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1. CONTEXTUALIZÃO DA UNIGRANRIO 

 Dados Institucionais 

 

 Dados 
da Mantenedora 

Companhia Nilza Cordeiro Herdy de Educação e Cultura, entidade 
legalmente constituída e registrada na Junta Comercial do Estado 
do Rio de Janeiro, Niro nº3330322370  

   
   
   

 Dados da Mantida Universidade do Grande Rio “Prof. José de Souza Herdy” – 
  UNIGRANRIO. 

  
Endereço: Av. Ayrton Senna, 3383 - Barra da Tijuca, Rio de Janeiro - 
RJ, 22775-002 

  Telefone: (21) 3219-4040 

  Endereço Eletrônico: http://www.unigranrio.br 

 
  

 Credenciamento Decreto 70.621, de 25/05/1972, DOU de 26/05/1972 
 como Faculdade  

 
  

 Reconhecimento Portaria MEC n° 940,  de  16  de  junho  de  1994,  DOU  de 
 como Universidade 17/06/1994. 
   

 Recredenciamento Portaria  MEC  n°  690,  de  28  de  maio  de  2012,  DOU  de 
 como Universidade 29/05/2012. 

 
  

 Credenciamento para Portaria MEC n° 159, de 19 de fevereiro de 2014, DOU de 
 a modalidade de EaD 20/02/2014. 

 
  

 Estatuto 
Resolução CONSEPE nº 42, de 30 de outubro de 2012. 

   

 Regimento Resolução CONSEPE n.º 52/12, de 13 de dezembro de 2012. 
   

 

http://www.unigranrio.br/
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1.1 Perfil e Missão da UNIGRANRIO 
 

A UNIGRANRIO tem como missão “Promover a qualidade de vida, tendo como 

instrumento básico o processo educacional”. 

A organicidade da missão Institucional confirma a sua personalidade de se 

empenhar em educar, para a transformação social. Os pilares estratégicos 

sustentabilidade, empreendedorismo e empregabilidade revelam o seu interesse em se 

reformar, se modernizar e de se livrar do anacronismo, ajustando-se aos novos tempos. 

Sendo uma universidade moderna, adota metodologias coerentes com os 

princípios filosóficos que a regem, está fundamentada em ações conjuntas, e a 

transversalidade faz-se presente na responsabilidade social por ela assumida. 

A UNIGRANRIO empenha-se em planejar suas ações acadêmico-administrativas, 

respeitando sua identidade e com base nos resultados evidenciados em seus processos 

avaliativos internos e externos, que vem demandando, ao longo de sua trajetória, o 

envolvimento dos segmentos institucionais na busca de qualidade dos serviços prestados 

à comunidade intra e extramuros. 

 

 

 

 

                Figura 1 – Fundamentos Institucionais 
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1.2 Dados Socioeconômicos e Socioambientais da Região  
 

A UNIGRANRIO se dedica a analisar sua capacidade de inserção no 

desenvolvimento cultural, econômico, social e ambiental nos municípios e regiões em 

que atua. A Instituição considera essencial a inter-relação entre os vetores constituintes 

do desenvolvimento real da humanidade e o compromisso, sempre presente, com a 

melhoria da qualidade de vida, conforme expressa sua Missão, e tem como tema 

transversal em seus currículos, programas e projetos, a Responsabilidade Social. 

O Estado do Rio de Janeiro tem extensão territorial de 43.780,157 km2 e é 

composto por 92 municípios, distribuídos em oito regiões geográficas, segundo o Centro 

de Informação e Dados do Rio de Janeiro (Cide). Conforme dados do último Censo do 

IBGE (2010), a população totaliza 15.993.583 habitantes, sendo a densidade demográfica 

de 365,3 hab./km2 e o crescimento demográfico de 1,3% ao ano. Devido ao expressivo 

aumento populacional dos últimos anos é o terceiro Estado mais populoso do Brasil. É 

também um dos estados de maior índice de urbanização, com 96,7% da população 

residindo em áreas urbanas. Ocupa o 4° lugar no ranking nacional do Índice de 

Desenvolvimento Humano (IDH) com média de 0,832. A taxa de alfabetização é de 95,6%, 

a terceira maior do país e a média de escolaridade é a segunda melhor do Brasil, com 

45,6% de sua população com oito anos ou mais de estudos. É também o segundo maior 

polo industrial brasileiro, com destaque para refinarias de petróleo, indústrias da 

construção naval, metalúrgicas, petro-gás-químicas, siderúrgicas, têxteis, gráficas, 

farmacêuticas, de bebidas e moveleiras. 

