlas, 11/2009.  

Silva, Alexsandro, Pessoa, Ana Cláudia, Lima, Ana. Ensino de gramática - Reflexões sobre a 

língua portuguesa na escola. Autêntica Editora, 06/2012.  

BIBLIOGRAFIA COMPLEMENTAR 

Ra, Claudia Riolfi | Andreza Rocha | Marco A. Canadas | Marinalva Barbosa | Milena 

Magalhães | R. Ensino de Língua Portuguesa - Coleção Ideias em Ação. Cengage Learning 

Editores, 07/2013.  

MASIP, Vicente. Interpretação de Textos. E.P.U., 01/2001.  

ALMEIDA, Antonio Fernando Almeida, ALMEIDA, Valéria Silva de. Português básico : gramática, 

redação, texto - 5ª edição. Atlas, 11/2003.  

Terciotti, Sandra. Português na prática, 3rd edição. Saraiva, 03/2016.  

AZEREDO, José de. Fundamentos de Gramática do Português. Zahar, 08/2000.  

 

 

METODOLOGIA DA 

PESQUISA CIENTÍFICA 
 40h/a 

EMENTA 

 

Aspectos epistemológicos e metodológicos da investigação científica. Processamento, análise 

e aplicação de informações procedentes de fontes diversas e de acordo com as normas da 

ABNT e os princípios éticos aplicados a pesquisa e a profissão. Estrutura de projetos e relatórios 

de pesquisa. 
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BIBLIOGRAFIA BASICA 

 

CERVO, A. L. & BERVIAN, P. A. Metodologia científica. 5a. ed. São Paulo: MAKRON Books, 2003. 

209p. 

MARCONI, M. A.; LAKATOS, E. M. Técnicas de pesquisa. 4a.ed. São Paulo: Atlas, 1999. 260p.  

SEVERINO, A. J. Metodologia do Trabalho Científico. São Paulo: Cortez e Editores Associados 

2002. 

BIBLIOGRAFIA COMPLEMENTAR 

 

ANDRADE, M. M. Introdução à Metodologia do Trabalho Científico. São Paulo: Atlas, 2009.  

BASTOS, L. R.; PAIXÃO, L.; FERNANDES, L. M. Manual para a elaboração de projetos e relatórios 

de pesquisa, teses e dissertações. 6ª ed. Rio de Janeiro: Zahar, 2004.  

GIL, A. C. Métodos e técnicas de pesquisa social. 5a. ed. São Paulo: Atlas, 1999. 206p. 

MEDEIROS, J. B. Redação científica: a prática de fichamentos, resumos, resenhas. 3ª.ed. São 

Paulo: Atlas, 2009.  

MINAYO, M.C.S. Desafio do Conhecimento: Pesquisa Qualitativa em Saúde. 8 ed. São Paulo: 

Ed. HUCITEC, 2006. 

 

 

 

COSMETOLOGIA E 

BIOTECNOLOGIA 
 800h/a 

EMENTA 

 

Conceitos necessários para a formulação no âmbito da Cosmetologia. Funções orgânicas e 

inorgânicas e suas propriedades gerais. Compostos orgânicos e as propriedades físicas e 

químicas (de importância biológica) com suas estruturas químicas. As matérias-primas e as 

técnicas de obtenção do cosmético, incluindo o desenvolvimento de novos produtos e novas 

formas de apresentação, preparo e/ou produção, pesquisa de interferentes, estabilidade, 

acondicionamento e avaliação de eficácia. Fornece conhecimentos da composição dos 

diferentes produtos cosmecêuticos faciais, corporais e perfumarias e suas aplicações. 

BIBLIOGRAFIA BASICA 

 

VANZIN, Sara Bentler, PIRES, Cristina. Entendendo Cosmecêuticos - Diagnósticos e 

Tratamentos, 2ª edição. Santos, 08/2011.  
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MATOS, Simone de. Noções Básicas em Dermatocosmética. Érica, 06/2015.  

Halal, John. Tricologia e a Química Cosmética Capilar: Tradução da 5ª edição norte-americana. 

Cengage Learning Editores, 08/2014.  

BIBLIOGRAFIA COMPLEMENTAR 

 

Michalun, M. Varinia Michalun | N. Dicionário de Ingredientes para Cosmética e Cuidados da 

Pele - Tradução da 3ª edição norte-americana. Cengage Learning Editores, 07/2014.  

MATEUS, Andréia, PALERMO, Eliandre. Cosmiatria e Laser - Prática no Consultório Médico. AC 

Farmacêutica, 08/2012.  

COSTA, Adilson. Tratado Internacional de Cosmecêuticos. Guanabara Koogan, 07/2012.  

Milady. Atlas de Anatomia - Para Profissionais das Áreas de Estética e Cosmetologia. Cengage 

Learning Editores, 07/2014.  

Pinto, Marcelo de S., Ana Alpiovezza, Carlos Righetti. Garantia da Qualidade na Indústria 

Cosmética. Cengage Learning Editores, 07/2014.  

 

 

HISTÓRIA DA ESTÉTICA E DA 

COSMÉTICA 
 80h/a 

EMENTA 

 

Estudo do papel e exercício profissional do Tecnólogo em Estética. Estudo das habilidades e 

competências do Tecnólogo em Estética e Cosmetologia na promoção da saúde e bem-estar do 

individuo, respeitando os princípios éticos e bio-psico-sociais. 

BIBLIOGRAFIA BASICA 

 

|, Joel Gerson | Janet M. D'Angelo | Shelley Lotz | Sallie Deitz | Catherine M. Frangie | John H. 

Fundamentos de Estética - Volume 1 - Orientações e negócios - Tradução da 10ª edição norte-

americana. Cengage Learning Editores, 09/2012.  

 

|, Joel Gerson | Janet M. D'Angelo | Shelley Lotz | Sallie Deitz | Catherine M. Frangie | John H. 

Fundamentos de Estética Vol. 4 - Estética - Tradução da 10ª edição norte-americana. Cengage 

Learning Editores, 09/2012.  

|, Joel Gerson | Janet M. D'Angelo | Shelley Lotz | Sallie Deitz | Catherine M. Frangie | John H. 

Fundamentos de Estética - Volume 2 - Ciências gerais - Tradução da 10ª edição norte-

americana. Cengage Learning Editores, 09/2012.  

BIBLIOGRAFIA COMPLEMENTAR 
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|, Joel Gerson | Janet M. D'Angelo | Shelley Lotz | Sallie Deitz | Catherine M. Frangie | John H. 

Fundamentos de Estética Vol. 3 - Ciências da pele - Tradução da 10ª edição norte-americana. 

Cengage Learning Editores, 09/2012.  

IFOULD, Judith, FORSYTHE-CONROY, Debbie, WITTAKER, Maxine. Técnicas em estética, 3rd 

edição. ArtMed, 01/2015.  

KAMIZATO, Karina Kiyoko, BRITO, Silvia Gonçalves. Técnicas Estéticas Faciais. Érica, 06/2014.  

PEREZ, Erika, VASCONCELOS, Maria de. Técnicas Estéticas Corporais. Érica, 06/2014.  

ROSENFIELD, Kathrin. Estética. Zahar, 2006-05-05.  

 

 

 

TERAPIAS ALTERNATIVAS  80h/a 

EMENTA 

Estudo das terapias alternativas, bioenergéticas com aprendizagem das técnicas 

correspondentes. Fundamentos de Terapias Chinesa, Japonesa, Ayurveda e Reflexologia. 

Noções de cromoterapia, aromaterapia, técnicas de relaxamento e meditação. Técnicas 

básicas de Spa. Recursos manuais de massagem clássica com auxílio de recursos, a fim de 

promover beleza e bem estar. 

BIBLIOGRAFIA BASICA 

AMARAL, Fernando Técnicas de aplicação de óleos essenciais / Fernando Amaral. – São Paulo 

: Cengage Learning, 2015. 

MOREN, Sandra Alexcae Spas e salões de beleza: terapias passo a passo/Sandra Alexcae 

Moren; [tradução All Tasks]. -- São Paulo: Cengage Learning, 2009. -- (Série profissional) Título 

original: Spa & salon alchemy. 

MEYER, Sophie Técnicas de massagem I: aprimorando a arte do toque / Sophie Meyer; 

[tradução Dr. Marcos Ikeda]. --Barueri, SP: Manole, 2010. 

 

BIBLIOGRAFIA COMPLEMENTAR 
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ELLSWORTH, Abigail Massagem : anatomia ilustrada : guia completo de técnicas básicas de 

massagem / Abby Ellsworth e Peggy Altman ; [tradução Patrícia Fonseca Pereira]. --Barueri, SP 

: Manole, 2012. 

HALAL, John Tricologia e a química cosmética capilar / John Halal ; tradução Ez2tran 

MCGILLICUDDY, Michael. Massagem para o desempenho esportivo [recurso eletrônico] / 

Michael McGillicuddy ; tradução: Pablo Nunes Ribeiro ; revisão técnica: Débora Grace Otten 

Schnarndorf. – Dados eletrônicos. – Porto Alegre : Artmed, 2012. 

MEYER, Sophie Técnicas de massagem II: redescobrindo o sentido do tato / Sophie Meyer; 

[tradução Dr. Marcos Ikeda]. --Barueri, SP: Manole, 2010. 

RIGGS, Art Técnicas de massagem profunda : um guia visual / Art Riggs ; [tradução Sueli 

Rodrigues Coelho] ; apresentação de Thomas W. Myers. --Barueri, SP : Manole, 2009. 

 

 

 

 

COMPORTAMENTO E IMAGEM 

PESSOAL 
 80h/a 

EMENTA 

 

Imagem pessoal como trabalho estético voltado à criatura humana. Procedimentos de 

embelezamento facial e corporal, a criação e a sugestão do uso de peças do vestuário e de 

acessórios, a gestão e a comercialização de seus produtos e serviços, bem como a veiculação 

dos fenômenos da moda. Consultoria de Imagem Pessoal. 

BIBLIOGRAFIA BASICA 

KAMIZATO, Karina Kiyoko. Imagem Pessoal e Visagismo. Érica, 06/2014.  

Cooper, Ann A. Imagem Profissional - Série Profissional. Cengage Learning Editores, 07/2013.  

Ortiz, Felipe Chibás . M@RKETING_PESSOAL.COM: Sua Marca e Estratégia Dentro e Fora da 

Internet. Atlas, 06/2015.  

BIBLIOGRAFIA COMPLEMENTAR 

 

FADIMAN, James, FRAGER, Robert. Personalidade e Crescimento Pessoal. ArtMed, 01/2004.  

FLORES-MENDOZA, Carmen, COLOM, Roberto, Colaboradores. Introdução à Psicologia das 

Diferenças Individuais. ArtMed, 01/2006.  
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Minicucci, Agostinho . Relações humanas: psicologia das relações interpessoais, 6ª edição. 

Atlas, 08/2001.  

MELO, Paulo, CIAMPA, Amábile Lourdes, MELE, Carla, PEIXOTO, Andréa Mele Mello. Marketing 

Pessoal e Empregabilidade - Do Planejamento de Carreira ao Networking. Érica, 06/2014.  

MARTIN, Garry, PEAR, Joseph. Modificação de Comportamento - O que é e como Fazer, 10ª 

edição. Roca, 04/2018.  

 

 

FITOCOSMÉTICA  80h/a 

EMENTA 

 

Programa Nacional de Fitoterápicos e Plantas Medicinais.Tipos de produtos fitoterápicos e 

fitocosméticos. Mercado nacional e internacional de fitoterápicos e fitocosméticos; Controle 

de qualidade na produção de fitoterápicos e fitocosméticos; Técnicas de produção, formulação 

e embalagem. Obtenção de extratos vegetais. Noções de manipulação e formulação. de 

extratos. Legislação. Testes de segurança. 

BIBLIOGRAFIA BASICA 

 

 SIMÕES, Cláudia Oliveira, SCHENKEL, Eloir Paulo, MELLO, João Carlos de, MENTZ, Lilian. 

Farmacognosia. ArtMed, 01/01/2017.  

PELT, Jean-Marie. Especiarias e ervas aromáticas, História, botânica e culinária. Zahar, 2003-12-

01.  

CUTLER, David F., BOTHA, Ted, STEVENSON, Wm. Anatomia Vegetal. ArtMed, 01/2011.  

BIBLIOGRAFIA COMPLEMENTAR 

 

Monteiro, Siomara Cruz. Farmacobotânica. ArtMed, 2017.  

Michalun, M. Varinia Michalun | N. Dicionário de Ingredientes para Cosmética e Cuidados da 

Pele - Tradução da 3ª edição norte-americana. Cengage Learning Editores, 07/2014.  

Pinto, Marcelo de S., Ana Alpiovezza, Carlos Righetti. Garantia da Qualidade na Indústria 

Cosmética. Cengage Learning Editores, 07/2014.  

MATOS, Simone de. Noções Básicas em Dermatocosmética. Érica, 06/2015.  

Halal, John. Milady Tricologia e a Química Cosmética Capilar: Tradução da 5ª edição norte-

americana - edição revista, 2nd edição. Cengage Learning Editores, 2016-08-13.  
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PROJETO INTEGRADOR: 

PLANO DE COSMETOLOGIA 

APLICADA A ESTÉTICA 

 120h/a 

EMENTA 

 

O Projeto Integrador – PI tem como Objetivo Geral a aplicação dos conhecimentos adquiridos 

pelos alunos em situações ou problemas teórico-práticos, selecionados de maneira a permitir 

a integração entre disciplinas dos períodos, aprofundamento da socialização dos alunos, 

contextualização dos conhecimentos adquiridos em sala de aula, organização, pontualidade e 

desenvolvimento de habilidades. Promover e incentivar atividades de pesquisa e trabalho em 

equipe, identificar habilidades e aplicar conceitos. 

BIBLIOGRAFIA BASICA 

 

ASSOCIAÇÃO BRASILEIRA DE NORMAS TÉCNICAS. NBR 10520. Informação e documentação - 

apresentação de citações em documentos: Rio de Janeiro: ABNT, 2002. Disponível em 

http://www2.uesb.br/biblioteca/wp-content/uploads/2016/05/NBR-10520-

CITA%C3%87%C3%95ES.pdf 

_______ . NBR 14724. Informação e documentação - trabalhos acadêmicos - apresentação: Rio 

de Janeiro: ABNT, 2002, p. 3, 5. Disponível em 

https://www.ufjf.br/ppgsaude/files/2008/10/nbr_14724_apresentacao_de_trabalhos.pdf 

 ________ . NBR 6023. Informação e documentação - referências - elaboração: Rio de Janeiro: 

ABNT, 2002, p.2.  Disponível em https://www.usjt.br/arq.urb/arquivos/abntnbr6023.pdf 

________ . NBR 6024. Informação e documentação – numeração progressiva das seções de um 

documento escrito: Rio de Janeiro: ABNT, 2003, p.2. Disponível em 

http://www2.uesb.br/biblioteca/wp-content/uploads/2016/05/NBR-6024-NUMERACAO-

PROGRESSIVA.pdf 

________ . NBR 6027. Informação e documentação – sumário - apresentação: Rio de Janeiro: 

ABNT, 2003, p.2. Disponível em 

https://unicentroagronomia.com/destino_arquivo/nbr_6027_sumario.pdf 

_________ . NBR 6028. Informação e documentação – resumo - apresentação: Rio de Janeiro: 

ABNT, 2003, p.2. Disponível em 

http://unicentroagronomia.com/destino_arquivo/norma_6028_resumo.pdf 

 

BIBLIOGRAFIA COMPLEMENTAR 

 

ANDRADE, M. M. Introdução à Metodologia do Trabalho Científico. São Paulo: Atlas, 2009.  
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BASTOS, L. R.; PAIXÃO, L.; FERNANDES, L. M. Manual para a elaboração de projetos e relatórios 

de pesquisa, teses e dissertações. 6ª ed. Rio de Janeiro: Zahar, 2004.  

GIL, A. C. Métodos e técnicas de pesquisa social. 5a. ed. São Paulo: Atlas, 1999. 206p. 

MEDEIROS, J. B. Redação científica: a prática de fichamentos, resumos, resenhas. 3ª.ed. São 

Paulo: Atlas, 2009.  

MINAYO, M.C.S. Desafio do Conhecimento: Pesquisa Qualitativa em Saúde. 8 ed. São Paulo: Ed. 

HUCITEC, 2006. 

 

 

MÓDULO: TECNOLOGIA ESTÉTICA E ESTÉTICA FACIAL e CAPILAR 

ESTÉTICA FACIAL  40h/a 

EMENTA 

 

Tratamentos estéticos faciais. Aspectos gerais da limpeza de Pele. Protocolos de Hidratação, 

Nutrição, Despigmentação e “Peeling” Superficial na pele. Protocolos de “Lifting”. Técnicas de 

Massagem Estética Facial. Cuidados clínicos. Prevenção de patologias dermatológicas. 

BIBLIOGRAFIA BASICA 

 

  

IFOULD, Judith, FORSYTHE-CONROY, Debbie, WITTAKER, Maxine. Técnicas em estética, 3rd 

edição. ArtMed, 01/2015.  

KAMIZATO, Karina Kiyoko, BRITO, Silvia Gonçalves. Técnicas Estéticas Faciais. Érica, 06/2014.  

NETO, FESTA, Cyro, CUCÉ, Luiz Carlos, REIS, Vitor Manoel dos. Manual de Dermatologia, 4th 

edição. Manole, 01/2015.  

BIBLIOGRAFIA COMPLEMENTAR 

 

|, Joel Gerson | Janet M. D'Angelo | Shelley Lotz | Sallie Deitz | Catherine M. Frangie | John H. 

