
 

 

DERMOESTÉTICA 
 
 
 

OBJETIVO 

 

Tendo como foco a promoção da saúde  e  da  qualidade  de vida, baseando-se 

no campo humanístico da atenção à saúde no que diz respeito à beleza e a 

estética dentro de um contexto em que o bem-estar físico e biopsicossocial do 

paciente esteja em primeiro lugar, o curso prepara os profissionais para que 

possam atuar de forma efetiva na estética e cosmetologia, assim como no 

apoio à medicina estética. 

 

PÚBLICO-ALVO 

 

Graduados em Estética e Profissionais da área da Saúde, que pretendem atuar 

na área da Saúde Estética, beleza e bem-estar. 

 

 
COORDENAÇÃO DO CURSO 
 

Professora Mirtes Alves 

 

Graduada em Fisioterapia (2009), Pós-graduada em Fisioterapia 

Dermatofuncional, docente e professora da UNIFAMETRO. Diretora Comercial 

de Franquia de Cosméticos em Fortaleza. Possui vivência no mercado de 

estética e cosmética há 25 anos. Coordenadora  e membro de comitês em 

eventos técnicos científicos na área da estética e cosmética. Membro do comitê 

científico de desenvolvimento e inovações  em  Dermocosméticos.  

Idealizadora  e Coordenadora do Projeto Social  EstAÇÃO- Estética Sem 

Fronteiras, um projeto da estética na saúde pública. 

 

 
PERIODICIDADE 

 
 

Segundas-feiras, quinzenalmente, das 8h às 17h. 

 
 



 

 

 
POLÍTICA DE DESCONTOS 

 
 
➢ Ex-alunos UNIFAMETRO: 15% de desconto nas mensalidades; 

➢ Empresas Conveniadas: 10% de desconto nas mensalidades; 

➢ Grupo de alunos: 10% a 15% de desconto nas mensalidades. 

 

 

DOCUMENTOS NECESSÁRIOS PARA MATRÍCULA 

 
➢ RG (cópia autenticada ou cópia com apresentação do documento original); 

➢ CPF (cópia autenticada ou cópia com apresentação do documento original); 

➢ Diploma do Curso Superior (cópia autenticada ou cópia com apresentação 

do documento original); 

➢ Histórico Escolar do Curso Superior (cópia autenticada ou cópia com 

apresentação do documento original); 

➢ Comprovante de residência (cópia). 
 
 
 

LOCAL DE MATRÍCULA 

 
A matrícula pode ser efetivada na Central de Atendimento ao Aluno, de 

segunda a sexta-feira, das 8h às 20h e aos sábados, das 08h às 12h ou por e-

mail: matricula.posgraduacao@unifametro.edu.br. 

 

Para mais informações: (85) 3206.6438 / WhatsApp: (85) 99174-0172 
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MATRIZ CURRICULAR 
 
 

Módulos/Disciplinas 
Carga 

Horária 

Anatomofisiologia Histológica da Pele seus anexos e Sistema 
Muscular 

30h 

Bioagentes Patogênicos 20h 

Biossegurança  10h 

Práticas em métodos de avaliação nas disfunções estéticas faciais e  
corporais  

20h 

Redação Científica  10h 

Tecnologia dos cosméticos e suas aplicações  40h 

Atualização e práticas  clinicas em Dermoestética  facial 80h 

Atualização e práticas  clinicas em Dermoestética  corporal  80h 

Pré e Pós Operatório  30h 

Gestão e MKT na Estética 30h 

Workshop e Vivência prática no Projeto Social  E.E.S.F 10h 

A Projeto de Aplicação Prática – PAP.  

Neste, o discente deve demonstrar domínio do objeto de estudo, 
autoria de pensamento e capacidade de expressar-se com clareza e 
objetividade. 

 

CARGA HORÁRIA TOTAL DO CURSO 360h 

 