No âmbito estadual a UNIGRANRIO está inserida em um contexto geográfico que 

envolve dois dos mais prósperos municípios: Duque de Caxias e Rio de Janeiro, com a 

vice-liderança e a liderança, respectivamente, em termos de arrecadação. Das regiões do 

Estado do Rio de Janeiro, a Baixada Fluminense é a segunda mais populosa, com mais de 

três milhões e seiscentos mil habitantes distribuídos em 13 municípios: 

Duque de Caxias (855.046 hab.); Nova Iguaçu (795.212 hab.); Belford Roxo 
(469.261 hab.); São João de Meriti (459.356 hab.); Nilópolis (157.483 hab.); Queimados 
(137.938 hab.); Mesquita (168.403 hab.); Magé (228.150 hab.); Guapimirim (51.487 hab.); 
Japeri (95.391 hab.); Paracambi (47.074 hab.); Seropédica (78.183 hab.) e Itaguaí (109.163 
hab.). 

http://pt.wikipedia.org/wiki/Duque_de_Caxias
http://pt.wikipedia.org/wiki/Nova_Igua%C3%A7u
http://pt.wikipedia.org/wiki/Belford_Roxo
http://pt.wikipedia.org/wiki/Belford_Roxo
http://pt.wikipedia.org/wiki/Belford_Roxo
http://pt.wikipedia.org/wiki/S%C3%A3o_Jo%C3%A3o_de_Meriti
http://pt.wikipedia.org/wiki/Nil%C3%B3polis
http://pt.wikipedia.org/wiki/Queimados
http://pt.wikipedia.org/wiki/Queimados
http://pt.wikipedia.org/wiki/Mesquita_(Rio_de_Janeiro)
http://pt.wikipedia.org/wiki/Mag%C3%A9
http://pt.wikipedia.org/wiki/Guapimirim
http://pt.wikipedia.org/wiki/Japeri
http://pt.wikipedia.org/wiki/Paracambi
http://pt.wikipedia.org/wiki/Serop%C3%A9dica
http://pt.wikipedia.org/wiki/Itagua%C3%AD
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Estas cidades com expressivo contingente populacional possuem problemas 
comuns à toda Região  Metropolitana.  São cidades que vêm buscando o e 
amadurecimento político e cultural, e os seus moradores estão cientes que precisam 
exercer, em sua plenitude, os seus deveres como cidadãos, exigindo melhoria nas 
condições de saneamento, urbanismo, saúde, segurança, educação e lazer. 

 

Tabela 1. Dados socioeconômicos dos municípios atendidos pela UNIGRANRIO, no 
Estado do Rio de Janeiro  

 

 

 
Município 

 

 
Área (Km2) 

 

 
População 
(Estimada 

2014) 
 

 
Densidade 

Demográfica 
(Hab./km2) 

 

 
PIB per 
capita 

(Reais – 
2011) 

 

 
IDHM 
(2010) 

 

 
Duque de 
Caxias  

 

 
467,619  

 

 
878.402  

 

 
1.828,51  

 

 
30.921,86  

 

 
0,711  

 

 
Macaé  

 

 
1.216,846  

 

 
229.624  

 

 
169,89  

 

 
59.116,45  

 

 
0,764  

 

 
Magé  

 

 
388,496  

 

 
233.634  

 

 
585,13  

 

 
10.184,64  

 

 
0,709  

 

 
Nova Iguaçu  

 

 
521,247  

 

 
806.177  

 

 
1.527,60  

 

 
12.822,61  

 

 
0,713  

 

 
Rio de Janeiro  

 

 
1.200,278  

 

 
6.453.682  

 

 
5.265,82  

 

 
32.940,23  

 

 
0,799  

 

 
São João de 
Meriti  

 

 
35,216  

 

 
460.711  

 

 
13.024,56  

 

 
12.713,18  

 

 
0,719  

 

 
Silva Jardim  

 

 
937,547  

 

 
21.336  

 

 
22,77  

 

 
9.912,55  

 

 
0,654  

 

Fonte: IBGE Cidades (consulta em Mai/2017) 
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1.2.1        Promoção da Sustentabilidade Socioambiental na Gestão e nas Atividades de 
Ensino, Pesquisa e Extensão 