Fundamentos de Estética Vol. 3 - Ciências da pele - Tradução da 10ª edição norte-americana. 

Cengage Learning Editores, 09/2012.  

BARROS, Alba Lucia Bottura de. Anamnese e Exame Físico, 3rd edição. ArtMed, 01/2016.  

AZULAY, Rubem David. Dermatologia, 7ª edição. Guanabara Koogan, 08/2017.  

MIOT, Hélio Amante, MIOT, Luciane Bartoli. Protocolo de Condutas em Dermatologia, 2ª 

edição. Roca, 07/2017.  
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PETRI, Valéria. Dermatologia Prática. Guanabara Koogan, 08/2009.  

 

 

CLÍNICA FACIAL  80h/a 

EMENTA 

 

Visão geral de histologia e patologia cutânea; semiologia; métodos complementares; lesões 

elementares; discromias; afecções dos anexos cutâneos; fotodermatoses; cistos e neoplasias; 

disfunções estéticas; envelhecimento cutâneo; outros temas de interesse em dermatoestética 

como: dermatites, psoríase, alterações da pele na gravidez. 

BIBLIOGRAFIA BASICA 

 

 BARROS, Alba Lucia Bottura de. Anamnese e Exame Físico, 3rd edição. ArtMed, 01/2016.  

Técnicas em estética [recurso eletrônico] / Judith Ifould, Debbie Forsythe-Conroy, Maxine 

Whittaker ; tradução: Gabriela Seger de Camargo ; revisão técnica: Marcia Gerhardt Martins. – 

3. ed. – Porto Alegre : Artmed, 2015. 

Tratado internacional de cosmecêuticos / Adilson Costa. - rio de Janeiro : guanabara koogan, 

2012. al, John Tricologia e a química cosmética capilar / John Halal ; tradução Ez2translate. -- 

São Paulo : Cengage Learning, 2011. 

BIBLIOGRAFIA COMPLEMENTAR 

 

NETO, FESTA, Cyro, CUCÉ, Luiz Carlos, REIS, Vitor Manoel dos. Manual de Dermatologia, 4th 

edição. Manole, 01/2015.  

MIOT, Hélio Amante, MIOT, Luciane Bartoli. Protocolo de Condutas em Dermatologia, 2ª 

edição. Roca, 07/2017.  

|, Joel Gerson | Janet M. D'Angelo | Shelley Lotz | Sallie Deitz | Catherine M. Frangie | John H. 

Fundamentos de Estética Vol. 3 - Ciências da pele - Tradução da 10ª edição norte-americana. 

Cengage Learning Editores, 09/2012.  

IFOULD, Judith, FORSYTHE-CONROY, Debbie, WITTAKER, Maxine. Técnicas em estética, 3rd 

edição. ArtMed, 01/2015.  

KAMIZATO, Karina Kiyoko, BRITO, Silvia Gonçalves. Técnicas Estéticas Faciais. Érica, 06/2014.  
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ELETROESTÉTICA FACIAL  80h/a 

EMENTA 

 

Estudo dos fenômenos elétricos. Estudo das bases físicas para a aplicação da eletroestética. 

Estudo da utilização das correntes elétricas em tratamentos estéticos. 

BIBLIOGRAFIA BASICA 

 

  

MIOT, Hélio Amante, MIOT, Luciane Bartoli. Protocolo de Condutas em Dermatologia, 2ª 

edição. Roca, 07/2017.  

AZULAY, Rubem David. Dermatologia, 7ª edição. Guanabara Koogan, 08/2017.  

IFOULD, Judith, FORSYTHE-CONROY, Debbie, WITTAKER, Maxine. Técnicas em estética, 3rd 

edição. ArtMed, 01/2015.  

BIBLIOGRAFIA COMPLEMENTAR 

 

KAMIZATO, Karina Kiyoko, BRITO, Silvia Gonçalves. Técnicas Estéticas Faciais. Érica, 06/2014.  

NETO, FESTA, Cyro, CUCÉ, Luiz Carlos, REIS, Vitor Manoel dos. Manual de Dermatologia, 4th 

edição. Manole, 01/2015.  

|, Joel Gerson | Janet M. D'Angelo | Shelley Lotz | Sallie Deitz | Catherine M. Frangie | John H. 

Fundamentos de Estética Vol. 3 - Ciências da pele - Tradução da 10ª edição norte-americana. 

Cengage Learning Editores, 09/2012.  

Técnicas em estética [recurso eletrônico] / Judith Ifould, Debbie Forsythe-Conroy, Maxine 

Whittaker ; tradução: Gabriela Seger de Camargo ; revisão técnica: Marcia Gerhardt Martins. – 

3. ed. – Porto Alegre : Artmed, 2015. 

Tratado internacional de cosmecêuticos / Adilson Costa. - rio de Janeiro : guanabara koogan, 

2012. al, John Tricologia e a química cosmética capilar / John Halal ; tradução Ez2translate. -- 

São Paulo : Cengage Learning, 2011. 

 

 

FISIOPATOLOGIA DA PELE  80h/a 

EMENTA 
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Introdução à Patologia. Saúde e doença. Desenvolver o conhecimento dos diferentes distúrbios 

dermatológicos do sistema tegumentar, bem como a utilização de substâncias profiláticas 

adequadas. 

BIBLIOGRAFIA BASICA 

 

  

DOUGLAS, Carlos Roberto. Tratado de Fisiologia Aplicada às Ciências Médicas, 6ª edição. 

Guanabara Koogan, 03/2009.  

FAIZ, Omar; BLACKBURN, Simon; MOFFAT, David. Anatomia Básica: Guia ilustrado de conceitos 

fundamentais. 3ª ed. Manole, 2013.  

TORTORA, Gerard J.; NIELSEN, Mark T. Princípios de Anatomia Humana. 12ªed. Guanabara 

Koogan, 2013. 

BIBLIOGRAFIA COMPLEMENTAR 

 

TORTORA, Gerard J.; NIELSEN, Mark T. Princípios de Anatomia Humana. 12ªed. Guanabara 

Koogan, 2013.  

WOLF-HEIDEGGER. Atlas de Anatomia Humana. 6ª ed. 2006. 

ELDER, David E. Lever | Histopatologia da Pele, 10ª edição. Guanabara Koogan, 08/2011.  

|, Joel Gerson | Janet M. D'Angelo | Shelley Lotz | Sallie Deitz | Catherine M. Frangie | John H. 

Fundamentos de Estética Vol. 3 - Ciências da pele - Tradução da 10ª edição norte-americana. 

Cengage Learning Editores, 09/2012.  

MAURER, Martin H. Fisiologia Humana Ilustrada, 2nd edição. Manole, 01/2014.  

Jr., MOURÃO, Carlos Alberto, ABRAMOV, Dimitri Marques. Fisiologia Essencial. Guanabara 

Koogan, 09/2010.  

 

TÉCNICAS CAPILARES  80h/a 

EMENTA 

 

Estudo sobre os aspectos anatômicos, morfológicos e funcionais do cabelo e couro cabeludo. 

Princípios dos tratamentos estético-capilares. Ativos cosméticos usuais na estética capilar. 

Higienização capilar. Anamnese e técnicas  aplicáveis na estética capilar.Produtos capilares. 

Revisão Ficha de Avaliação Capilar com alterações. Técnicas e práticas de finalização. Técnicas 

e práticas de tratamentos cosméticos para haste. Afecções do couro cabeludo com escamação 

e pruriginoso. Técnicas e práticas de tratamentos com aromaterapia para couro cabeludo e 

haste. Técnicas e práticas de massagem para couro cabeludo. 
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BIBLIOGRAFIA BASICA 

 

  

Halal, John. Tricologia e a Química Cosmética Capilar: Tradução da 5ª edição norte-americana. 

Cengage Learning Editores, 08/2014.  

Halal, John. Milady Tricologia e a Química Cosmética Capilar: Tradução da 5ª edição norte-

americana - edição revista, 2nd edição. Cengage Learning Editores, 2016-08-13.  

Técnicas em estética [recurso eletrônico] / Judith Ifould, Debbie Forsythe-Conroy, Maxine 

Whittaker ; tradução: Gabriela Seger de Camargo ; revisão técnica: Marcia Gerhardt Martins. – 

3. ed. – Porto Alegre : Artmed, 2015. 

BIBLIOGRAFIA COMPLEMENTAR 

 

Tratado internacional de cosmecêuticos / Adilson Costa. - rio de Janeiro : guanabara koogan, 

2012. al, John Tricologia e a química cosmética capilar / John Halal ; tradução Ez2translate. -- 

São Paulo : Cengage Learning, 2011 

DOUGLAS, Carlos Roberto. Tratado de Fisiologia Aplicada às Ciências Médicas, 6ª edição. 

Guanabara Koogan, 03/2009.  

- FAIZ, Omar; BLACKBURN, Simon; MOFFAT, David. Anatomia Básica: Guia ilustrado de 

conceitos fundamentais. 3ª ed. Manole, 2013.  

MATOS, Simone de. Noções Básicas em Dermatocosmética. Érica, 06/2015.  

VANZIN, Sara Bentler, PIRES, Cristina. Entendendo Cosmecêuticos - Diagnósticos e 

Tratamentos, 2ª edição. Santos, 08/2011.  

MATOS, Simone de. Noções Básicas em Dermatocosmética. Érica, 06/2015.  

 

 

TÉCNICAS DE MAQUIAGEM E 

MICROPIGMENTAÇÃO 
 80h/a 

EMENTA 

 

Estudo dos conceitos de visagismo e técnicas de maquiagem. Aplicação das técnicas do 

visagismo. Aplicação prática dos diferentes tipos de maquiagens. História da Maquiagem. Auto-

maquiagem. Maquiagem festa e fashion. Introdução a Maquilagem Permanente. Permanente 

de cílios. Design das sobrancelhas. Modelagem em Henna. Tintura das sobrancelhas. Estudo e 

Análise Facial e Areólo-mamilar. 

BIBLIOGRAFIA BASICA 
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Mu, Michelle D' Allaird | Brooke Boles | Gina Boyce | Sheila McKenna | Sandra Alexcae Moren 

| S. Milady Maquiagem. Cengage Learning Editores, 2016-12-01.  

KAMIZATO, Karina Kiyoko. Imagem Pessoal e Visagismo. Érica, 06/2014.  

DiNardo, M. Varinia Michalun | Joseph C. Milady dicionário de ingredientes para cosmética e 

cuidados da pele: Tradução da 4ª edição norte-americana, 2nd edição. Cengage Learning 

Editores, 2016-06-24.  

BIBLIOGRAFIA COMPLEMENTAR 

 

Michalun, M. Varinia Michalun | N. Dicionário de Ingredientes para Cosmética e Cuidados da 

Pele - Tradução da 3ª edição norte-americana. Cengage Learning Editores, 07/2014.  

Atlas de anatomia / Anne M. Gilroy... [et al.] ; tradução Maria de Fátima Azevedo; revisão 

técnica Marco Aurélio R. Fonseca Passos. – 3. ed. – Rio de Janeiro: Guanabara Koogan, 2017. il. 

Biossegurança no contexto da saúde / organizadores José Vitor da Silva, Silene Ribeiro Miranda 

Barbosa, Suélen Ribeiro Miranda Pontes Duarte . -- 1. ed. -- São Paulo: Iátria, 2013. 

MATOS, Simone de. Noções Básicas em Dermatocosmética. Érica, 06/2015.  

Pinto, Marcelo de S., Ana Alpiovezza, Carlos Righetti. Garantia da Qualidade na Indústria 

Cosmética. Cengage Learning Editores, 07/2014.  

 

 

GERONTOLOGIA  40h/a 

EMENTA 

 

Exploração das teorias vigentes sobre o processo de envelhecimento, bem como dos aspectos 

fisiológicos, histopatológicos e histoquímicos, morfológicos, genéticos e hormonais que 

permeiam o tema, possibilitando a ampliação do conhecimento do profissional da Estética e 

Cosmética e favorecendo a busca de alternativas que minimizem os impactos sofridos pelo 

envelhecimento. 

BIBLIOGRAFIA BASICA 

 

  

STEINER, Denise. Envelhecimento Cutâneo. AC Farmacêutica, 09/2014.  
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Barsano, Paulo Roberto, Barbosa, Rildo Pereira, Gonçalves, Emanoela. Evolução e 

Envelhecimento Humano. Érica, 06/2014.  

FREITAS, Elizabete de, PY, Ligia (eds.). Tratado de Geriatria e Gerontologia, 4ª edição. 

Guanabara Koogan, 05/2016.  

BIBLIOGRAFIA COMPLEMENTAR 

 

RAMOS, Luiz Roberto, CENDOROGLO, Maysa (coords.). Guia de Geriatria e Gerontologia, 2nd 

edição. Manole, 01/2011.  

MENDES, Telma de Almeida (coord.). Geriatria e Gerontologia. Manole, 01/2014.  

SILVA, Maria de Lourdes do da, MARUCCI, Maria de Nunes, ROEDIGER, Manuela Almei. Tratado 

de Nutrição em Gerontologia. Manole, 01/2016.  

FARINATTI, Paulo de Veras. Envelhecimento, Promoção da Saúde e Exercício: Bases Teóricas e 

Metodológicas. Manole, 01/2008.  

MARTINS, Mílton Arruda, CARRILHO, Flair José, ALVES, Venâncio Ferreira, CASTILHO, Euclid. 

Clínica Médica, Volume 1: Atuação da Clínica Médica, Sinais e Sintomas de Natureza Sistêmica, 

Medicina Preventiva, Saúde da Mulher, Envelhecimento e Geriatria, Medicina Laboratorial na 

Prática Médica. Manole, 01/2009.  

 

 

PROJETO INTEGRADOR: 

PLANO DE TECNOLOGIA E 

ESTÉTICA FACIAL E CAPILAR 

 120h/a 

EMENTA 

 

O Projeto Integrador – PI tem como Objetivo Geral a aplicação dos conhecimentos adquiridos 

pelos alunos em situações ou problemas teórico-práticos, selecionados de maneira a permitir 

a integração entre disciplinas dos períodos, aprofundamento da socialização dos alunos, 

contextualização dos conhecimentos adquiridos em sala de aula, organização, pontualidade e 

desenvolvimento de habilidades. Promover e incentivar atividades de pesquisa e trabalho em 

equipe, identificar habilidades e aplicar conceitos. 

BIBLIOGRAFIA BASICA 

 

ASSOCIAÇÃO BRASILEIRA DE NORMAS TÉCNICAS. NBR 10520. Informação e documentação - 

apresentação de citações em documentos: Rio de Janeiro: ABNT, 2002. Disponível em 

http://www2.uesb.br/biblioteca/wp-content/uploads/2016/05/NBR-10520-

CITA%C3%87%C3%95ES.pdf 
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_______ . NBR 14724. Informação e documentação - trabalhos acadêmicos - apresentação: Rio 

de Janeiro: ABNT, 2002, p. 3, 5. Disponível em 

https://www.ufjf.br/ppgsaude/files/2008/10/nbr_14724_apresentacao_de_trabalhos.pdf 

 ________ . NBR 6023. Informação e documentação - referências - elaboração: Rio de Janeiro: 

ABNT, 2002, p.2.  Disponível em https://www.usjt.br/arq.urb/arquivos/abntnbr6023.pdf 

________ . NBR 6024. Informação e documentação – numeração progressiva das seções de um 

documento escrito: Rio de Janeiro: ABNT, 2003, p.2. Disponível em 

http://www2.uesb.br/biblioteca/wp-content/uploads/2016/05/NBR-6024-NUMERACAO-

PROGRESSIVA.pdf 

________ . NBR 6027. Informação e documentação – sumário - apresentação: Rio de Janeiro: 

ABNT, 2003, p.2. Disponível em 

https://unicentroagronomia.com/destino_arquivo/nbr_6027_sumario.pdf 

_________ . NBR 6028. Informação e documentação – resumo - apresentação: Rio de Janeiro: 

ABNT, 2003, p.2. Disponível em 

http://unicentroagronomia.com/destino_arquivo/norma_6028_resumo.pdf 

 

BIBLIOGRAFIA COMPLEMENTAR 

 

ANDRADE, M. M. Introdução à Metodologia do Trabalho Científico. São Paulo: Atlas, 2009.  

BASTOS, L. R.; PAIXÃO, L.; FERNANDES, L. M. Manual para a elaboração de projetos e relatórios 

de pesquisa, teses e dissertações. 6ª ed. Rio de Janeiro: Zahar, 2004.  

GIL, A. C. Métodos e técnicas de pesquisa social. 5a. ed. São Paulo: Atlas, 1999. 206p. 

MEDEIROS, J. B. Redação científica: a prática de fichamentos, resumos, resenhas. 3ª.ed. São 

Paulo: Atlas, 2009.  

MINAYO, M.C.S. Desafio do Conhecimento: Pesquisa Qualitativa em Saúde. 8 ed. São Paulo: Ed. 

HUCITEC, 2006. 

 

 

 

MÓDULO: TECNOLOGIA E ESTÉTICA CORPORAL 

CLÍNICA CORPORAL  40h/a 

EMENTA 

 

Orientar e aplicar as diferentes técnicas de tratamento corporal; Desenvolver no acadêmico a 

capacidade de atuação no tratamento das diferentes técnicas de embelezamento corporal; 
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Desenvolver habilidade na escolha da técnica de massagens, princípios ativos e formas 

cosméticas nos diferentes procedimentos estéticos corporais. 

BIBLIOGRAFIA BASICA 

 

  

BARROS, Alba Lucia Bottura de. Anamnese e Exame Físico, 3rd edição. ArtMed, 01/2016.  