Programa de Gerenciamento de Resíduos - A UNIGRANRIO atende, em 

conformidade com a Lei Nº 12.305, de 2 de agosto de 2010 DOU 03.08.2010, às 

Resoluções: ANVISA RDC 306 de 2004 e CONAMA nº 358 de 2005, à orientação correta 

para a destinação ambiental de resíduos por ela gerados. A Universidade possui a 

Comissão de Gerenciamento de Resíduos de Serviços de Saúde com essa finalidade 

Desde 2009, adotou-se a modalidade de compactação dos resíduos comuns, 

através de máquina compactadora, no local de recebimento dos resíduos comuns. Esta 

modalidade de gestão de resíduos trouxe a opção de segregação dos resíduos recicláveis, 

no ato da compactação. Após cinco anos, concluiu-se que a adoção da modalidade de 

compactação garantiu que os resíduos segregados (separação de plástico, vidro, metal e 

papel) fossem destinados a um ambiente de reciclagem devidamente registrado e 

aprovado pelo órgão ambiental do Estado. O resíduo comum, após a segregação dos 

resíduos recicláveis é encaminhado para a Central de Tratamento de Resíduos de Nova 

Iguaçu- RJ (CTR). 

Programa Escola Verde – Com o objetivo de promover a sustentabilidade 

socioambiental, a UNIGRANRIO realiza o Programa Escola Verde, em parceria com o 

Grupo Bayer. O projeto Escola Verde é um programa integrado de responsabilidade 

social, tendo como foco o meio ambiente, cujos eixos versam sobre: educação, saúde e 

sociedade. O projeto é desenvolvido na UNIGRANRIO e no Clube da Bayer (Belford Roxo). 

O projeto elaborou a Cartilha Escola Verde. 

Projetos e grupos de pesquisa destinados ao estudo da temática socioambiental: 

• Educação em áreas de Conflito: Cidadania, Justiça Ambiental e Juventude na 

região hidrográfica da Baía de Guanabara. 

• Justiças Ambientais, Tecnologias e Culturas Juvenis. 

• Conflitos ambientais relacionados ao complexo fluxo e os problemas de gestão das 

áreas urbanas. 

• Conciliação entre crescimento organizacional, sustentabilidade ecológica e bem 

comum, possibilidade ou utopia? Uma investigação a partir de múltiplas vozes. 
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• Centro de desenvolvimento regional da baixada: capacitação para 

desenvolvimento sustentável. 

• Centro de referência mais baixada: portal web de desenvolvimento. 

• Coordenação de estudos sobre desenvolvimento sustentável MAIS Baixada. 

• Organizações e estratégias de gestão: sustentabilidade, competitividade e as 

funções da administração 

 
 
1.3 Breve Histórico da UNIGRANRIO 
 

A Universidade do Grande Rio “Prof. José de Sousa Herdy” - UNIGRANRIO é uma 

instituição de ensino superior mantida pela Companhia Nilza Cordeiro Herdy de Educação 

e Cultura, entidade legalmente constituída e registrada na junta Comercial do estado do 

Rio de Janeiro Nire n° 3330322370 com sede em Duque de Caxias, Estado do Rio de 

Janeiro. 

A IES foi criada em 1972, inicialmente como Instituto Superior de Estudos 

Sociais, com o oferecimento dos cursos de Administração e Ciências Contábeis. Em 1973, 

foi criada a Faculdade de Educação, Ciências e Letras “Grande Rio”, com os cursos de 

Pedagogia e Letras. 

Na década de 80, foram criados os cursos de Odontologia, Enfermagem e 

Farmácia que passaram a integrar a Faculdade de Ciências da Saúde “Grande Rio”. 

Posteriormente, as Faculdades e o Instituto passaram a denominarem-se Faculdades 

Unidas Grande Rio, acrescentando a ela o curso de Ciências, com habilitações em 

Biologia, Matemática e Química. A partir de julho de 1992, foi feita a reestruturação 

desse curso que foi desdobrado para licenciaturas e bacharelados em Matemática, 

Química e Ciências Biológicas. 

Em 1994 atinge o status de Universidade do Grande Rio “Professor José de Sousa Herdy” 

– UNIGRANRIO, reconhecida através da Portaria MEC n° 940 de 17 de junho de 1994. 