MEYER, Sophie. Técnicas de Massagem I: Aprimorando a Arte do Toque. Manole, 01/2010.  

ELLSWORTH, Abigail, ALTMAN, Peggy. Massagem: Anatomia Ilustrada – Guia Completo de 

Técnicas Básicas de Massagem. Manole, 01/2012.  

BIBLIOGRAFIA COMPLEMENTAR 

 

IFOULD, Judith, FORSYTHE-CONROY, Debbie, WITTAKER, Maxine. Técnicas em estética, 3rd 

edição. ArtMed, 01/2015.  

Técnicas em estética [recurso eletrônico] / Judith Ifould, Debbie Forsythe-Conroy, Maxine 

Whittaker ; tradução: Gabriela Seger de Camargo ; revisão técnica: Marcia Gerhardt Martins. – 

3. ed. – Porto Alegre : Artmed, 2015. 

Tratado internacional de cosmecêuticos / Adilson Costa. - rio de Janeiro : guanabara koogan, 

2012. al, John Tricologia e a química cosmética capilar / John Halal ; tradução Ez2translate. -- 

São Paulo : Cengage Learning, 2011. 

NETO, FESTA, Cyro, CUCÉ, Luiz Carlos, REIS, Vitor Manoel dos. Manual de Dermatologia, 4th 

edição. Manole, 01/2015.  

MIOT, Hélio Amante, MIOT, Luciane Bartoli. Protocolo de Condutas em Dermatologia, 2ª 

edição. Roca, 07/2017.  

|, Joel Gerson | Janet M. D'Angelo | Shelley Lotz | Sallie Deitz | Catherine M. Frangie | John H. 

Fundamentos de Estética Vol. 3 - Ciências da pele - Tradução da 10ª edição norte-americana. 

Cengage Learning Editores, 09/2012.  

 

 

ESTÉTICA CORPORAL  80h/a 

EMENTA 

 

Estudo de intervenções práticas de instrumentais e técnicas nas alterações estéticas corporais 

com abordagem teórica atualizada. Estudo de intervenções em alteração estética corporal, 

mediante aplicação adequada de instrumentais e técnicas, visando proporcionar uma visão 
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atualizada de conhecimentos teóricos e práticos bem como a realização de um atendimento 

completo dentro da ética profissional. 

BIBLIOGRAFIA BASICA 

 

  

BARROS, Alba Lucia Bottura de. Anamnese e Exame Físico, 3rd edição. ArtMed, 01/2016.  

PEREZ, Erika, VASCONCELOS, Maria de. Técnicas Estéticas Corporais. Érica, 06/2014.  

FAIZ, Omar; BLACKBURN, Simon; MOFFAT, David. Anatomia Básica: Guia ilustrado de conceitos 

fundamentais. 3ª ed. Manole, 2013.  

BIBLIOGRAFIA COMPLEMENTAR 

 

IFOULD, Judith, FORSYTHE-CONROY, Debbie, WITTAKER, Maxine. Técnicas em estética, 3rd 

edição. ArtMed, 01/2015.   

|, Joel Gerson | Janet M. D'Angelo | Shelley Lotz | Sallie Deitz | Catherine M. Frangie | John H. 

Fundamentos de Estética Vol. 4 - Estética - Tradução da 10ª edição norte-americana. Cengage 

Learning Editores, 09/2012.  

MEYER, Sophie. Técnicas de Massagem I: Aprimorando a Arte do Toque. Manole, 01/2010.  

ELLSWORTH, Abigail, ALTMAN, Peggy. Massagem: Anatomia Ilustrada – Guia Completo de 

Técnicas Básicas de Massagem. Manole, 01/2012.  

MIOT, Hélio Amante, MIOT, Luciane Bartoli. Protocolo de Condutas em Dermatologia, 2ª 

edição. Roca, 07/2017.  

 

 

ELETROESTÉTICA CORPORAL  40h/a 

EMENTA 

 

Princípios e utilização da corrente elétrica. Fundamentos básicos da eletricidade.Efeitos da 

corrente elétrica nas regiões corporais.Uso estético da corrente elétrica de baixa, média e alta 

freqüência.Recursos térmicos. Irradiação. Descarga elétrica. 

BIBLIOGRAFIA BASICA 

 

  

BARROS, Alba Lucia Bottura de. Anamnese e Exame Físico, 3rd edição. ArtMed, 01/2016.  
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PEREZ, Erika, VASCONCELOS, Maria de. Técnicas Estéticas Corporais. Érica, 06/2014.  

FAIZ, Omar; BLACKBURN, Simon; MOFFAT, David. Anatomia Básica: Guia ilustrado de conceitos 

fundamentais. 3ª ed. Manole, 2013. 

BIBLIOGRAFIA COMPLEMENTAR 

 

IFOULD, Judith, FORSYTHE-CONROY, Debbie, WITTAKER, Maxine. Técnicas em estética, 3rd 

edição. ArtMed, 01/2015.   

|, Joel Gerson | Janet M. D'Angelo | Shelley Lotz | Sallie Deitz | Catherine M. Frangie | John H. 

Fundamentos de Estética Vol. 3 - Ciências da pele - Tradução da 10ª edição norte-americana. 

Cengage Learning Editores, 09/2012.  

MIOT, Hélio Amante, MIOT, Luciane Bartoli. Protocolo de Condutas em Dermatologia, 2ª 

edição. Roca, 07/2017.  

SILVA, José da, BARBOSA, Silene Miranda, DUARTE, Suélen Ribeiro Miranda Pontes. 

Biossegurança no Contexto da Saúde. IÁTRIA, 06/2014.  

Mayeaux, E.J., Jr. Guia Ilustrado de Procedimentos Médicos. ArtMed, 01/2015.  

 

 

NUTRIÇÃO E DIETÉTICA  40h/a 

EMENTA 

 

Noções de Nutrição Humana. Principais nutrientes. Importância da alimentação na 

manutenção da beleza e da saúde da pele. Programas de nutrição em saúde coletiva. 

Programas de reeducação alimentar. 

BIBLIOGRAFIA BASICA 

 

  

PUJOL, A.P. Nutrição aplicada à estética. Rio de Janeiro: Rubio, 2011. 424 p. 

SCHNEIDER, Aline Petter (Org.). Nutrição estética. São Paulo: Atheneu, 2009. 327p. 

DUTRA-DE-OLIVEIRA, J.B.; MARCHINI, J.S. Ciências Nutricionais – Aprendendo a aprender. 2ed. 

São Paulo: Sarvier, 2008. 

BIBLIOGRAFIA COMPLEMENTAR 

 

COZZOLINO, S. M. F. Biodisponibilidade de Nutrientes. 4°ed. São Paulo: Manolle, 2012.  
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GIBNEY, M.J.; LANHAM-NEW, S.; CASSIDY, A.; Vorster, H.H. Introdução à Nutrição Humana.2ed. 

Rio de Janeiro, Guanabara Koogan, 2010. 

PHILIPPI, Sonia.Tucunduva. Nutrição e Dietética. 2. ed. São Paulo: Manole, 2006. 

STURMER, J. S. Reeducação alimentar. Petrópolis: Vozes, 2001. 

DIEZ-GARCIA, Rosa Wanda, CERVATO-MANCUSO, Ana Maria. Mudanças Alimentares e 

Educação Alimentar e Nutricional, 2ª edição. Guanabara Koogan, 08/2017.  

 

 

ATIVIDADE FÍSICA  40h/a 

EMENTA 

 

Conceitos fundamentais do metabolismo frente a diferentes tipos de exercícios físicos. Taxa 

metabólica de repouso. Gasto energético. Importância dos substratos para realização do 

exercício físico e durante a recuperação. Papel dos exercícios físicos no na manutenção e 

controle do peso corporal. 

BIBLIOGRAFIA BASICA 

 

  

SCOTT K. POWERS, EDWARD T HOWLEY, Fisiologia do Exercício - Teoria e Aplicação ao 

Condicionamento e ao Desempenho - 6ª edição, Editora Manole,2009 

WILLIAM D. MCARDLE; Fisiologia do Exercício - Nutrição, Energia e Desempenho Humano, 7º 

edição, Guanabara Koogan, 2011. 

BARROS NETO, Turíbio Leite de: Exercício, saúde e desempenho físico: São Paulo: Atheneu, 

1997. 

BIBLIOGRAFIA COMPLEMENTAR 

 

SIMAO, Roberto: Fisiologia e prescrição de exercícios para grupos especiais: 2ª ed.São Paulo: 

horte, 2006. 

MCARDLE, William D: Fundamentos de fisiologia do exercício: 2ª ed. Rio de Janeiro: Guanabara 

Koogan, 2002. 

KATCH, Victor: Guia de estudo para o aluno dos fundamentos de fisiologia do exercício: 2ª ed. 

Rio de Janeiro: Guanabara Koogan, 2002.  

BERNE, RM; MATTEW, NL. Fisiologia. 6º ed. Elsevier, 2009. 

GUYTON & HALL.Tratado de Fisiologia Médica - 12ª Ed. Elsevier, 2011 
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FISIOPATOLOGIA DA PELE 

(DRENAGEM LINFÁTICA) 
 80h/a 

EMENTA 

 

Estudo da drenagem linfática corporal e facial com aplicação de fundamentos teóricos e 

práticos multidisciplinares numa abordagem de saúde e de estética. 

BIBLIOGRAFIA BASICA 

 

  

FÖLDI, Michael. Princípios de Drenagem Linfática, 4th edição. Manole, 01/2012.  

VASCONCELOS, Maria de. Princípios de Drenagem Linfática. Érica, 06/2015.  

DOUGLAS, Carlos Roberto. Tratado de Fisiologia Aplicada às Ciências Médicas, 6ª edição. 

Guanabara Koogan, 03/2009.  

BIBLIOGRAFIA COMPLEMENTAR 

 

DOUGLAS, Carlos Roberto. Tratado de Fisiologia Aplicada às Ciências Médicas, 6ª edição. 

Guanabara Koogan, 03/2009.  

FAIZ, Omar; BLACKBURN, Simon; MOFFAT, David. Anatomia Básica: Guia ilustrado de conceitos 

fundamentais. 3ª ed. Manole, 2013.  

|, Joel Gerson | Janet M. D'Angelo | Shelley Lotz | Sallie Deitz | Catherine M. Frangie | John H. 

Fundamentos de Estética Vol. 3 - Ciências da pele - Tradução da 10ª edição norte-americana. 

Cengage Learning Editores, 09/2012.  

MAURER, Martin H. Fisiologia Humana Ilustrada, 2nd edição. Manole, 01/2014.  

Jr., MOURÃO, Carlos Alberto, ABRAMOV, Dimitri Marques. Fisiologia Essencial. Guanabara 

Koogan, 09/2010.  

MIOT, Hélio Amante, MIOT, Luciane Bartoli. Protocolo de Condutas em Dermatologia, 2ª 

edição. Roca, 07/2017.  

 

 

DEPILAÇÃO  80h/a 

EMENTA 
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A história da depilação. Métodos de depilação: cera quente e cerafria; cremes, géis e sprays 

depilatórios. Novas técnicas: depilação a laser, luz pulsátil e eletrólise. 

BIBLIOGRAFIA BASICA 

 

  

MAURER, Martin H. Fisiologia Humana Ilustrada, 2nd edição. Manole, 01/2014.  

Jr., MOURÃO, Carlos Alberto, ABRAMOV, Dimitri Marques. Fisiologia Essencial. Guanabara 

Koogan, 09/2010.  

IFOULD, Judith, FORSYTHE-CONROY, Debbie, WITTAKER, Maxine. Técnicas em estética, 3rd 

edição. ArtMed, 01/2015.  

BIBLIOGRAFIA COMPLEMENTAR 

 

|, Joel Gerson | Janet M. D'Angelo | Shelley Lotz | Sallie Deitz | Catherine M. Frangie | John H. 

Fundamentos de Estética Vol. 3 - Ciências da pele - Tradução da 10ª edição norte-americana. 

Cengage Learning Editores, 09/2012.  

MIOT, Hélio Amante, MIOT, Luciane Bartoli. Protocolo de Condutas em Dermatologia, 2ª 

edição. Roca, 07/2017.  

SILVA, José da, BARBOSA, Silene Miranda, DUARTE, Suélen Ribeiro Miranda Pontes. 

Biossegurança no Contexto da Saúde. IÁTRIA, 06/2014.  

Mayeaux, E.J., Jr. Guia Ilustrado de Procedimentos Médicos. ArtMed, 01/2015.  

PEREZ, Erika, VASCONCELOS, Maria de. Técnicas Estéticas Corporais. Érica, 06/2014.  

 

 

ESTÉTICA E COSMÉTICA 

APLICADA A PÉS E MÃOS 
 80h/a 

EMENTA 

 

Tratamento de calos, calosidades, verrugas plantares, unhas encravadas, fissuras, 

micoses,verificação da marcha, confecção de anteparos, teste de sensibilidade e orientação aos 

clientes sobre medidas de prevenção. 

BIBLIOGRAFIA BASICA 
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Spas e salões de beleza: terapias passo a passo/Sandra Alexcae Moren; [tradução All Tasks]. -- 

São Paulo: Cengage Learning, 2009. -- (Série profissional) 

NETO, FESTA, Cyro, CUCÉ, Luiz Carlos, REIS, Vitor Manoel dos. Manual de Dermatologia, 4th 

edição. Manole, 01/2015.  

MIOT, Hélio Amante, MIOT, Luciane Bartoli. Protocolo de Condutas em Dermatologia, 2ª 

edição. Roca, 07/2017.  

 

BIBLIOGRAFIA COMPLEMENTAR 

 

SILVA, José da, BARBOSA, Silene Miranda, DUARTE, Suélen Ribeiro Miranda Pontes. 

Biossegurança no Contexto da Saúde. IÁTRIA, 06/2014.  

IFOULD, Judith, FORSYTHE-CONROY, Debbie, WITTAKER, Maxine. Técnicas em estética, 3rd 

edição. ArtMed, 01/2015.   

|, Joel Gerson | Janet M. D'Angelo | Shelley Lotz | Sallie Deitz | Catherine M. Frangie | John H. 

Fundamentos de Estética Vol. 3 - Ciências da pele - Tradução da 10ª edição norte-americana. 

Cengage Learning Editores, 09/2012.  

MEYER, Sophie. Técnicas de Massagem I: Aprimorando a Arte do Toque. Manole, 01/2010.  

ELLSWORTH, Abigail, ALTMAN, Peggy. Massagem: Anatomia Ilustrada – Guia Completo de 

Técnicas Básicas de Massagem. Manole, 01/2012.  

 

 

 

PROJETO INTEGRADOR: 

PLANO DE TECNOLOGIA E 

ESTÉTICA CORPORAL 

 120h/a 

EMENTA 

 

O Projeto Integrador – PI tem como Objetivo Geral a aplicação dos conhecimentos adquiridos 

pelos alunos em situações ou problemas teórico-práticos, selecionados de maneira a permitir 

a integração entre disciplinas dos períodos, aprofundamento da socialização dos alunos, 

contextualização dos conhecimentos adquiridos em sala de aula, organização, pontualidade e 

desenvolvimento de habilidades. Promover e incentivar atividades de pesquisa e trabalho em 

equipe, identificar habilidades e aplicar conceitos. 

BIBLIOGRAFIA BASICA 

 

ASSOCIAÇÃO BRASILEIRA DE NORMAS TÉCNICAS. NBR 10520. Informação e documentação - 

apresentação de citações em documentos: Rio de Janeiro: ABNT, 2002. Disponível em 
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http://www2.uesb.br/biblioteca/wp-content/uploads/2016/05/NBR-10520-

CITA%C3%87%C3%95ES.pdf 

_______ . NBR 14724. Informação e documentação - trabalhos acadêmicos - apresentação: Rio 

de Janeiro: ABNT, 2002, p. 3, 5. Disponível em 

https://www.ufjf.br/ppgsaude/files/2008/10/nbr_14724_apresentacao_de_trabalhos.pdf 

 ________ . NBR 6023. Informação e documentação - referências - elaboração: Rio de Janeiro: 

ABNT, 2002, p.2.  Disponível em https://www.usjt.br/arq.urb/arquivos/abntnbr6023.pdf 

________ . NBR 6024. Informação e documentação – numeração progressiva das seções de um 

documento escrito: Rio de Janeiro: ABNT, 2003, p.2. Disponível em 

http://www2.uesb.br/biblioteca/wp-content/uploads/2016/05/NBR-6024-NUMERACAO-

PROGRESSIVA.pdf 

________ . NBR 6027. Informação e documentação – sumário - apresentação: Rio de Janeiro: 

ABNT, 2003, p.2. Disponível em 

https://unicentroagronomia.com/destino_arquivo/nbr_6027_sumario.pdf 

_________ . NBR 6028. Informação e documentação – resumo - apresentação: Rio de Janeiro: 

ABNT, 2003, p.2. Disponível em 

http://unicentroagronomia.com/destino_arquivo/norma_6028_resumo.pdf 

 

BIBLIOGRAFIA COMPLEMENTAR 

 

ANDRADE, M. M. Introdução à Metodologia do Trabalho Científico. São Paulo: Atlas, 2009.  

BASTOS, L. R.; PAIXÃO, L.; FERNANDES, L. M. Manual para a elaboração de projetos e relatórios 

de pesquisa, teses e dissertações. 6ª ed. Rio de Janeiro: Zahar, 2004.  

GIL, A. C. Métodos e técnicas de pesquisa social. 5a. ed. São Paulo: Atlas, 1999. 206p. 