No mesmo ano foram criados os cursos de Direito, Informática e Secretariado 

Executivo Bilíngue. Em 1995, a Universidade se expandiu ainda mais, com a criação do 
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curso de Medicina Veterinária e a incorporação da habilitação Português-Espanhol, ao 

Curso de Letras. 

Os anos 90 marcaram um intenso crescimento da UNIGRANRIO, que se traduz 

com a oficialização dos seus campi- sede; a principal, em Duque de Caxias, e município de 

Silva Jardim, e o da cidade do Rio de Janeiro, com a edição da Portaria MEC n.º 2.299 de 

22 de dezembro de 1997 que aprovou as alterações do Estatuto da UNIGRANRIO, 

ratificando a existência destes três campi-sede. 

Hoje, a UNIGRANRIO tem suas áreas de conhecimento consolidadas. Além dos 

cursos de Odontologia, Enfermagem, Farmácia, Ciências Biológicas e Medicina 

Veterinária, foram criados em 1997, os cursos de Medicina e Fisioterapia. 

Em 2001, foi criado o curso de Educação Física e, no início de 2003, o portfólio de 

cursos foi ampliado com o lançamento do Curso Superior de Tecnologia em Exploração de 

Petróleo e Gás, Curso de Serviço Social, e a Licenciatura em Informática. 

Em 2004, a UNIGRANRIO criou o curso de Nutrição, complementando a área de 

saúde, e as licenciaturas em Artes Visuais e História, contribuindo para o enriquecimento 

da formação de professores para a Educação Básica. Em seguida, também, passou a 

ofertar os Cursos Superiores de Tecnologia em Gestão de Recursos Humanos e Marketing. 

A expansão da UNIGRANRIO prosseguiu em 2004 a partir da parceria com dois 

tradicionais Colégios de Duque de Caxias – Colégios Duque e Casimiro de Abreu – que se 

somaram às demais unidades de ensino da Universidade. Em 2005, foram ofertados os 

Cursos Superiores de Tecnologia em Radiologia, e em Gestão Ambiental. 

Em 2006, foram criados os cursos de Comunicação Social – Publicidade e 

Propaganda, Engenharia de Produção, Engenharia de Petróleo e Gás e os Cursos 

Superiores de Tecnologia em Estética e Cosmética e Logística. 

Atenta às solicitações do mercado de trabalho e sem descurar de seu 

compromisso de oferecer educação de qualidade, a UNIGRANRIO acrescentou ao seu rol 

de cursos, em 2011, o de bacharelado em Engenharia Química, e os Superiores de 

Tecnologia em Moda, Gestão Financeira, Redes de Computadores e Design Gráfico. No 

primeiro semestre de 2012 foram iniciados os cursos de graduação/bacharelado em 
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Engenharia Civil, Arquitetura e Urbanismo, Comunicação Social – Jornalismo e Teologia, 

em 2013 foi criado o bacharelado em Biomedicina e 2016 o curso de Psicologia. 

Buscando ampliar as suas ações e área de atuação, a Universidade tem hoje, 

além dos três campi originais, os que foram posteriormente credenciados pelo MEC: 

Magé (Campus IV), São João de Meriti (Campus V), Macaé (Campus VI) e Nova Iguaçu 

(Campus VII). Vinculadas aos campi homologados em 1997, como campus sede, 

encontram-se em funcionamento as unidades localizadas em Santa Cruz da Serra e 

Casimiro de Abreu, centro da cidade de Duque de Caxias; na Lapa; em Vicente de 

Carvalho, na Barra da Tijuca e Penha - Rio de Janeiro. A expansão da UNIGRANRIO se dá 

em regiões com expressivo e crescente contingente populacional e elevada densidade 

demográfica 

A gestão da UNIGRANRIO, no uso de suas prerrogativas de autonomia é exercida 

pelos órgãos da administração superior, pela administração acadêmica e pelos órgãos 

suplementares. Os órgãos da Administração Superior e demais órgãos colegiados têm as 

suas atribuições definidas no Estatuto da Universidade, e os Órgãos Suplementares são 

regulamentados pelo Regimento e normas emanadas do Conselho de Ensino e Pesquisa – 

CONSEPE. 

A Missão da Universidade está assim consagrada: “Promover a qualidade de 

vida, tendo como instrumento básico o processo educacional”. 