MEDEIROS, J. B. Redação científica: a prática de fichamentos, resumos, resenhas. 3ª.ed. São 

Paulo: Atlas, 2009.  

MINAYO, M.C.S. Desafio do Conhecimento: Pesquisa Qualitativa em Saúde. 8 ed. São Paulo: Ed. 

HUCITEC, 2006. 

 

 

 

MÓDULO: GESTÃO DE SERVIÇOS DE ESTÉTICA E COSMÉTICA 

 

GESTÃO DE PESSOAS  80h/a 

EMENTA 
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Estudo do planejamento do negócio, noções organizacionais de empresas de Estética. Estudo 

da administração de recursos humanos, administração da produção, gestão da qualidade e 

custos de uma empresa de Estética. Abertura e administração de negócios em Estética, visando 

garantir que sejam empregados conceitos de liderança e cooperativismo. 

BIBLIOGRAFIA BASICA 

MÓSCA, Hugo Bacêllo, CEREJA, José Ricardo, BASTOS, Sérgio Pereira, RAMAL, (org. Série MBA - 

Gestão de Pessoas nas Organizações Contemporâneas. LTC, 07/2014.  

Marques, José C. Gestão de Recursos Humanos. Cengage Learning Editores, 2015-11-30.  

Me, Fábio Gomes da Silva | Marcelo Socorro Zambon | Cristiane Betanho | José Eduardo 

Azevedo | M. Gestão do relacionamento com o cliente, 2nd edição. Cengage Learning Editores, 

04/2014.  

BIBLIOGRAFIA COMPLEMENTAR 

 

Mascarenhas, André O. Gestão Estratégica de Pessoas - Evolução, Teoria e Crítica. Cengage 

Learning Editores, 02/2013.  

MARRAS, Jean Pierre. Gestão estratégica de pessoas - Conceitos e tendências - 1ª edição. 

Saraiva, 10/2009.  

RIBEIRO, Antonio Lima. Gestão de Pessoas - 2ª edição, 2nd edição. Saraiva, 09/2008.  

MARRAS, Jean Pierre. Gestão de pessoas: Em empresas inovadoras, 2 ª edição. Saraiva, 

09/2007.  

IVANCEVICH, John M. Gestão de Recursos Humanos. AMGH, 01/2008.  

 

 

LEGISLAÇÃO E ÉTICA 

PROFISSIONAL 
 80h/a 

EMENTA 

 

Contextualização histórica da ética. Problemas da ética. Bioética. Relação Profissional/Cliente. 

Privacidade e Confidencidade. Código de Ética Profissional. Direito. Cultura. Legislação 

Profissional. Temas relacionados à educação em direitos humanos. 

BIBLIOGRAFIA BASICA 
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MARTINS-COSTA, Judith, MÖLLER, Letícia Ludwig. Bioética e Responsabilidade. Forense, 

09/2008.  

SILVA, José Vitor da al. Bioética: Visão Multidimensional. IÁTRIA, 06/2010.  

GOZZO, Débora, LIGIERA, Wilson Ricardo. Bioética e direitos fundamentais,1ª Edição. Saraiva, 

01/2012.  

BIBLIOGRAFIA COMPLEMENTAR 

 

MONTIJO, Karina Silva. Processos de Saúde - Fundamentos Éticos e Práticas Profissionais. Érica, 

06/2014.  

SOLHA, Raphaela Karla Toledo. Saúde Coletiva para Iniciantes - Políticas e Práticas Profissionais, 

2nd edição. Érica, 06/2014.  

BARSANO, Paulo Roberto, SOARES, Suerlane Pereira Silva. Ética profissional.. Érica, 08/2015.  

CARDELLA, Haroldo Paranhas, CREMASCO, José Antonio. Ética profissional simplificada , 1ª 

edição. Saraiva, 08/2011.  

SANTOS, Nívea Moreira. Legislação Profissional em Saúde - Conceitos e Aspectos Éticos. Érica, 

06/2014.  

 

 

EMPREENDEDORISMO  80h/a 

EMENTA 

 

O fenômeno do empreendedorismo. A importância sócio-econômica do empreendedorismo. 

Características do empreendedor de sucesso. Perfil empreendedor. Necessidades, 

conhecimentos, habilidades e valores. Fatores que influenciam o empreendedorismo. Ciclo de 

vida das organizações. Fases da evolução das empresas. Empresas feitas para durar. Empresas 

de pequeno porte/médio e grande. Plano de Negócios. Inovação e Criatividade. Pesquisa de 

Mercado. Técnicas de Negociação. Qualidade. Formação de Preços. Ferramentas Gerenciais. 

Caracterização do papel gerencial do profissional da área de Estética. 

BIBLIOGRAFIA BASICA 

 

  

HISRICH, Robert D., PETERS, Michael P., SHEPERD, Dean A. Empreendedorismo, 9th edição. 

AMGH, 01/2014.  

Tajra, Sanmya Feitosa. Empreendedorismo - Conceitos e Práticas Inovadoras. Érica, 06/2014.  
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LEITE, Emanuel. O Fenômeno do Empreendedorismo - 1ª edição. Saraiva, 02/2008.  

BIBLIOGRAFIA COMPLEMENTAR 

 

Lins, Luiz Santos. Empreendedorismo: Uma Abordagem Prática e Descomplicada. Atlas, 

12/2014.  

DORNELAS, José. Empreendedorismo - Transformando Ideias em Negócios, 6ª edição. Atlas, 

02/2016.  

DORNELAS, José. Introdução ao empreendedorismo - Desenvolvendo habilidades para fazer 

acontecer. Fazendo Acontecer, 2018.  

BESSANT, John, TIDD, Joe. Inovação e Empreendedorismo. Bookman, 01/2009.  

MARIANO, Sandra Holanda, MAYER, Verônica Feder. Empreendedorismo - Fundamentos e 

Técnicas para Criatividade. LTC, 12/2010.  

 

 

GESTÃO FINANCEIRA  80h/a 

EMENTA 

 

Aspectos organizacionais e legais de empresas de prestação de serviços e clínicas de Estética e 

Cosmética, em gestão estratégica, organização administrativa, financeira e orçamentária, com 

atividades práticas em gestão, tomada de decisão, liderança, diagnóstico empresarial e 

planejamento estratégico, possibilitando a identificação de abordagens mercadológicas e 

institucionais. 

BIBLIOGRAFIA BASICA 

 

  

WERNKE, Rodney. Gestão Financeira; Enfase em Aplicações e Casos Nacionais. Saraiva, 

06/2008.  

CHIAVENATO, Idalberto. Gestão financeira: uma abordagem introdutória, 3rd edição. Manole, 

04/2015.  

SILVA, Edson da. Introdução à Administração Financeira - Uma Nova Visão Econômica e 

Financeira para a Gestão de Negócios das Pequenas e Médias Empresas. LTC, 07/2009.  

BIBLIOGRAFIA COMPLEMENTAR 
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Ross, Stephen A., Randolph Westerfield, Jeffrey Jaffe, Roberto Lamb. Administração financeira, 

10th edição. AMGH, 01/2015.  

Camloffski, Rodrigo . Análise de investimentos e viabilidade financeira das empresas. Atlas, 

02/2014.  

GROPELLI, A.A. Aministração Financeira - Série Essenciais, 3ª edição. Saraiva, 01/2010.  

Padoveze, Clóvis L. Administração financeira: uma abordagem global. Saraiva, 03/2016.  

Ehrhardt, Eugene F. Brigham | Michael C. Administração Financeira: Teoria e prática - Tradução 

da 14ª edição norte-americana, 3rd edição. Cengage Learning Editores, 2016-03-31. 

 

 

MATEMÁTICA  80h/a 

EMENTA 

 

Números, equações e inequações. Funções, gráficos e curvas. Função de uma variável real: 

derivadas. Máximos e mínimos. Esboço de curvas. Integral e funções. Equações diferenciais. 

Síntese gráfica e numérica de dados. Probabilidade matemática. Notação científica base 10. 

Logaritmos e cálculos de pH. Unidades de medida de massa e volume ou capacidade. Cálculos 

de diluição e fracionamento. 

BIBLIOGRAFIA BASICA 

 

 SMOLE, Kátia Stocco, DINIZ, Maria Ignez. Ler, escrever e resolver problemas. ArtMed, 04/2011.  

NASCIMENTO, Marco Aurélio. Introdução à Matemática Financeira, 1ª edição. Saraiva, 

11/2007.  

Gonsalves, Renaldo Antônio . Matemática Financeira: Guia para Investidores no Mercado 

Financeiro e de Capitais. Atlas, 05/2015.  

BIBLIOGRAFIA COMPLEMENTAR 

 

EGLER, Lynn, PROPES, Denise, BROWN, Alice. Matemática para profissionais da saúde. AMGH, 

01/2015.  

GOLDSTEIN, Larry J., LAY, David C., SCHNEIDER, David I., ASMAR, Nakhlé H. Matemática 

Aplicada, 12th edição. Bookman, 01/2012.  

LAPA, Nilton. Matemática aplicada - 1ª Edição. Saraiva, 05/2012.  

ZOT, DAL, Wili Dal, CASTRO, Manuela de. Matemática financeira. Bookman, 01/2015.  
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SPIEGEL, Murray R., LIPSCHUTZ, Seymour, LIU, John. Manual de Fórmulas e Tabelas 

Matemáticas. Bookman, 01/2011.  

 

 

MARKETING  80h/a 

EMENTA 

 

Visão geral da função de marketing no processo gerencial e suas inter-relações com outras 

áreas. Comportamento do consumidor. Estruturação do mercado, planejamento de produto, 

orçamento, promoção, canais, pesquisa de mercado. A importância do marketing nos negócios 

de Estética. Gestão em Serviços de Estética e Cosmetologia. 

BIBLIOGRAFIA BASICA 

 

TYBOUT, Alice M. Marketing. Saraiva, 12/2013.  

YANAZE, Mitsuru Higuchi. Marketing - Série Fácil - 1ª edição. Saraiva, 09/2008.  

PETER, J. Paul. Introdução ao Marketing - Criando Valor Para os Clientes, 1ª Edição. Saraiva, 

06/2009.  

BIBLIOGRAFIA COMPLEMENTAR 

 

Ajzental, Alberto. História do pensamento em Marketing - HPM. Saraiva, 11/2007.  

YANAZE, Mitsuru Higuchi. Gestão de marketing e comunicação: avançados e aplicações, 2ª 

edição. Saraiva, 04/2007.  

MINADEO, Roberto. Gestão de marketing: fundamentos e aplicações. Atlas, 10/2008.  

SANDHUSEN, Ricahrd L. Marketing Básico, 3ª edição. Saraiva, 02/2011.  

Demo, Gisela (Org.). Marketing de Relacionamento & Comportamento do Consumidor: Estado 

da Arte, Produção Nacional, Novas Medidas e Estudos Empíricos. Atlas, 03/2015.  

 

 

PROJETO INTEGRADOR: 

PLANO DE NEGÓCIOS EM 

SERVIÇOS DE ESTÉTICA E 

COSMÉTICA 

 120h/a 

EMENTA 



 

Página 110/145 

 

 

O Projeto Integrador – PI tem como Objetivo Geral a aplicação dos conhecimentos adquiridos 

pelos alunos em situações ou problemas teórico-práticos, selecionados de maneira a permitir 

a integração entre disciplinas dos períodos, aprofundamento da socialização dos alunos, 

contextualização dos conhecimentos adquiridos em sala de aula, organização, pontualidade e 

desenvolvimento de habilidades. Promover e incentivar atividades de pesquisa e trabalho em 

equipe, identificar habilidades e aplicar conceitos. 

BIBLIOGRAFIA BASICA 

 

ASSOCIAÇÃO BRASILEIRA DE NORMAS TÉCNICAS. NBR 10520. Informação e documentação - 

apresentação de citações em documentos: Rio de Janeiro: ABNT, 2002. Disponível em 

http://www2.uesb.br/biblioteca/wp-content/uploads/2016/05/NBR-10520-

CITA%C3%87%C3%95ES.pdf 

_______ . NBR 14724. Informação e documentação - trabalhos acadêmicos - apresentação: Rio 

de Janeiro: ABNT, 2002, p. 3, 5. Disponível em 

https://www.ufjf.br/ppgsaude/files/2008/10/nbr_14724_apresentacao_de_trabalhos.pdf 

 ________ . NBR 6023. Informação e documentação - referências - elaboração: Rio de Janeiro: 

ABNT, 2002, p.2.  Disponível em https://www.usjt.br/arq.urb/arquivos/abntnbr6023.pdf 

________ . NBR 6024. Informação e documentação – numeração progressiva das seções de um 

documento escrito: Rio de Janeiro: ABNT, 2003, p.2. Disponível em 

http://www2.uesb.br/biblioteca/wp-content/uploads/2016/05/NBR-6024-NUMERACAO-

PROGRESSIVA.pdf 

________ . NBR 6027. Informação e documentação – sumário - apresentação: Rio de Janeiro: 

ABNT, 2003, p.2. Disponível em 

https://unicentroagronomia.com/destino_arquivo/nbr_6027_sumario.pdf 

_________ . NBR 6028. Informação e documentação – resumo - apresentação: Rio de Janeiro: 

ABNT, 2003, p.2. Disponível em 

http://unicentroagronomia.com/destino_arquivo/norma_6028_resumo.pdf 

 

BIBLIOGRAFIA COMPLEMENTAR 

 

ANDRADE, M. M. Introdução à Metodologia do Trabalho Científico. São Paulo: Atlas, 2009.  

BASTOS, L. R.; PAIXÃO, L.; FERNANDES, L. M. Manual para a elaboração de projetos e relatórios 

de pesquisa, teses e dissertações. 6ª ed. Rio de Janeiro: Zahar, 2004.  

GIL, A. C. Métodos e técnicas de pesquisa social. 5a. ed. São Paulo: Atlas, 1999. 206p. 

MEDEIROS, J. B. Redação científica: a prática de fichamentos, resumos, resenhas. 3ª.ed. São 

Paulo: Atlas, 2009.  
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MINAYO, M.C.S. Desafio do Conhecimento: Pesquisa Qualitativa em Saúde. 8 ed. São Paulo: Ed. 

HUCITEC, 2006. 

 

 

 

 

3.8. Estágio Supervisionado Opcional  

O estágio curricular é desenvolvido como componente optativo do currículo, tendo em vista a não 

previsão como componente obrigatório nas Diretrizes Curriculares. 

A carga horária destinada ao Estágio é de 100 horas. 

O desenvolvimento do estágio é regido por regulamentação própria, contando com orientação e 

supervisão própria, assim como convênios objetivando a integração entre ensino e o mundo do 

trabalho. 

A escolha pela oferta do estágio como componente optativo se deu em função da possibilidade de 

promoção de inserção no mundo do trabalho para aqueles discentes que ainda não atuam na área. 

Dessa forma, busca-se desenvolver as competências previstas no perfil do egresso. Promove-se a 

interlocução da IES com o ambiente de estágio, o que gera insumos importantes para atualização 

das práticas do estágio e de ensino de maneira geral. 

 

3.8.1. Objetivos do estágio e operacionalização 

Em seu Art. 1º § 2º, a Lei nº 11.788/2008, define o objetivo geral do estágio, em qualquer 

modalidade de ensino “O estágio visa ao aprendizado de competências próprias da atividade 

profissional e à contextualização curricular, objetivando o desenvolvimento do educando para a 

vida cidadã e para o trabalho”. E no Art. 2º § 1o “Estágio obrigatório é aquele definido como tal no 

projeto do curso, cuja carga horária é requisito para aprovação e obtenção de diploma”. 

O Estágio Supervisionado do Centro Universitário Toledo visa a proporcionar o crescimento 

profissional de seus alunos mediante uma dinâmica de condições e de situações que os tornem 

aprimorados em sua técnica, partícipes do grupo profissional e mais conscientes de suas 

responsabilidades com a pessoa humana, permitindo, sobremaneira, a aprendizagem de técnicas 

pela prática; e, acima de tudo, proporcionar ao acadêmico a complementação educacional e prática 

profissional, mediante sua efetiva participação no desenvolvimento dos programas e planos de 

trabalhos afetos à unidade organizacional onde se realize o estágio, ou seja, à parte concedente. 

A formação acadêmica tem como base o fornecimento ao aluno de conhecimentos teórico-

práticos e científicos do aluno, requeridos para o exercício das competências e habilidades 

específicas, formando profissionais técnica e politicamente competentes, para atuar na realidade 
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local e regional; para o gerenciamento dos serviços de estética e cosmética; zelando pelo 

cumprimento da legislação do exercício profissional; buscando, para este exercício, inovações 

científicas, tecnológicas, políticas e legais que contribuam para o desenvolvimento profissional, e 

para o contexto do País. 

O estágio supervisionado é uma atividade curricular obrigatória que se configura a partir 

da inserção do aluno no espaço sócio institucional, objetivando capacitá-lo para o exercício do 

trabalho profissional, o que pressupõe supervisão sistemática. Enquanto parte indissociável da 

formação acadêmica alia o pensar e o agir, à teoria e a prática. A proposta é desenvolver, 

concomitante às aulas teórico práticas da matriz curricular, um processo de ensino aprendizagem, 

através dos estágios curriculares e supervisionado, os quais permitem ao estudante vivenciar o 

universo da atividade estética e cosmética. Pretende-se que o estudante analise os problemas do 

contexto real do trabalho, propondo soluções e intervindo para a transformação da realidade de 

saúde. 

Na prática do estágio é esperado que os alunos interiorizem o papel de tecnólogo em 

estética e cosmética, compondo o cenário adequado à percepção de seu papel profissional através 

do desenvolvimento de atividades que devem refletir situações reais do exercício da profissão. 