Esta missão é consagrada pelos valores institucionais e pelos fundamentos: 

sustentabilidade, empregabilidade, empreendedorismo tendo como tema transversal a 

responsabilidade social, e interdisciplinaridade e a trabalhabilidade, que sustentam as 

diretrizes que norteiam o PDI, as políticas institucionais e os projetos pedagógicos dos 

cursos. 

Os projetos, currículos e programas buscam atender às demandas da sociedade, 

ao fomento do sustento econômico, à promoção e à criação da cultura. As metas 

organizacionais estão definidas na relação ética e na transparência da organização com 

todos os públicos com os quais se relaciona: as comunidades acadêmica, científica, social 

e, os órgãos reguladores do MEC. 
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As ações pedagógicas são desenvolvidas em um ambiente favorável ao diálogo e 

cooperação, coordenadas pelas disciplinas dos cursos, projetos e conhecimentos que 

fortalecem a realização e o alcance da Missão institucional. 

Com os quadros abaixo é possível ter uma melhor compreensão da distribuição 

dos cursos da UNIGRANRIO pelas suas respectivas escolas, bem como a existência dos 

programas de pós-graduação Stricto Sensu. 

Distribuição dos Cursos de Graduação da UNIGRANRIO por escola 

Escola Curso 
 
 
 
 

Ciência e Tecnologia 

Arquitetura e Urbanismo 
Engenharia Ambiental 
Engenharia Civil 
Engenharia de Petróleo e Gás 
Engenharia de Produção 
Engenharia Química 
Química 
Sistema de Informação 
CST Análise e Desenvolvimento Sistemas 
CST Gestão Ambiental 
CST Redes de Computadores 

 
 
 
 
 

Ciências da Saúde 

Biomedicina 
Ciências Biológicas 
Educação Física 
Enfermagem 
Farmácia 
Fisioterapia 
Medicina 
Medicina Veterinária 
Nutrição 
Psicologia  
Odontologia 
CST Estética e Cosmética  
CST Radiologia 

 
 
 
 
 
 
 

Ciências Sociais e Aplicadas 

Administração 
Ciências Contábeis 
Direito 
Jornalismo 
Publicidade e Propaganda 
Secretariado Executivo 
Serviço Social 
CST Design de Moda 
CST Gestão Financeira 
CST Gestão de Recursos Humanos 
CST Gestão de Processos Gerenciais 
CST Design Gráfico 
CST Gestão Pública 
CST Logística 
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CST Marketing 
         
 

Educação, Ciências, Letras, Artes e 
Humanidades 

Artes Visuais 
História 
Letras 
Matemática 
Pedagogia 
Teologia 

 
 
Programas de Pós-Graduação Stricto Sensu da UNIGRANRIO, 2014 

Curso Nível Formação Conceito Capes 
Administração Mestrado Acadêmica 4 

Administração Doutorado Acadêmica 4 

Biomedicina Translacional Mestrado Acadêmica 4 

Biomedicina Translacional Doutorado Acadêmica 4 

Ensino de Ciências na 
Educação Básica Mestrado Profissional 4 

Letras e Ciências. Humanas Mestrado Acadêmica 4 

Letras e Ciências. Humanas Doutorado Acadêmica 4 

Odontologia Mestrado Profissional 4 

Odontologia Experimental Doutorado Acadêmico 4 

 

1.3.1      Inserção Regional 

Na perspectiva de um crescimento sustentável, como consta no Plano de 

Desenvolvimento Institucional-PDI, a UNIGRANRIO expandiu as suas atividades, na última 

década, para a cidade do Rio de Janeiro. Três novas unidades foram criadas: Lapa, no 

centro do Rio, Barra da Tijuca, na zona oeste e Vila da Penha, na zona norte. 

O Rio de Janeiro simboliza a mudança e o crescimento que o Brasil viveu nos 

últimos anos e, ao mesmo tempo representa as possibilidades e as potencialidades para a 

superação do momento atual.  É uma cidade global, atrativa, polo cultural e uma das 

principais entradas de turistas do país. Por todas essas razões a UNIGRANRIO escolheu a 

Barra da Tijuca para implantar a sua segunda unidade na região metropolitana do Rio.  
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A Barra da Tijuca está localizada na zona oeste da cidade entre o oceano 

Atlântico, os maciços da Pedra Branca e da Tijuca e Jacarepaguá. A zona oeste do Rio é 

formada por oito bairros: Barra da Tijuca, Recreio dos Bandeirantes, Vargem Pequena, 

Vargem Grande, Camorim, Grumari, Joá e Itanhangá. Sua área total é de 165,59 km².  

A Zone Oeste, em especial a Barra da Tijuca, foi o principal foco de instalações 

olímpicas e construção de infraestrutura de transporte na cidade do Rio de Janeiro. Esta 

região vem a mais de 10 anos concentrando os principais índices de crescimento e 

investimento da cidade.  

A Barra da Tijuca começou a atrair grandes investimentos comerciais e 

imobiliários desde a década de 1970 e continua ganhando moradores e atraindo 

investimentos públicos e privados, principalmente após a escolha do Rio como cidade 

olímpica. Esta tendência pode ser verificada em recente estudo do Instituto Pereira 

Passos (IPP) sobre a projeção populacional do Rio de Janeiro para 2013-2020. Este estudo 

aponta que há uma expectativa de crescimento da população carioca dos 6.302.446 

identificados no último Censo de 2010 para 6.661.359 em 2020. Neste crescimento o IPP 

prevê que a região da Barra da Tijuca, incluindo Recreio, Joá, Itanhangá, Vargem Grande, 

Vargem Pequena, Camorim e Grumari será a que terá o maior crescimento populacional 

da cidade. Neste mesmo estudo podemos observar que no Censo de 2000 a Barra da 

Tijuca não configura entre os dez bairros mais populosas do Rio de Janeiro, já no Censo de 

2010 a Barra passa a configurar como o sétimo bairro mais populoso do Rio, pulando dos 

154.608 habitantes em 2000 para 300.823 em 2010, com uma estimativa para alcançar 

394.073 habitantes em 2020, passando a ser o quinto bairro mais populoso do Rio. 

Importante destacar que Jacarepaguá, bairro vizinho a Barra, continuará se mantendo 

como o mais populoso do Rio, segundo estimativa do IPP, passando dos 572.617 

habitantes em 2010 para 648.484 em 2020. 

No Mapa social dos Ocupados em Idade Ativa a Barra da Tijuca aparece como o 

segundo bairro de maior renda per capta do Rio, R$2.664,13, e a maior média de 

automóveis por domicilio 1,18 (Fonte: CPS/FGV a partir dos dados do Censo 2000/IBGE). 

A zona oeste é ainda a região com o maior número de estabelecimentos do Rio de 

Janeiro, 33.371 empresas (micro, pequenas e grandes) das áreas da indústria, construção 
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civil, serviços e agropecuária (Fonte: IETS, com base em dados extraídos dos microdados 

da RAIS/MTE 2012). 

A região possui ao todo 27,3 km de praias oceânicas, sendo a maior a Praia da 

Barra, que vai do píer da Barra ao Pontal (Barra – Reserva - Recreio), com 18 km de 

extensão, e três grandes lagoas. É cortada por três vias principais: a Avenida das 

Américas, que percorre todo o bairro, no sentido Recreio dos Bandeirantes, a Avenida 

Ayrton Senna, que se inicia na Praia da Barra da Tijuca e liga o bairro à Jacarepaguá e à 

Linha Amarela e a Avenida Lúcio Costa, que acompanha a orla da praia e se estende até o 

final da praia do Recreio dos Bandeirantes.  

A escolha do Rio de Janeiro como cidade olímpica e a Barra da Tijuca como 

principal centro das competições potencializou ainda mais as melhorias que já vinham 

acontecendo no sistema de transportes da região.  Hoje a Barra conta com três vias 

expressas com corredor exclusivo para ônibus o BRT - Transporte Rápido por Ônibus, e 

mais a Linha 4 do Metrô inaugurada para a Olimpíada.  Estas vias expressas são: a 

Transoeste, Inaugurada em 2012, tem 52 km, 57 estações e liga o Terminal Alvorada, na 

Barra da Tijuca, a Santa Cruz e Campo Grande. Esta linha foi estendida em 2016 até a 

estação Jardim Oceânico, fazendo a conexão coma Linha 4 do Metrô. A Transcarioca - 

Inaugurado em 2014, liga o Terminal Alvorada, na Barra da Tijuca, ao Aeroporto 

Internacional Tom Jobim. E a Transolímpica, inaugurada em junho de 2016, que liga a 

Barra da Tijuca e o Recreio dos Bandeirantes à Magalhães Bastos e Deodoro. 