 

3.8.2. Conteúdo 

O Estágio Supervisionado está devidamente regulamentado e institucionalizado, 

considerando, em uma análise sistêmica e global, os aspectos de carga horária, existência de 

convênios, formas de apresentação, orientação, supervisão e coordenação. 

 

3.8.3. Supervisão do estágio 

Além do Supervisor da Instituição concedente, o estágio supervisionado em pauta, conta 

com um professor orientador de estágio, cujas competências são: 

a. Acompanhar a expedição e assinatura dos convênios entre as Instituições 

concedentes ou receptoras e o Centro Universitário Toledo; 

b. Analisar, preliminarmente, as condições da Instituição concedente ou receptora, 

se sugerida pelo acadêmico-estagiário, quanto às reais condições de aprendizado 

do estagiário, no que tange à sua adequação à formação cultural e profissional do 

educando; 

c. Orientar o preenchimento de documentos, ou elaboração, do relatório, por parte 
do acadêmico-estagiário; 

d. Orientar a elaboração ou reelaboração de normas ou critérios específicos para a 

realização das atividades de instrumentação prática e/ou de estágio com base 



 

Página 113/145 

 

neste regulamento; 

e. Orientar os acadêmicos quanto à área de estágio; 
f. Organizar e manter cadastros de instituições que oferecem de vagas para Estágio; 

g. Acompanhar a avaliação do acadêmico-estagiário durante o bimestre, expedindo, 

no final, uma nota que será encaminhada para Secretaria Geral do Centro 

Universitário Toledo; 

h. Promover e divulgar as oportunidades de Estágios, mediante eventos realizados 

nos cursos ministrados. 

 

3.8.4. Orientação sobre estágio 

Para realizar as atividades de estágio, o aluno deverá estar regularmente matriculado no 

curso e cumprir as exigências abaixo: 

a. A realização do estágio, por parte do acadêmico do Centro Universitário Toledo, 

não acarreta vínculo empregatício de qualquer natureza e não gera encargos 

sociais. 

b. A sistemática de encaminhamento dos alunos para os estágios obedecerá aos 

critérios estabelecidos, os quais determinarão a prioridade para a escolha do 

campo de estágio e o aluno deverá concluir a programação do estágio dentro do 

prazo estabelecido. 

c. O estágio supervisionado será integralizado após o aluno cumprir a carga horária 

total e receber um parecer favorável de aprovação de seu supervisor de acordo 

com normas de avaliação. 

 

3.9.  Trabalho de conclusão de curso - TCC 

Não há no Projeto Pedagógico do Curso previsão de desenvolvimento de Trabalho de Conclusão 

de Curso. Contudo, a cada módulo estudado o aluno produz um Projeto do Módulo, 

desenvolvido com orientação específica, objetivando sistematizar os conhecimentos 

desenvolvidos no decorrer do módulo. O trabalho tinha caráter interdisciplinar. 

São desenvolvidos ao longo do curso 5 (cinco) Projetos Integradores, a saber: 

Projeto aplicado à Saúde e Composição do Corpo Humano  

Projeto Aplicado à Cosmetologia Aplicada à Estética 

Projeto Aplicado à Tecnologia e Estética Facial e Capilar 

Projeto Aplicado à Tecnologia e Estética Corporal 

Projeto Aplicado à Gestão de Serviços de Estética e Cosmética 
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Há Planos de Ensino das Disciplinas que tratam do desenvolvimento do Projeto, versando sobre 

os objetivos, sistemática e organização do trabalho. 

Cabe ressaltar que a conclusão de cada Módulo é conferido ao acadêmico certificado de 

Qualificação Profissional, possibilitando a valorização do currículo profissional e consequente 

aumento de oportunidades no mercado de trabalho. 

 

3.10. Atividades Acadêmicas, científicas e culturais – Atividades complementares 

A prática pedagógica utilizada no curso leva em conta a constante renovação e atualização de 

conceitos e objetivos das disciplinas, visando à implementação e oferta de um curso que atenda as 

demandas formativas e responda aos reclames da sociedade. O Projeto Pedagógico do Curso, 

contudo, não contempla atividades complementares. 

 

3.11. Avaliação 

 Os resultados dos processos de avaliação do curso são fundamentais para se estabelecer 

um olhar mais objetivo sobre avanços, retrocessos, demandas e conquistas do curso. É por meio 

da análise desses resultados que podemos atualizar, redefinir e redirecionar o projeto do curso, 

seus objetivos e a própria prática pedagógica.  

 

3.11.1. Avaliação Institucional 

Avaliação Institucional - Projeto 

O percurso desta Instituição de Ensino Superior – Unitoledo, Araçatuba-SP, no que 

concerne à avaliação institucional, iniciou-se em 1994.  

Em 2004, quando foi criado o SINAES pela Lei 10.861, de 14 de abril de 2004, e Portaria 

MEC nº 2.051, de 09 de julho de 2004, para atender ao disposto no artigo 11 da mesma Lei, foi 

constituída uma Comissão Própria de Avaliação, formada por membros de todos os segmentos da 

comunidade acadêmica desta IES (docente, discente e técnico-administrativo) e por 

representantes da sociedade civil organizada. Coube a essa Comissão encarregar-se da condução 

dos processos de avaliação internos desta Instituição, da sistematização e prestação das 

informações solicitadas pelo INEP.  

Com a implantação do novo sistema, entendeu-se que a avaliação institucional não poderia 

ser, prioritariamente, avaliação do desempenho de cursos, mas avaliação da própria Instituição, 

mediante análise global do trabalho desenvolvido, levando em conta a articulação das instâncias 

acadêmicas e administrativas.  
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Dadas essas características, a avaliação tornou-se aliada indispensável à construção de uma 

Instituição que procura evidenciar o compromisso do ensino com a construção da cidadania. Para 

alcançar seus objetivos, essa avaliação deve ser, também, necessariamente, cidadã, constituindo-

se processual e dialogicamente, com características educativas e emancipatórias.  

Assim, o objetivo geral do Programa de Avaliação Institucional desta IES, emprestando as 

palavras de Dias Sobrinho (2000, p. 122), é “o desenvolvimento das pessoas que participam 

diversamente dessa comunidade universitária e correlativamente o aperfeiçoamento da 

Instituição”. 

A avaliação nesta IES adquire com isso um estatuto de “ação pedagógica”, pois passa a 

funcionar como instrumento de reorientação das ações acadêmicas e administrativas. Essas ações 

são as referenciadas no Plano de Desenvolvimento Institucional (2017 -2021), que prevê a 

Instituição em diálogo com a realidade estrutural e conjuntural da região e do país.  

Ao longo de sua história, esta Instituição de Ensino Superior foi capaz de verificar, na 

prática, que a avaliação é necessária e indispensável para propiciar um autoconhecimento acerca 

do seu modo de inserção na sociedade e do significado de seu trabalho.  

Pelo interesse e participação da comunidade acadêmica no processo de autoavaliação 

desta IES, constata-se hoje, que, a prática da avaliação e o empreendimento de ações dela 

decorrentes, revelam o quanto este Centro Universitário compreende a necessidade e importância 

desses procedimentos e o quanto está comprometida com a ideia de buscar caminhos para saber 

definir quais são os seus pontos fortes – e mantê-los – e quais são as suas deficiências – e superá-

las. Nesse sentido, a autoavaliação institucional atende às necessidades institucionais, configura-se 

como instrumento de gestão e de ação acadêmico-administrativa de melhoria institucional. 

Para que seja possível identificar o perfil e o significado da atuação desta Instituição de 

Ensino, é importante avaliar a globalidade de sua organização, por meio da análise dos valores e 

das crenças que ela defende, das atividades propostas, dos diferentes cursos, programas, projetos 

e órgãos envolvidos. A orientação de ações acadêmicas e administrativas deve ancorar-se nesse 

conhecimento a ser construído em diálogo com o contexto social em que está  inserida a IES.  

Dessa forma, constitui-se objetivo geral da autoavaliação elaborar um diagnóstico geral da 

IES no que se refere às atividades desenvolvidas, seus processos e resultados, colocando em 

questão sua missão e as finalidades do Centro Universitário e buscar as causas das fragilidades 

encontradas, para o planejamento de ações corretivas e, principalmente, o fortalecimento de seu 

potencial didático-pedagógico, científico, tecnológico e de extensão do Unitoledo. São objetivos 

específicos da autoavaliação: 
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 Sensibilizar os membros da CPA, bem como os dirigentes da IES e comunidade 

acadêmica sobre seu papel no processo de autoavaliação institucional, a fim de que o sistema 

de avaliação ocorra com a profundidade e seriedade exigidas;   

 Planejar e organizar as atividades do processo avaliativo, determinando plano de 

trabalho: objetivos, estratégias, metodologia, recursos tecnológicos e calendário das ações 

avaliativas; 

 Compor grupos de trabalho que atendam aos principais segmentos da comunidade 

acadêmica; 

 Coletar e processar informações disponibilizadas pelos órgãos pertinentes da 

Instituição, analisando-as e interpretando-as para fomentar as dimensões avaliadas;  

 Manter e orientar a participação de toda a comunidade acadêmica no processo 

avaliativo junto aos corpos discente, docente e técnico-administrativo; 

 Refletir sobre valores democráticos, com base no respeito às diferenças e à 

diversidade da comunidade acadêmica desta IES; 

 Desenvolver o exercício da participação autônoma e coletiva da comunidade nas 

decisões institucionais;    

 Adotar, junto à comunidade universitária, uma práxis contínua de avaliação de seus 

planos e ações; 

 Garantir a articulação das avaliações: do desempenho acadêmico dos alunos, do 

projeto pedagógico e práticas cotidianas dos cursos, e do Plano de Desenvolvimento 

Institucional; 

 Planejar, redirecionar e empreender ações a partir da avaliação institucional; 

 Avaliar a relação entre as práticas administrativas e o Plano de Desenvolvimento 

Institucional; 

 Construir um planejamento institucional norteado pela gestão democrática e pela 

autonomia; 

 Organizar e discutir os resultados da autoavaliação institucional com a comunidade 

acadêmica e promover a divulgação dos mesmos;  

 Elaborar relatórios parciais e finais dos processos avaliativos.  

As experiências avaliativas anteriores, interna e externa, impulsionaram a organização de 

um processo avaliativo estruturado em etapas: sensibilização, levantamento e sistematização de 

dados, construção do relatório (parcial e final) com análise do processo de autoavaliação e 

divulgação de resultados.  
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Etapa I – SENSIBILIZAÇÃO  

O objetivo desta etapa é planejar a autoavaliação, bem como estimular e envolver os atores 

no processo. 

Esta etapa prevê as seguintes ações: 

 Reuniões da Comissão Própria de Avaliação (CPA), encarregada de coordenar e 

articular o processo de autoavaliação com os dirigentes para discutir o planejamento da 

autoavaliação, com a definição de objetivos, estratégias, metodologia, recursos e cronograma, 

que ocorrerão ao longo do ano letivo;  

 Apresentação dos procedimentos para a coleta de dados aos representantes dos 

segmentos envolvidos na avaliação, que poderão oferecer sugestões para aprimoramento dos 

trabalhos;  

 Sensibilização da comunidade acadêmica, buscando alcançar o seu  envolvimento 

junto ao processo.       

Dinâmica de sensibilização 

Para conseguir o envolvimento da comunidade acadêmica no processo de construção da 

proposta de avaliação, a sensibilização constitui estratégia indispensável. Conforme já se disse até 

aqui, esta IES já possui uma experiência institucionalizada de avaliação, cuja forma de sensibilização 

tem-se concretizado por meio de reuniões e apoio da equipe de marketing explorando o espaço 

comunicativo, no qual devem envolver-se alunos, professores, funcionários, entre outros 

integrantes da comunidade.   

Apesar de já ter sido inserida de forma sistemática nesta etapa, a sensibilização deverá 

prolongar-se nas etapas subsequentes do processo. Isso se dá por dois motivos: primeiro, porque 

sempre chegarão novos sujeitos, especialmente alunos e professores, para comporem a 

comunidade acadêmica; segundo, pela própria característica da sensibilização – ela funciona com 

um suporte para a autoavaliação –, conforme princípios definidos no Plano de Desenvolvimento 

Institucional. 

Etapa II – COLETA E SISTEMATIZAÇÃO DE DADOS  

Serão coletados dados quantitativos e qualitativos para as dimensões avaliativas. Aqui, 

estão previstas as seguintes ações: 

 Construção de questionários com perguntas fechadas e abertas, direcionados aos 

corpos discente, docente e técnico-administrativo;  

 Formulários eletrônicos e/ou impressos; 

 Banco de dados; 
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 Relatórios de autoavaliação institucional elaborados pelos dirigentes e 

coordenações de cursos; 

 Definição dos recursos que serão envolvidos no processo avaliativo; 

 Aplicação dos instrumentos de avaliação; 

 Definição da metodologia para análise e interpretação de dados; 

 Elaboração de relatórios parciais, próprios desta etapa de avaliação. 

Instrumentos de avaliação 

Estes serão construídos para aplicação em toda a comunidade e atuarão como objetos 

intermediários e subsidiários na identificação dos problemas. 

Na construção destes instrumentos serão considerados os conteúdos teóricos e práticos 

envolvidos em cada situação abordada. 

Análise 

Caberá à Comissão de Avaliação a apropriação e o confronto dos dados levantados. 

Etapa III – CONFECÇÃO DO RELATÓRIO  

O objetivo desta etapa é o de incorporar os resultados da avaliação e o de buscar, por meio 

deles, a melhoria da qualidade nesta Instituição.         

As ações aqui previstas são: 

 Organização das discussões, acerca dos resultados, por parte da comunidade 

acadêmica; 

 Elaboração de um relatório parcial e final que demonstre os resultados das 

discussões e a análise e interpretação dos dados; 

 Divulgação dos resultados obtidos à comunidade; 

 Balanço crítico dos resultados e planejamento da aplicação dos mesmos, visando à 

solução das deficiências detectadas. 

Reuniões, seminários 

Momento destinado a incorporar os resultados e a transformá-los em elementos ativos de 

transformação. 

Reunião de trabalho para a busca coletiva e democrática de soluções. 

A comunicação e a troca de informações abrem trânsito entre a diversidade de dimensões 

e suas áreas distintas. 

Divulgação dos resultados  

A divulgação dos resultados pode ocorrer por intermédio de reuniões, de documentos 

informativos – impressos ou eletrônicos – entre outros procedimentos a setores e segmentos 

específicos da IES. Isso fará que se tornem públicas as oportunidades para ações de transformação, 
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advindas do processo avaliativo.  

Utilização dos Resultados  

O documento final será elaborado pela  Comissão Própria de Avaliação - CPA, responsável 

pela análise dos resultados e das sugestões levantados, bem como pelo estabelecimento de metas. 

Na sequência, encaminhado aos dirigentes e, mediante aprovação, encaminhado ao INEP/MEC 

conforme cronograma determinado por este órgão.  

 

Auto avaliação institucional: participação da comunidade acadêmica 

A Comissão Própria de Avaliação do Centro Universitário Toledo é regida, além dos 

dispositivos legais, por Regimento Próprio. A CPA é constituída por ato do Reitor, dirigente máximo 

da Instituição, assegurada a participação de todos os segmentos da comunidade acadêmica, ou 

seja, docentes, discentes e técnicos-administrativos, e da sociedade civil organizada, vedada a 

composição que privilegie a maioria absoluta de qualquer um dos segmentos. 

No que tange aos instrumentos de coleta, estes são construídos para aplicação em toda a 

comunidade e atuam como objetos intermediários e subsidiários na identificação dos problemas. 

Na construção destes instrumentos são considerados os conteúdos teóricos e práticos envolvidos 

em cada situação abordada. 

Por meio dos diversificados instrumentos de avaliação, reuniões, discussões formais e 

informais, ou seja, utilizando toda forma de contato com corpo docente, discente e funcionários 

técnico-administrativos, os diferentes órgãos da IES e representantes da sociedade civil, 

identificam potencialidades e fragilidades em relação à dimensão avaliada. Nesse processo, o 

estímulo à participação é fundamental, uma vez que o engajamento crescente é condição para 

identificações mais fiéis da realidade avaliada. A partir da identificação de pontos frágeis e 

potencialidades, é possível desenvolver políticas institucionais para neutralizar as fraquezas, a fim 

de transformá-los em potencialidades, intensificando o investimento nestes e maximizando-se, 

assim, o que existe de melhor nesta Instituição. 

Auto avaliação institucional: previsão de análise e divulgação dos resultados. 

O planejamento da CPA prevê coleta de dados quantitativos e qualitativos para as 

dimensões avaliativas. Nesse sentido, são previstas as seguintes ações: 

 Construção de questionários com perguntas fechadas e abertas, direcionados aos 

corpos discente, docente e técnico-administrativo;  

 Formulários eletrônicos e/ou impressos; 

 Banco de dados; 
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 Relatórios de auto avaliação institucional elaborados pelos dirigentes e 

coordenações de cursos; 

 Definição dos recursos que serão envolvidos no processo avaliativo; 

 Aplicação dos instrumentos de avaliação; 

 Definição da metodologia para análise e interpretação de dados; 

 Elaboração de relatórios parciais, próprios desta etapa de avaliação. 

Em relação à análise dos dados coletados, cabe à Comissão de Avaliação a apropriação, 

tratamento e o confronto dos dados levantados.  