Estas mudanças relacionadas ao sistema de transporte conectaram a Barra da 

Tijuca a outras regiões da cidade, tornando o acesso até lá mais rápido e eficaz, sendo 

assim, instalar-se na Barra da Tijuca não significa atender somente o bairro e sim, a 

abertura da possibilidade de atender a toda a região oeste da cidade, além da zona norte 

e zona sul, conectadas a Barra principalmente pelo metrô.  

A Barra da Tijuca é considerada o centro cultural, e econômico e administrativo 

da região. A Barra, como é conhecida popularmente, é uma região relativamente nova, 

classificada como de alto desenvolvimento pelo Índice de Desenvolvimento Humano 

(IDH=0,959). Os dados demográficos indicam que a Região foi a que mais cresceu no 

município da década de 1990: cerca de 44%, ou 124 mil novos habitantes. O maior 
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aumento populacional ocorreu na segunda metade da década, com uma taxa relativa de 

crescimento de 26%, ou 45.721 mil novos residentes.  

O Rio de Janeiro está dividido em Áreas de Planejamento (AP), estando a Barra 

da Tijuca inserida na AP4, que compreende as Regiões Administrativas da XVI (Baixada de 

Jacarepaguá), XXIV (Barra da Tijuca) e XXXIV (Cidade de Deus).  

Os bairros que as compõem estão distribuídos da seguinte forma:  

• XVI Região Administrativa: Jacarepaguá, Anil, Gardênia Azul, Curicica, 

Freguesia, Pechincha, Taquara, Tanque, Praça Seca e Vila Valqueire;  

• XXIV Região Administrativa: Barra da Tijuca, Joá, Itanhangá, Camorim, Vargem 

Grande, Vargem Pequena, Recreio dos Bandeirantes e Grumari; 

• XXXIV Região Administrativa: Cidade de Deus. 

A AP 4 constitui-se a segunda área em extensão territorial da cidade, com 314 

Km², e a mais importante em expansão urbana. Concentra núcleos habitacionais de alta, 

média e baixa renda, além de grandes centros culturais e comerciais. Tal conformidade 

urbana vem gerando contrastes em relação às desigualdades sociais e às diferentes 

demandas por serviços de saúde e de infraestrutura econômica e social que interferem 

nos determinantes sociais da saúde da população residente, trabalhadora e circulante no 

território.  

No ano de 2014 a região da Barra da Tijuca e Jacarepaguá foram as que 

apresentaram mais área licenciadas para a construção civil, chegando a 93 mil m². Com 

uma população residente de 1.057.755 no ano de 2010, sendo 50% usuária do Sistema 

Único de Saúde (SUS), a AP4 vem se transformando em um importante vetor de 

crescimento demográfico da cidade, por ainda possuir espaços livres. Na prática, a 

crescente especulação imobiliária e a ocupação desordenada do solo pelos aglomerados 

Subnormais, em locais onde são precárias as condições sanitárias, configuram um cenário 

preocupante do ponto de vista da Vigilância em Saúde.  

Segundo o Portal MEC (portal.mec.gov.br), a evolução no número de matrículas 

no ensino médio - Brasil - 2008/2014, na Rede Privada, foi de 10,3%, tendo sido mantido, 

no biênio 2012/2014, o mesmo patamar. No período 2012-2013, a matrícula cresceu 
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3,8%. As IES privadas tiveram uma participação de 74,0% no total de matrículas de 

graduação. O Estado registrou 635.418 matrículas no ensino médio, ocupando a 4a 

posição em nível nacional, com 162.042 concluintes. O Censo da Educação Superior 

(MEC/INEP/DEED; 2013) apresenta um número de 132.409 ingressantes em cursos 

presenciais de Graduação nas 270.862 vagas ofertadas. O número total de matrículas foi 

de 512.973 alunos.  

A Cidade do Rio de Janeiro conta com a oferta de Ensino Médio em 748 escolas, 

sendo 270 escolas estaduais, 13 federais e 465 particulares, totalizando 239.708 

matrículas. Possui aproximadamente 6 milhões e 500 mil habitantes, um PIB (valor 

adicionado bruto total) em torno de 220 milhões (reais) e uma renda per capita em reais 

de 1.492,63. O IDHM 0,799 (IBGE Cidades, 2013).  

Diante do quadro apresentado a UNIGRANRIO sedimento seu campus Barra 

da Tijuca vocacionado para a área de saúde, beleza e bem estar, com destaque para os 

cursos de medicina, odontologia, enfermagem, biomedicina e de graduação em 

tecnologia de estética e cosmética, além de oferecer cursos de pós-graduação Lato Sensu.  