No que tange à divulgação dos resultados, objetiva-se, nesse processo, a incorporação 

destes e a busca, por meio deles, da melhoria da qualidade na Instituição. Assim, são previstas as 

seguintes ações:         

 Organização das discussões, acerca dos resultados, por parte da comunidade 

acadêmica; 

 Elaboração de um relatório parcial e final que demonstre os resultados das 

discussões e a análise e interpretação dos dados; 

 Divulgação analítica dos resultados obtidos à comunidade; 

 Balanço crítico dos resultados e planejamento da aplicação dos mesmos, visando à 

solução das deficiências detectadas. 

São planejadas reuniões e seminários que se constituem em momentos destinados a 

incorporar os resultados e a transformá-los em elementos ativos de transformação. Do ponto de 

vista prático, as reuniões de trabalho destinam-se, sobremaneira, à busca coletiva e democrática 

de soluções. Entende-se, assim, que a comunicação e a troca de informações abrem trânsito entre 

a diversidade de dimensões e suas áreas distintas. 

A divulgação dos resultados pode ocorrer de diferentes formas, seja por intermédio de 

reuniões, da divulgação de documentos informativos – impressos ou eletrônicos –, 

encaminhamento de mensagens e comunicados, entre outros procedimentos destinados à setores 

e segmentos específicos da IES. Isso fará que se tornem públicas as oportunidades para ações de 

transformação, advindas do processo avaliativo.  

O resultado da avaliação é formalizado em um documento final elaborado pela Comissão 

Própria de Avaliação – CPA. Tal resultado, já analisado, é objeto de estudo, visando a enumeração 

de respostas às demandas, bem como o estabelecimento de metas para resolução das mesmas.  

 

3.11.2. Auto avaliação do Curso 

Os resultados dos processos de avaliação do curso são fundamentais para se estabelecer 
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um olhar mais objetivo sobre avanços, retrocessos, demandas e conquistas do curso. É por meio 

da análise desses resultados que podemos atualizar, redefinir e redirecionar o projeto do curso, 

seus objetivos e a própria prática pedagógica. A seguir apresentaremos algumas ações resultantes 

do processo de avaliação do curso. 

 

3.11.2.1. Avaliação do Projeto Pedagógico 

Levantamento e atualização do conteúdo - O objetivo é manter atualizados os conteúdos 

programáticos dentro das perspectivas de formação de um profissional com conhecimentos 

contemporâneos sobre as várias disciplinas, facilitando o ingresso deste no mercado de 

trabalho. Essa fase é desenvolvida ao longo do semestre em que está sendo ministrado o 

conteúdo já definido no início do semestre letivo. Em todas as disciplinas são desenvolvidos 

levantamentos de atualizações conceituais, observando as necessidades do ambiente 

organizacional, juntamente com cada docente e quando necessário, são convocadas reuniões 

do Colegiado de Curso e NDE para avaliação e atualização do conteúdo.  

Redefinição do programa das disciplinas e bibliografias - O objetivo é redefinir os programas 

de cada disciplina que serão ministradas no semestre seguinte, após realizado o levantamento 

dos conteúdos atualizados. Os programas de cada disciplina do curso são redefinidos em 

reunião pedagógica específica, em que cada docente apresenta qual será o novo conteúdo da 

disciplina que ministra e, se necessário, faz os ajustes no programa, considerando a 

interdisciplinaridade. Dessa forma, os programas e as bibliografias a serem utilizados são 

definidos nesta reunião pedagógica, estando presentes todos os professores do curso.  

Acompanhamento e controle do desenvolvimento do conteúdo - O objetivo do 

acompanhamento no desenvolvimento do conteúdo programático é de avaliar se o 

compromisso do professor, junto ao curso, atende às perspectivas e às diretrizes traçadas para 

a formação atualizada do profissional. Esse acompanhamento e controle são feitos através da 

análise do conteúdo registrado pelo docente em instrumento próprio da Instituição.  

Avaliação externa –  Em âmbito institucional, o resultado da Avaliação Externa (ENADE, CPC, 

IGC, autorização, reconhecimento, renovação de reconhecimento) é objeto de análise e 

discussão e serve para redirecionar as ações e orientar o planejamento do curso.  

Auto avaliação – Para que seja possível identificar o perfil e o significado da atuação da 

Instituição de Ensino, é importante avaliar a globalidade de sua organização, por meio da 

análise dos valores e das crenças que ela defende, das atividades propostas, dos diferentes 

cursos, programas, projetos e órgãos envolvidos. A orientação de ações acadêmicas e 

administrativas deve ancorar-se nesse conhecimento a ser construído em diálogo com o 
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contexto social em que está  inserida a IES. A auto avaliação, coordenada pela Comissão Própria 

de Avaliação – CPA - objetiva, portanto, promover a análise global e integrada do conjunto de 

dimensões, estruturas, relações, compromisso social, atividades, finalidades e 

responsabilidades sociais do Centro Universitário Toledo. Os processos de auto avaliação 

coordenados pela CPA ocorrem semestralmente. 

Ouvidoria - cumpre o papel de canal de comunicação, intermediando o diálogo entre o corpo 

discente, a coordenação do curso e o corpo dirigente da Instituição. Nessa perspectiva 

contribui para o sucesso da tríade planejamento, controle, avaliação e possibilita à Instituição 

prover-se de um diagnóstico constante e atualizado acerca de sua atuação junto ao corpo 

discente. 

 

3.11.2.2. Avaliação do Processo de Ensino e de Aprendizagem 

Os procedimentos de avaliação dos processos ensino-aprendizagem dos cursos de 

graduação, definidos no Regimento Geral do Centro Universitário Toledo, aprovado pelo CONSU - 

Conselho Universitário, estão assim disciplinados: 

I- A avaliação de desempenho escolar é verificada por disciplina, através de instrumentos 

que comprovem assiduidade e eficiência no estudo, nos trabalhos e na pesquisa. 

II- O aproveitamento escolar é avaliado através de acompanhamento contínuo do 

desempenho do aluno e dos resultados por ele obtidos nas atividades avaliativas ao longo do 

semestre letivo e no exame final. 

III- As atividades avaliativas visam à avaliação progressiva do aproveitamento do aluno e 

constam obrigatoriamente de: 

a) no mínimo 2 (duas) atividades escrita ou oral, individual ou em grupo, teórica ou prática, 

seminário ou estudo de caso, na forma estabelecida no plano de ensino da disciplina; e 

b) uma prova escrita individual, obedecendo ao calendário acadêmico. 

IV- As notas serão graduadas de 0 (zero) a 10 (dez) pontos, permitindo-se o fracionamento 

do inteiro em décimos, não utilizando-se arredondamento para fins de apuração da nota de 

aproveitamento semestral. 

V- A nota de aproveitamento semestral do aluno em cada disciplina será o resultado das 

notas obtidas nas atividades avaliativas, constituindo-se em única nota ao final de cada semestre.  

 

3.11.2.3. Critérios de promoção, retenção e dependências 

I. Atendida em qualquer caso a frequência mínima de 75% (setenta e cinco por cento) às 

aulas e demais atividades escolares, será APROVADO na disciplina: 
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a) SEM EXAME FINAL, o aluno que obtiver nota de aproveitamento semestral igual ou 

superior a 7 (sete), como resultado das etapas de avaliação; 

b) MEDIANTE EXAME FINAL, o aluno que, tendo obtido nota de aproveitamento inferior a 

7 (sete), porém não inferior a 4 (quatro), obtiver média final, igual ou superior a 5 (cinco), 

correspondente à média aritmética simples entre a nota de aproveitamento semestral e a nota do 

exame final. 

II. Será considerado REPROVADO na disciplina:  

a) sem direito à Exame Final, o aluno que obtiver nota de aproveitamento semestral inferior 

a 4 (quatro); 

b) prestando o exame final, o aluno que obtiver média final na disciplina inferior a 5 (cinco) 

correspondente à média aritmética simples entre a nota de aproveitamento semestral e a nota do 

exame final; 

c) independentemente da nota obtida, o aluno que não obtiver frequência mínima de 75% 

às aulas. 

III. O aluno aprovado em todas disciplinas do período cursado, é promovido ao semestre letivo 

seguinte, admitindo-se as seguintes situações para fins de promoção: 

a) Apresentar até 4 (quatro) disciplinas em dependência, independentemente de 

semestre letivo a que se refiram as dependências; 

b) Não estar reprovado na disciplina integração de conhecimentos, independente 

do número total de dependências; 

c) Não estar reprovado na disciplina Projeto Integrador. 

IV. Será considerado REPROVADO no semestre letivo o aluno que ultrapassar os limites 

estabelecidos no inciso III, permitida sua matrícula no semestre subsequente após a 

aprovação nas disciplinas nas quais foi Reprovado (dependências). 

V. Admite-se a matrícula apenas nas disciplinas em regime de dependência, mediante 

requerimento do aluno, aprovado pelo Coordenador do curso. 

VI. Em casos excepcionais, a juízo do professor da disciplina será concedida segunda chamada, 

ao aluno que deixar de comparecer às atividades avaliativas. 

VII. Em casos excepcionais poderá ser concedida segunda chamada da prova escrita individual 

desde que o aluno apresente requerimento na Secretaria Geral, obedecidos os seguintes 

critérios: 

a) conter as devidas justificativas; 

b) o prazo máximo de (2) dias úteis após a aplicação da prova na data normal; 

c) pagamento de taxa correspondente. 
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VIII.  Somente será concedida segunda chamada ao aluno que faltar ao exame final, em casos 

excepcionais, a juízo do Coordenador do Curso, se requerida no prazo de 2 (dois) dias úteis 

da sua realização. 

 

3.12. Atividades de Atendimento e Apoio Acadêmico aos discentes 

O Centro Universitário Toledo desenvolve ações voltadas para o atendimento, 

identificação, mediação e proposta de ações que visam solucionar situações que possam surgir no 

decorrer da vida acadêmica e interferir no processo de desenvolvimento do discente. Busca-se a 

solução de problemas de aprendizagem a partir do encaminhamento a atividades de orientação 

relacionadas a questões situacionais que possam interferir no desenvolvimento pessoal e 

acadêmico do discente, orientação vocacional com o intuito de identificar habilidades e 

competências a serem desenvolvidas pelo discente que escolhe a formação acadêmica em 

determinado curso, bem como o auxílio ao discente no sentido de contribuir para a superação de 

lacunas na sua formação - naquilo que estas possam ser prejudiciais ao seu desenvolvimento 

acadêmico - e, ainda, o contato com as coordenações dos cursos no sentido de apresentar 

demandas, coletar dados e propor ações de adaptação dos cursos às necessidades detectadas. 

A Coordenação de Curso respalda o atendimento ao discente, promovendo orientações e 

propondo ações de inclusão, atenção e assistência a serem prestadas pelos setores de atendimento 

e pelo próprio corpo docente do curso. O papel do docente é extremante importante, visto ser ele 

o grande mediador desse processo de detecção, encaminhamento e atendimento do discente. 

O acompanhamento acadêmico e pedagógico, portanto, é realizado de maneira regular e 

sistemática pelos docentes e coordenação de curso, essa última dispondo de recursos de tecnologia 

da informação para monitoramento e contato com os estudantes. 

 

3.12.1. Atividades do Programa de Nivelamento 

O Centro Universitário Toledo conta com ações de estímulo à permanência e 

acompanhamento do discente, por meio da oferta de serviços de apoio psicopedagógico, 

orientação acadêmica e programas de nivelamento. 

O principal objetivo de tais ações é prestar atendimento ao discente da Instituição com 

vistas a contribuir para o desenvolvimento da capacidade de aprendizagem em geral, recuperando 

motivações, promovendo a integridade psicológica, realizando a orientação e os serviços de 

aconselhamento e assegurando a adaptação e inclusão de todos.  

Dentre as ações realizadas, destacam-se: 

 Programa de nivelamento; 
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 Atendimento individualizado e em grupo com psicólogo; 

 Levantamento de demandas e estabelecimento de ações para identificação e proposições 

de solução; 

 Cursos de extensão voltados às necessidades dos ingressantes. 

 

Programa de Nivelamento 

A Instituição desenvolve programa de nivelamento voltado ao atendimento de alunos para 

auxiliá-los na superação das lacunas apresentadas. Dentro desta proposta, a construção de 

conhecimentos deve ir além de sua aplicação imediata, e sua aplicação deve diminuir as 

dificuldades que podem prejudicar o acompanhamento dos cursos, provocando o insucesso, o 

desestímulo e a evasão.  

São diretrizes básicas da política de nivelamento: 

 Criação e implementação de um programa de capacitação e nivelamento 

transversais de conteúdos de ensino médio de interesse dos cursos da instituição; 

 Oferta de cursos de nivelamento transversais de conteúdos em que os acadêmicos 

apresentem dificuldades; 

 Grupos de estudo e atendimento realizados por alunos monitores da disciplina em 

que foi identificada a defasagem; 

 Oferta de espaços na instituição para estudo individual ou em grupo. 

 

Programa de Atendimento Psicopedagógico 

O serviço de apoio psicopedagógico tem como objetivo a promoção do engajamento do 

aluno e seu sucesso acadêmico. Nesse sentido, busca promover: 

 Conscientização do aluno, no tocante à sua realidade universitária e a realidade 

sócio-profissional;  

 Adaptação e facilitação para o aluno na descoberta e potencialização de seus 

conhecimentos, habilidades e atitudes;  

 Motivação do aluno para transformar dificuldades/obstáculos em desafios que 

propiciarão o seu crescimento como pessoa e como profissional;  

 Dar suporte ao aluno para estabelecer suas metas pessoais e de socialização, 

facilitando sua realização integral e o alcance dos seus objetivos de vida, com 

ênfase no aspecto profissional.  

 



 

Página 126/145 

 

3.12.2. Atendimento e Apoio ao Estudante – NAI e NRA 

Todavia, a Política de Atendimento ao Discente prevê a sistematização das formas de 

acompanhamento, com vistas a propor e implementar ações de atendimento às demandas 

acadêmicas. Assim, o Núcleo de Relacionamento Acadêmico – NRA é órgão responsável por tal 

tarefa. 

O NRA nasceu da consciência institucional de que o relacionamento com o estudante é 

chave para um acesso e uma permanência qualitativa no ensino superior.  

De maneira objetiva, o NRA ocupa-se de ações de atendimento e relacionamento que tem 

por finalidade dar apoio amplo ao estudante e também ao egresso. Nessa perspectiva, suas ações 

estão direcionadas ao acolhimento, orientação e encaminhamento – ações que pressupõe postura 

receptiva, interessada, lúcida e consciente dos princípios que permeiam a ação institucional, bem 

como assertiva e eficiente. 

Todos os atendimentos iniciais são realizados pelo NRA que se responsabiliza pelos 

encaminhamentos, dos quais fazem parte: 

 Atendimento psicológico (psicopedagógico): a Instituição conta com psicólogo 

responsável pelos atendimentos psicopedagógicos, respeitando agendamento 

prévio e encaminhamento realizado pelo NRA; 

 Orientação financeira e auxílio ao ingresso e permanência no Ensino Superior: são 

oferecidos serviços de orientação financeira (cuja responsabilidade é de um 

profissional da área de gestão que desenvolve atendimentos individuais e em 

grupos), além programas de apoio financeiro específicos, compostos pela política 

de bolsas e descontos, além dos convênios governamentais e política de emprego 

e estágio, esses últimos de responsabilidade do Núcleo de Atendimento Integrado 

– NAI; 

 Acompanhamento do egresso, nos termos da política institucional; 

 Orientações acerca de trancamento, cancelamento e transferências; 

 Atividades de nivelamento, com anuência do coordenador de curso. 

Importante considerar que o Centro Universitário Toledo tem a responsabilidade de 

assegurar a inclusão de todos os estudantes vindos dos vários segmentos da sociedade, mediante 

um esforço sistemático de garantia de acesso, permanência e sucesso do corpo discente. Nesse 

esforço, o reconhecimento das diferenças para promoção da igualdade impõe-se como exigência 

básica. Baseada nesses pressupostos, a Instituição entende, ainda, que a Política de Atendimento 

ao Discente deve ser constantemente revisada, tendo em vista as constantes transformações pelas 

quais passa nossa sociedade, o que resulta em novas demandas e desafios para a Instituição. 
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3.13. Tecnologias de informação e Comunicação - TICs 

O Ambiente Virtual de Aprendizagem (AVA) é um facilitador do processo de ensino e 

aprendizagem. Fazendo uso da tecnologia como uma ferramenta de mediação entre professores e 

alunos, permite o esclarecimento de dúvidas, aplicação de exercícios de fixação e reforço e 

acompanhamento de desempenho individual. 

O ambiente virtual de aprendizagem utilizado pelo Centro Universitário Toledo é o 

ambiente Moodle, configurado para garantir a oferta da educação a distância e complementação 

da educação presencial. Nesse ambiente, o estudante tem acesso a todas as ferramentas 

necessárias para estudar, interagir com os colegas, professores online e fazer as atividades 

indicadas, tirar as dúvidas, etc. Nos cursos a distância, em razão de suas características, é 

fundamental a presença de uma equipe multidisciplinar responsável por gerenciar a elaboração 

dos projetos, a gestão da oferta de materiais didáticos, a implementação dos cursos e seu 

acompanhamento.  

O ambiente está integrado com o sistema acadêmico e atende de maneira excelente aos 

processos de ensino e aprendizagem, conforme disposto nas políticas institucionais e como 

ferramenta complementar das atividades presenciais de ensino. 

 

4 Corpo Docente e Tutorial 

4.1. Composição e Atuação do Núcleo Docente Estruturante (NDE) 

O Núcleo Docente Estruturante é formado por docentes do curso e coordenador. São 5 

membros indicados em função de sua formação/titulação e jornada que possibilite dedicação às 

atividades próprias do NDE. 

Os membros do NDE possuem atribuições acadêmicas e atuam nos processos de 

concepção, consolidação e contínua atualização do projeto pedagógico do curso. 

O NDE tem função consultiva, propositiva e de assessoramento sobre matérias de natureza 

acadêmica do curso. São atribuições do Núcleo Docente Estruturante:  

I. Contribuir para a consolidação do perfil profissional do egresso do curso;  

II. Zelar pela integração curricular interdisciplinar entre as diferentes atividades de ensino 

constantes no currículo;  

III. Indicar formas de incentivo ao desenvolvimento de linhas de pesquisa e extensão, 

oriundas de necessidades da graduação, de exigências do mercado de trabalho e afinadas com as 

políticas públicas relativas à área de conhecimento do curso;  
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IV. Zelar pelo cumprimento das Diretrizes Curriculares Nacionais para o Curso de 

Graduação;  

V. Propor adequações e reformulações do Projeto Pedagógico do Curso, para apreciação e 

aprovação pelo Colegiado do Curso.  

O NDE do curso tem compromisso de manter sua composição até o final do ciclo avaliativo.

  

4.2. Coordenação de Curso 

4.2.1. Dados do Coordenador 

Everson Stabile 

Endereço para acessar este CV: http://lattes.cnpq.br/2963511929283169  

Nome em citações bibliográficas: STABILE, E. 

Possui graduação em Farmácia - Faculdades Adamantinenses Integradas (2006) e 

graduação em Biomedicina pelo Centro Universitário Barão de Mauá - Jardim Paulista (1999). É Pós 

Graduado com Titulo de Especialista em Imunologia Aplicada a Análises Clinicas e Pós Graduado 

com Titulo de Especialista em Hematologia Laboratorial e Habilitado em Análises Ambientais, pelo 

Centro Universitário Barão de Maua-Ribeirão Preto. Mestrando em Tecnologia Ambiental, pela 

Universidade de Ribeirão Preto. 

 

4.2.2. Atuação do coordenador do curso 

O Coordenador do curso Superior de Tecnologia em Estética e Cosmética é o Professor Everson 

Stábile.  

Há plano de trabalho do coordenador documentado com metas e objetivos claros, que são 

divulgados e acompanhados por meio dos instrumentos institucionais, como os processos de auto 

avaliação. 

No que tange à atuação, o coordenador é responsável pela gestão do curso, incluído o 

planejamento da administração do corpo docente e sua relação com ele e com os discentes.  

Há disponibilidade da coordenação para participação em órgãos colegiados superiores. 

 

4.2.3. Regime de trabalho do coordenador 

Jornada integral. 
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4.3. Colegiado do Curso 

Compete ao Colegiado do Curso Superior de Tecnologia em Estética e Cosmética fazer 

cumprir o presente Regulamento, o Regimento Geral da Universidade e as Resoluções dos 

Colegiados da Instituição, bem como, analisar e decidir casos de caráter excepcional. 

Sendo atribuições do Colegiado do curso Superior de Tecnologia em Estética e Cosmética: 

I. Garantir ao discente orientação para elaboração do TCC; 

II. Definir o número de turmas a serem ofertadas na componente curricular TCC I em 

função da disponibilidade de professores orientadores. 

III. Garantir declaração de participação aos orientadores do TCC e membros das 

bancas examinadoras; 

IV. Homologar os membros participantes da banca examinadora. 

 

4.4. Corpo Docente atual 

Docente Maior Titulação 

Adriane Lemos DR 

Diego Bittencort DR 

Cleudenir Carneiro ESP 

Bruna Rezende Silva Martins de Oliveira ME  

Evelyn Laguna ESP 

Gestter Willian ME 

Andreia Moreira de Souza Mitidieri DR 

Emanuele Seicenti de Brito DR 

Ester Mian da Cruz ME 

Everson Stabile ESP 

Janaina Rodrigues ESP 

Eloisa Bertassi Esp 

Gabriela Quideroli Issa ME 

Rita de Cássia Valente Ferreira DR 

 

4.5. Atividades de Tutoria 

O tutor atua como mediador entre currículo, interesses, capacidades dos estudantes e 

processos de aprendizagem.  

O atendimento no ambiente virtual de aprendizagem é realizado pelo tutor que possibilita 
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a interação com os estudantes por meio da gestão da participação dos acadêmicos nas atividades 

propostas, dando respostas à dúvidas e proposições, além de realização de feedback das atividades 

desenvolvidas.  

O tutor é responsável pela gestão da participação dos acadêmicos, pelas orientações no 

que tange à prazos, formas de participação e desenvolvimento processo. É responsável, ainda, pela 

geração de relatórios de participação e pelos contatos diretos com alunos para fins de 

cumprimento das etapas de desenvolvimento da disciplina. 

O acompanhamento e orientação do tutor é essencial no decorrer do desenvolvimento das 

atividades no Ambiente Virtual de Aprendizagem. 

Tendo em vista a recente implantação da modalidade em parte do currículo do curso (20%), 

a IES conta com 1 (um) tutor. 

 

5 Infraestrutura 

Quanto às instalações administrativas, o UNITOLEDO disponibiliza instalações para a 

Diretoria, Secretaria, Financeiro, Núcleos de Ensino, Pesquisa, Estágios, Tecnologia e Extensão. E, 

apresenta também as Salas dos Docentes, Sala de Reuniões, Gabinetes individuais para os 

Professores, Gabinetes para o NDE e sala de coordenação de curso. 

 

5.1. Espaços de trabalho para professores em tempo integral (TI) 

Os professores em Tempo Integral contam com gabinetes de trabalho cujas estruturas 

física e material são excelentes. Há equipamentos de informática com acesso à Internet, telefones, 

espaços com luz natural e artificial, ventilação, excelente estado de conservação, limpeza e 

acessibilidade. 

 

5.2. Espaço de trabalho para coordenação do curso e para serviços acadêmicos 

A instituição disponibiliza sala ampla, climatizada, bem iluminada, com excelentes 

condições de limpeza e manutenção, equipada com mesa, cadeiras e armários para o coordenador, 

computador pessoal, rede de internet sem fio, telefone, sistema acadêmico com acesso específico 

à coordenação, que possibilita o acompanhamento diário dos registros acadêmicos de frequência, 

desempenho, evasão, requerimentos diversos, bem como relatórios e gráficos que auxiliam na 

gestão do curso. O coordenador conta com apoio de uma secretária responsável pelos 

atendimentos iniciais, como recepção, agendamentos e registros mais gerais. A secretária atende 

em espaço conjugado à sala do coordenador e tem disponível computador, telefone e rede de 

internet sem fio. Na sala de coordenação há espaço reservado para atendimento individual com 
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cadeiras confortáveis e mesa de apoio e outro espaço com mesa grande que acomoda até 12 

pessoas para reuniões de grupos (alunos, professores, NDE). Os espaços possibilitam atendimentos 

reservados e promovem privacidade. Na sala de reuniões de grupos há uma ampla tela de 

computador, equipamento de projeção de imagens e equipamento de teleconferência para 

realização de atividades presenciais e outras de maneira remota. 

 

5.3. Sala de professores 

O Unitoledo possui três salas de professores, uma em cada bloco de salas de aula. Este 

ambiente fornece toda a estrutura necessária para a permanência dos docentes nos períodos pré 

e pós aula, as salas são climatizadas, com banheiro e pontos de água e café. Todas as salas são 

equipadas com computadores de livre acesso aos docentes para a realização de suas atividades 

acadêmicas, como preparo de aulas, lançamentos de frequência, notas e conteúdos ministrados. 

 

5.4. Salas de aula 

Quanto às salas de aulas, estas são amplas, arejadas e com luminosidade ideal, 

climatizadas, além de contarem com racionalidade na disposição do espaço e facilidades nos seus 

acessos. Sendo equipadas com dispositivos multimídia (notebook, projetor, caixas acústicas, 

microfone, etc), que estão à disposição dos docentes e discentes. 

 

5.5. Acesso dos estudantes a equipamentos de informática 

Todos os alunos do UNITOLEDO podem utilizar os computadores disponíveis no 

Laboratório de Informática, para pesquisa na internet ou mesmo para receber e enviar e-mails. Os 

sites visitados são controlados e o uso é determinado por Regulamento próprio.  

Na Biblioteca há disponibilidade de notebooks que são disponibilizados para serem 

utilizados dentro das dependências do UNITOLEDO. 

 

5.6. Biblioteca 

Conta com amplo espaço físico, a Biblioteca disponibiliza acesso à internet através da rede 

sem fio, onde os discentes podem trazer seus próprios computadores portáteis para ter acesso à 

internet. Disponibiliza mesas de estudos coletivos e salas individuais, onde os discentes se reúnem 

e discutem atividades e trabalhos, entre outros. 

Com balcão de controle de entrada e saída e guarda volume, área de atendimento e 

processamento técnico dos documentos, sala de leitura interna e estudos em grupo e área para o 

acervo de livros; seção de periódicos, área para acesso à internet; área de reprografia. Todos esses 
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espaços estão disponíveis aos alunos e são compatíveis com o projeto pedagógico da Instituição. O 

espaço para o acervo é superior ao número de exemplares, já pensando nas aquisições que 

ocorrem periodicamente. 

 

5.6.1. Bibliografia básica 

A bibliografia básica constante do PPC é adequada aos objetivos do curso, em especial ao 

perfil desejado do egresso. A bibliografia pertinente é indicada pelo docente da disciplina e deve 

ser avaliada e aprovada pelo NDE em reunião antes de sua adoção. 

Os exemplares disponibilizados na Biblioteca são em número suficiente às turmas em 

funcionamento. No entanto, considerando a necessidade de se oferecer uma quantidade adequada 

de obras básicas às necessidades do curso, proporcional ao número de alunos, foi estabelecida a 

seguinte política: nos planos de ensino das disciplinas devem ser indicados como bibliográficos 

básicos três títulos, adquirindo-se sete exemplares de cada e como bibliografia complementar 

podem ser indicadas cinco títulos. Para bibliografia básica, calcula-se a quantidade proporcional ao 

número de alunos e adota-se como procedimento disponibilizar um exemplar par consulta local. 

 

5.6.2. Bibliografia complementar 

Adquirem-se no mínimo dois exemplares de cada título mencionado no plano de ensino. A 

aquisição do número de exemplares, superior à convencionada, somente será realizada no caso de 

comprovada procura. 

 

5.6.3. Periódicos científicos eletrônicos 

O Centro Universitário Toledo, ao longo de sua trajetória como Instituição de Ensino 

Superior sediada na região de Araçatuba, sempre procurou primar pelo ensino de qualidade, 

propiciando aos seus alunos condições plenas de exercício profissional atualizado e consciente dos 

problemas de seu tempo e em especial, nestes tempos de globalização. 

Dentro desse contexto de busca contínua pela qualidade, pela boa formação cultural e 

profissional do seu corpo docente e discente, a direção da instituição procura dar continuidade 

segura às suas metas de expansão dos seus cursos de graduação e pós-graduação. 

Assim, os Periódicos Unitoledo emergiram no cenário acadêmico com o firme propósito de 

ser principalmente um instrumento de divulgação da produção científica dos docentes e discentes 

do Centro Universitário Toledo, além da divulgação de publicações de pesquisadores de outras 

Instituições de Ensino Superior do nosso país. 
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Atualmente a biblioteca do Unitoledo contém os seguintes periódicos da área da saúde à 

disposição da comunidade acadêmica: 

• Acta Brasileira do Movimento Humano 

• Acta Paulista de Enfermagem 

• Ação & Movimento 

• Aehesis 

• American Education Research Journal 

• American Journal of Sports Medicine 

• Annals of Anatomy 

• Arquivos Brasileiros de Endocrinologia & Metabologia (Brazilian Archives of Endocrinology and 

Metabolism) 

• Biofar: Revista de Biologia e Farmácia UEPB 

• Biologia Geral e Experimental 

• Brazilian Journal of Medical and Biological Research 

• Brazilian Journal of Microbiology 

• British Journal of Sports Medicine 

• Cadernos Brasileiros de Educação Física, Esporte e Lazer  

• Caderno de Educação Física e Esporte 

• Cadernos de Saúde Pública: Escola Nacional de Saúde Publica 

• Ciência & Saúde Coletiva 

• Cinergis 

• Cogitare Enfermagem 

• Esporte e Sociedade 

• Farmácia Hospitalaria 

• Fisioterapia e Pesquisa 

• Fisioterapia em Movimento 

• Genetics and Molecular Biology – Publicação da Sociedade Brasileira de Genética 

• Jornal Brasileiro de Patologia e Medicina Laboratorial 

• Journal Athletic  Training 

• Journal of Chemical Neuroanatomy 

• Journal of Sports Sciences 

• Journal of the International Society of Sports and Nutrition 

• Kinesis 

• Lecturas: Educación Física y Deportes 
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• Motriz : Revista de Educação Física 

• Movimento: Revista da Escola de Educação Física da UFRGS 

• Pensar a Prática 

• Physis: Revista de Saúde Coletiva 

• RBONE – Revista Brasileira de Obesidade, Nutrição e Emagrecimento 

• Recorde: Revista de História do Esporte 

• Revista Acta Biomedica Brasiliensia 

• Revista Biomédica del Instituto Nacional de Salud 

• Revista Brasileira de Atividade Física & Saúde 

• Revista do Instituto de Ciências da Saúde 

• Revista Baiana de Saúde Publica 

• Revista Brasileira de Biomecânica 

• Revista Brasileira de Ciências do Esporte 

• Revista Brasileira de Educação Física e Esporte 

• Revista Brasileira de Enfermagem 

• Revista Brasileira de Fisioterapia 

• Revista Brasileira de Hematologia e Hemoterapia (Brazilian Journal of Hematology and 

Hemotherapy) 

• Revista Brasileira de Prescrição e Fisiologia do Exercício 

• Revista Cubana de Farmácia 

• Revista Cubana de Medicina Tropical 

• Revista da Biologia da USP 

• Revista da Escola de Enfermagem da USP 

• Revista da Sociedade Brasileira de Atividade Motora Adaptada 

• Revista da Sociedade Brasileira de Medicina Tropical (Journal of the Brazilian Society of 

Tropical Medicine) 

• Revista de Ensino de Bioquímica da Sociedade Brasileira de Bioquímica e Biologia Molecular 

(SBBq) 

• Revista de Saúde Pública 

• Revista de Educação Física – UEM 

• Revista Eletrônica de Enfermagem 

• Revista Eletrônica de Farmácia 

• Revista Gaúcha de Enfermagem 

• Revista Ibero-Latinoamericana de Parasitología 
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• Revista Latino-Americana de Enfermagem 

• Revista Mackenzie de Educação Física e Esporte 

• Revista Motrivivência 

• Revista Movimento 

• Revista Nature Medicine 

• Revista Pensar a Prática 

• Revista Portuguesa de Ciências do Desporto 

• Revista Radiologia Brasileira (Órgão Científico do Colégio Brasileiro de Radiologia e Diagnóstico 

por Imagem) 

• Revista Sciencedoman International 

• SaBios-Revista de Saúde e Biologia 

• Sociedade Brasileira de Medicina do Exercício e do Esporte 

• Surgical and Radiologic Anatomy 

• Tempus: Actas de Saúde Coletiva 

• Texto & Contexto Enfermagem 

• The Brazilian Journal of Infectious Diseases 

 

 

5.7. Laboratórios  

O curso Superior de Tecnologia em Estética e Cosmética possui laboratórios destinados às 

disciplinas de formação básica e laboratórios didáticos para a formação específica. 

Os laboratórios didáticos do Curso Superior de Tecnologia em Estética e Cosmética 

apresentam alta qualidade. Estão disponíveis, equipados e adequados para utilização nas aulas, 

bem como nas atividades de pesquisa. Destaca-se a qualidade e atualização dos materiais e 

equipamentos. 

Os laboratórios didáticos do Curso Superior de Tecnologia em Estética e Cosmética estão 

organizados para atender com excelência as atividades do curso. Contam com corpo técnico e 

equipamentos de alta qualidade, o que proporciona o desenvolvimento de inúmeras situações 

didáticas. Os alunos do Centro Universitário Toledo têm disponíveis para uso os seguintes 

laboratórios:  

 

Laboratórios para o núcleo básico 

O curso Superior de Tecnologia em Estética e Cosmética possui laboratórios destinados às 

disciplinas de formação básica e laboratórios didáticos para a formação específica. 
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Os laboratórios didáticos do Curso Superior de Tecnologia em Estética e Cosmética apresentam 

alta qualidade. Estão disponíveis, equipados e adequados para utilização nas aulas, bem como 

nas atividades de pesquisa. Destaca-se a qualidade e atualização dos materiais e 

equipamentos. 

Os laboratórios didáticos do Curso Superior de Tecnologia em Estética e Cosmética estão 

organizados para atender com excelência as atividades do curso. Contam com corpo técnico e 

equipamentos de alta qualidade, o que proporciona o desenvolvimento de inúmeras situações 

didáticas.  

Os alunos contam com 7 laboratórios móveis de informática com cerca de 290 máquinas que 

atendem as necessidades institucionais e do curso em relação à disponibilidade de 

equipamentos, ao conforto, à estabilidade e velocidade de acesso à internet, à rede sem fio e 

à adequação do espaço físico, oferecendo conforto, manutenção periódica, serviços de apoio 

técnico e disponibilidade de recursos de tecnologias da informação e comunicação adequados 

às atividades a serem desenvolvidas, e possuem quantidade de insumos, materiais e 

equipamentos condizentes com o número de vagas oferecidas. Há avaliação periódica quanto 

às demandas, aos serviços prestados e à qualidade dos laboratórios, sendo que os resultados 

das avaliações são utilizados pela gestão acadêmica para planejar o incremento da qualidade 

do atendimento, da demanda existente e futura e das aulas ministradas. Importa esclarecer 

que os laboratórios móveis são levados até as salas de aula. Além disso, a IES conta com mais 

50 equipamentos reservados para empréstimo aos alunos durante todo o período de realização 

das aulas.  

O curso utiliza ainda o Laboratório de anatomia que conta com um amplo espaço, mesas de 

inox para acomodar peças anatômicas, pias, armários, ambiente climatizado. Possui excelente 

distribuição espacial, excelente acústicae iluminação, rede Wi Fi para conectar-se a internet 

computador e datashow. 

O curso utiliza, ainda, o Laboratório de Inovação Acadêmica, local destinado aos docentes e 

discentes com estrutura e ambiente para a aplicação de Metodologias Ativas de Aprendizagem 

Todos os laboratórios didáticos atendem às necessidades do curso, de acordo com o PPC e com 

as respectivas normas de funcionamento, utilização e segurança, apresentam conforto, 

manutenção periódica, serviços de apoio técnico e disponibilidade de recursos de tecnologias 

da informação e comunicação adequados às atividades a serem desenvolvidas, e possuem 

quantidade de insumos, materiais e equipamentos condizentes com os espaços físicos e o 

número de vagas, havendo, ainda, avaliação periódica quanto às demandas, aos serviços 

prestados e à qualidade dos laboratórios, sendo os resultados utilizados pela gestão acadêmica 
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para planejar o incremento da qualidade do atendimento, da demanda existente e futura e das 

aulas ministradas. 

 

5.7.1. Laboratórios didáticos especializados 

 
 

O Curso Superior de Tecnologia em Estética e Cosmética conta com os seguintes laboratórios 

didáticos: 

Clínica-escola onde estão integrados os laboratórios de estética capilar, estética corporal, 

estética facial e maquiagem. Além disso, há laboratório para realização de atividades práticas 

de química, citologia e histologia e esterilização. 

Os laboratórios didáticos atendem às necessidades do curso, em conformidade ao disposto no 

PPC, contam com normas de funcionamento, utilização e segurança, apresentam conforto, 

manutenção periódica, serviços de apoio técnico e disponibilidade de recursos de tecnologias 

da informação e comunicação adequados às atividades a serem desenvolvidas, e possuem 

quantidade de insumos, materiais e equipamentos condizentes com os espaços físicos e o 

número de vagas. 

Há avaliação periódica quanto às demandas, aos serviços prestados e à qualidade dos 

laboratórios, por meio da avaliação institucional, avaliação do projeto de curso e ouvidoria, 

sendo os resultados utilizados pela gestão acadêmica para planejar o incremento da qualidade 

do atendimento, da demanda existente e futura e das aulas ministradas. 

 

5.7.2. Acessibilidade dos laboratórios 

Os laboratórios destinam-se somente a atividades didáticas que necessitem do uso, 

devendo seu funcionamento atender às necessidades didáticas de alunos, funcionários e 

professores desta Instituição. Os laboratórios estão à disposição dos alunos durante todo o período 

de funcionamento, com exceção aos horários já reservados para os docentes. A reserva de horário 

para uso do equipamento deverá ser feita diretamente com o responsável pelos laboratórios. 

Visando o acesso a todos e a interdisciplinaridade, para que se efetive a acessibilidade, 

devem ser observados: 

a. O mapeamento da rede física, do mobiliário e dos equipamentos do UNITOLEDO, 

com vistas a conhecer as necessidades de reforma e reaparelhamento; 

b. Adequação da rede física, do mobiliário e dos equipamentos para atender a nova 

proposta; 

c. A promoção de estudos que visem sistematização e a adequação dos currículos 
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para atender aos diferentes níveis de ensino, modalidades de atendimento e 

necessidades educativas dos novos alunos; 

d. Adequação dos procedimentos metodológicos e avaliativos em função de atender 

as necessidades educativas do aluno. 

e. Capacitação permanente para professores e técnicos administrativos. 

f. Sensibilização da comunidade interna acerca dos direitos e deveres das pessoas 

com necessidades educacionais especiais. 

g. Garantia da permanência do aluno com necessidades educacionais especiais nas 

salas regulares de ensino, com atendimento das necessidades específicas nas salas 

de apoio e as devidas adaptações curriculares. 

h. Integração do PNE nas atividades artísticas e culturais da instituição e no serviço 

de Saúde e Serviço Social, oferecendo, quando necessário, atendimento 

individualizado. 

i. Oferta de formação inicial e continuada, visando a inserção dessas pessoas na 

sociedade e no mundo de trabalho. 

j. Acesso a níveis mais elevados de ensino e pesquisa e atividades artísticas de acordo 

com a capacidade de cada um. 

k. Quebra de barreiras arquitetônicas e atitudinais. 

 

5.7.3. Uso dos laboratórios para projetos de pesquisa e extensão 

 Os laboratórios didáticos do curso, além de serem locais de aprendizado com atividades 

práticas e atendimentos ao público, também se constituem em locais de execução de pesquisas 

por parte dos alunos que podem desenvolver os Trabalhos de Conclusão de Curso, bem como as 

pesquisas de iniciação científica. 

   Estes espaços também são utilizados pelos projetos de extensão executados junto à 

população quanto à comunidade acadêmica. 

 

5.7.4. Manutenção e Substituição de Equipamentos 

A instituição possui departamento específico de manutenção predial e de equipamentos, 

visto que, quando necessitam de manutenções específicas, tal departamento é responsável pelo 

encaminhamento às empresas competentes. 

 

5.8. Comitê de Ética 

O Comitê de Ética em Pesquisa do CENTRO UNIVERSITÁRIO TOLEDO - inscrito no 
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CONEP/Plataforma Brasil sob o número 8407-, nos termos do parágrafo 1º de seu Regimento 

Interno, constitui-se de colegiado interdisciplinar e independente, com "múnus público" de caráter 

consultivo, normativo, deliberativo e educativo.  

O Comitê, constituído nos termos da Resolução nº.466/12 CNS/MS, objetiva defender os 

interesses dos participantes de pesquisa em sua integridade e dignidade, além de contribuir no 

desenvolvimento da pesquisa dentro de padrões ético-científicos. 

O CEP é formado por representantes dos pesquisadores vinculados ao CENTRO 

UNIVERSITÁRIO TOLEDO, profissionais envolvidos nas atividades de apoio à pesquisa e 

representante da comunidade usuária da Instituição, sendo este último escolhido e indicado nos 

termos da Resolução 240/97.   

O atendimento do CEP acontece de segunda a sexta-feira, das 14h às 17h e das 19 às 21h. 

As reuniões ordinárias do Comitê ocorrerem mensalmente, respeitadas as datas divulgadas 

no site da Instituição, e extraordinariamente, quando convocado pelo Coordenador.  

A atuação do CEP é regulada por seu Regimento, que se encontra anexo a esse documento. 

 

 

 

 

6 Anexos 
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ANEXO 1A - CARTA DE APRESENTAÇÃO DE ESTAGIÁRIO 

 
 
  

 
Araçatuba, ___ de ____________de _____. 

 
 

SOLICITAÇÃO DE ESTÁGIO 
 

Xxxxxxxxxxxxxxx 
Ilmo(a) Sr.(a) xxxxxxxxxxxx 

Cargo na empresa 
 
 

Prezado Senhor(a), 
 
  

Venho através desta solicitar vaga de Estágio para a aluno( a) 
__________________, do ___ semestre do Curso Superior de Tecnologia 
em Estética e Cosmética do Centro Universitário Toledo , nas instalações 
desta empresa no período de __/__/____ à __/__/____, no(s) setor(es) 
de 
___________________________________________________________
________________ ou em outro setor em que o acadêmico possa 
realizar estágio na área de sua formação. 

Contamos com o apoio e colaboração no processo de aprendizagem dos 
alunos e agradecemos antecipadamente nos colocando à disposição para 
qualquer esclarecimento. 

 

Atenciosamente, 

 

 

 

                                     __________________________ 

                                      XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX 

                                     Prof. Coordenador de Estágio 

                                     Contato:  
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ANEXO 1B - ACORDO DE COOPERAÇÃO E TERMO DE COMPROMISSO DE ESTÁGIO 

(De acordo com o disposto na Lei nº 11.788 de 25 de setembro de 2.008) 
 
UNIDADE CONCEDENTE 

RAZÃO SOCIAL: 

Nome Fantasia: 

End.: R. 

Bairro: Cidade: UF: 

Fone:                                                 E-mail: 

Atividade econômica principal: 

Inscrição CNPJ/MF nº: 

Representada por  Cargo: 

Responsável pelo Estágio: Cargo: 

INSTITUIÇÃO DE ENSINO  

RAZÃO SOCIAL: Faculdades Integradas Toledo de Três Lagoas. 
End.:  Fone:  FAX: 
Bairro:    Cidade: CEP:  
Email:                                                                                         CNPJ/MF: 
Representada por:  Cargo:  

Responsável pela assinatura: Cargo: 

ESTAGIÁRIO(A) 

Nome: CÓDIGO: 

End.:R.  

Cidade:  U.F: 

Condições de Estágio: 
Aluno(a) regularmente matriculado(a) no ...... semestre, do curso de........ . 
 a) (   ) com Bolsa-auxílio e Auxílio-transporte        
      Bolsa-auxílio R$ _______  e Auxílio-transporte: R$ ____________ 

 b) (   ) sem bolsa -auxilio 
       c) (   ) Outros benefícios: ___________ 

Aos ___ dia(s) do mês de _____________ de ______ na cidade de Araçatuba, Estado de 

São Paulo, neste ato, as partes qualificadas celebram o Termo de Compromisso de Estágio, 

convencionando as Cláusulas e condições seguintes: 

 

CLAUSULA 1ª- Este TERMO DE COMPROMISSO DE ESTÁGIO, cuja finalidade precípua é 

explicitar uma estratégia de profissionalização que complementa o processo ensino-

aprendizagem, ao estabelecer as condições de realização do mesmo, regem-se pelo 
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disposto no inciso II art. 3º. da Lei 11.788 de 25 de setembro de 2.008. O presente termo 

estabelece as condições básicas para a consecução do estágio previsto nos artigos 1º, 2º, 

3º e 4º da Lei 11.788/08, objetivando o desenvolvimento do educando para a vida cidadã 

e para o trabalho, proporcionado pela aprendizagem social, profissional e cultural no 

ambiente de trabalho. 

CLÁUSULA 2ª- O estágio pode ser obrigatório ou não-obrigatório, conforme determinação 

das diretrizes curriculares, modalidade e área de ensino, e do projeto pedagógico do curso. 

CLAUSULA 3ª - Fica compromissado entre as partes que: 

a) as atividades de estágio serão caracterizadas pela atuação junto à _________________, 

(descrever as atividades que o aluno realizará durante o estágio), cumprindo horário de 

acordo com a lei, sendo que a jornada de atividade em estágio deverá compatibilizar-se 

com o horário escolar do(a) ESTAGIÁRIO(a) e com o horário da UNIDADE CONCEDENTE; 

b) De acordo com o inciso II, art. 10 da Lei de estágio, as atividades de estágio a serem 

cumpridas pelo(a) ESTAGIÁRIO(A) serão desenvolvidas no horário das ______ hs às ______ 

hs de segunda a sexta-feira,  totalizando ___ horas semanais.  

c) nos períodos de férias escolares, a jornada de estágio será estabelecida de comum 

acordo entre o(a) ESTAGIÁRIO(A) e a UNIDADE CONCEDENTE. 

d) este ACORDO DE COOPERAÇÃO E TERMO DE COMPROMISSO DE ESTÁGIO terá vigência 

de ___/___/___ a ___/___/___, podendo ser denunciado a qualquer tempo, 

unilateralmente, mediante formalização do Termo de Rescisão, ou, se assim acharem por 

bem as partes contratantes, prorrogado por igual prazo, respeitado o prazo máximo de 02 

(dois) anos, conforme art. 11 da Lei de estágio. 

e) Na hipótese de estágio obrigatório será facultativa a concessão de bolsa ou outra forma 

de contraprestação e compulsória, na realização de estágio não-obrigatório, bem como no 

auxílio transporte. 

CLÁUSULA 4º - Será assegurado ao estagiário, a cada doze meses de estágio, período de 

recesso remunerado de 30 (trinta) dias, a ser gozado preferencialmente durante suas férias 

escolares.  

a) Os dias de recesso serão concedidos de maneira proporcional, nos casos de o estágio ter 

duração inferior a 1 (um) ano. 

CLAUSULA 5ª - Constituem motivos para a RESCISÃO automática da vigência do presente 

TERMO DE COMPROMISSO DE ESTÁGIO: 

I - a conclusão, a desistência do curso, trancamento da matrícula ou qualquer outra forma 

de desvinculação do aluno em relação a INSTITUIÇÃO DE ENSINO; 

II - o não cumprimento do convencionado neste TERMO DE COMPROMISSO. 

III- pelo não comparecimento do aluno ao estágio por um período superior a 05 dias, sem 

justa causa. 

CLAUSULA 6ª - Na vigência regular do presente TERMO DE COMPROMISSO, o(a) 

ESTAGIÁRIO(a) estará incluído(a) na cobertura do SEGURO CONTRA ACIDENTES PESSOAIS, 

conforme certificado individual de seguro, Apólice nº ______ da Seguradora: _________ 

mantido a cargo da UNIDADE CONCEDENTE. 
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CLAUSULA 7ª - Assim materializado, documentado e caracterizado o presente ESTÁGIO, 

segundo a legislação, não acarretará vínculo empregatício, de qualquer natureza, entre o 

ESTAGIÁRIO e a UNIDADE CONCEDENTE, nos termos do que disposto no Artº 3º da Lei 

11.788 de 25 de setembro de 2.008 

CLAUSULA 8ª - No desenvolvimento do ESTÁGIO ora compromissado, caberá a UNIDADE 

CONCEDENTE: 

a) proporcionar ao(à) estagiário(a) atividades de aprendizagem social, profissional e 

cultural, compatíveis com o contexto básico da profissão à qual seu curso se refere; 

b) proporcionar ao(à) estagiário(a) condições de treinamento prático e de relacionamento 

humano; 

c) promover o acompanhamento efetivo, supervisão e avaliação das atividades do 

estagiário por meio do supervisor; 

d) exigir do estagiário a apresentação periódica de relatório das atividades, em prazo não 

superior a 6 (seis) meses, e encaminhá-lo à instituição de ensino. 

e) comunicar à INSTITUIÇÃO DE ENSINO, a ocorrência da interrupção do estágio, quando 

este se der pelos seguintes motivos: 

I- abandono, pelo estagiário(a), caracterizado pela ausência injustificada por mais de trinta 

dias; 

II- solicitação do estagiário(a); 

III- comportamento funcional ou social incompatível; 

IV- descumprimento, pelo estagiário(a), de cláusula do Termo de Compromisso. 

CLÁUSULA 9ª - No desenvolvimento do ESTÁGIO ora compromissado, caberá a 

INSTITUIÇÃO DE ENSINO: 

a)indicar professor orientador da área a ser desenvolvida no estágio, como responsável 

pelo acompanhamento e avaliação das atividades do estagiário; 

b) exigir do educando a apresentação periódica, em prazo não superior a 6 (seis) meses, 

de relatório das atividades; 

c) zelar pelo cumprimento do termo de compromisso, reorientando o estagiário para outro 

local em caso de descumprimento de suas normas. 

d) comunicar à UNIDADE CONCEDENTE, qualquer alteração na situação acadêmica do 

aluno(a), que repercuta em sua condição de estagiário, tais como a conclusão, a 

desistência, o trancamento da matrícula ou qualquer outra forma de desvinculação do 

aluno em relação à INSTITUIÇÃO DE ENSINO. 

CLAUSULA 10ª - No desenvolvimento do ESTÁGIO ora compromissado, caberá ao(à) 

ESTAGIÁRIO(a): 

a) cumprir, com todo o empenho e interesse, toda programação estabelecida para seu 

ESTÁGIO; 

b) observar e obedecer às normas internas da UNIDADE CONCEDENTE; 

c) manter sigilo absoluto sobre informações e documentos confidenciais com os quais 

tenha contato na UNIDADE CONCEDENTE; 

d) entregar à INSTITUIÇÃO DE ENSINO a avaliação de estágio, sempre que for solicitada. 

CLÁUSULA 11ª- Aplica-se ao estagiário a legislação relacionada à saúde e segurança no 

trabalho, sendo sua implementação de responsabilidade da Parte Concedente do Estágio. 
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CLAUSULA 12ª - De comum acordo, as partes elegem o foro da comarca de Araçatuba, 

renunciando, desde logo, a qualquer outro por mais privilegiado que seja, para dirimir 

qualquer questão que se originar deste TERMO DE COMPROMISSO DE ESTÁGIO e que não 

possa ser resolvida amigavelmente. 

  

E, por estarem de inteiro e comum acordo com as condições e dizeres deste TERMO DE 

COMPROMISSO, as partes assinam-no em 03 (três) vias de igual teor, cabendo 01 via à 

UNIDADE CONCEDENTE, 01 via à INSTITUIÇÃO DE ENSINO e uma via ao(à) ESTAGIÁRIO(a). 

 

 

 

INSTITUIÇÃO DE ENSINO 

 

 

 

 

ESTAGIÁRIO 

 

 

 

 

UNIDADE CONCEDENTE 

 

 

 

 

 

Carimbo CNPJ e assinatura 

  

 

  
 