A demanda para o curso de Estética e Cosmética nasce no desenvolvimento 

da indústria cosmética, a adesão de novas tecnologias em tratamentos estéticos, ao 

surgimento de novos empreendedores no país e ao aumento de indivíduos, que passaram 

a utilizar tratamentos estéticos como forma de melhorar a sua condição de saúde, 

entendendo saúde como estado de bem estar físico, emocional e social (OMS). 

Segundo o SEBRAE (2017), 56 % das mulheres estão insatisfeitas com a sua 

aparência e 79% usam produtos de beleza. Em relação à renda familiar, o crescimento faz 

com que haja um aumento do consumo de cosméticos e beleza. O gasto médio de 

serviços mensais em estética e tratamentos de beleza é maior do que o gasto médio 

realizado unicamente com a compra de produtos de beleza. Associado a estes dados 

nota-se um aumento crescente da procura do gênero masculino pelos serviços de 

estética. Segundo a ABIHPEC, 25 % dos homens brasileiros são usuários de tratamentos 

de beleza e 61 % acreditam que cuidar da beleza é uma necessidade e não um luxo. 

O mercado de Estética, apesar da crise econômica e política que o Brasil 

atravessa, não tem sido tão abalado quando o comercio de produtos e demais setores da 
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atividade econômica, devido a preocupação do Brasileiro com a estética, a beleza e os 

cuidados pessoais. 

Isso vem ao encontro do aumento do volume de clínicas de estética e serviços 

de beleza oferecidos na Barra da Tijuca e seu entorno.  

                   Frente ao exposto e considerando a complexidade envolvida nos tratamentos 

estéticos cada vez mais se torna-se imprescindível a existência da oferta de formação de 

profissionais na região capazes de analisar cientificamente os procedimentos, 

compreendendo os riscos e benefícios que podem estar envolvidos em cada um deles. 

Para suprir esta necessidade e contribuir para a segurança na oferta de serviços em 

estética a UNIGRANRIO oferta desde o primeiro semestre de 2012 o curso Superior de 

Graduação em Tecnologia em Estética e Cosmética (autorizado pela Res. CONSEPE n.º 

72/11, de 07/10/2011), na unidade Barra da Tijuca tendo a portaria de reconhecimento 

428/2014 com conceito 4. 

                  Com o crescimento da demanda regional a oferta do curso atualmente é 

oferecida nos turnos vespertino e noturno. 
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2.  CONTEXTUALIZAÇÃO DO CURSO SUPERIOR EM TECNOLOGIA EM ESTÉTICA E COSMÉTICA 

CONTEXTUALIZAÇÃO DO CURSO 
Nome do Curso: Curso Superior de Tecnologia em Estética e Cosmética 
 
Nome da Mantida:  Universidade do Grande Rio Prof. José de Souza Herdy” - UNIGRANRIO 
 
Endereço de funcionamento do Curso: Av. Ayrton Senna, 3.383 - Barra da Tijuca - Rio de Janeiro 
 
Número de vagas autorizadas e implantadas, e turnos (matutino, vespertino, noturno e integral): 
Turno Diurno: 50 vagas     
Turno Noturno: 50 vagas 
 
Carga Horária Total do Curso: 2520 h 
 
Tempos para integralização: 5 períodos  
Mínimo: 5 períodos    
Máximo: 10 períodos  
 
Regime acadêmico (créditos, semestral): Semestral 
 
Formas de acesso ao curso: Vestibular, ENEN, Reingresso e Transferência 
ATOS LEGAIS 
Situação e Ato legal: Portaria de reconhecimento: 428/2014 
ENADE- NOV/2016 
Conceito Preliminar do Curso-CPC 
Não há 

 
 

2.1. Coordenador do Curso: 
 

Marcus Vinícius da Silveira Lanza - Coordenador Geral: (CPF- 020.790.937-70) 

Pedagogo e Fisioterapeuta com especialização em Estética e Cosmetologia e 

Anatomia e Biomecânica com Mestrado em Ciencias da Reabilitação com área de 

Concentração Dermato-funcional, Técnico em Estética. 

Durante dois anos trabalhou como instrutor em cursos técnicos do SENAC. 

Mantem-se, até a presente data, vinculado como consultor técnico no SENAC-RJ para a 

área de Estética e Beleza. 
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 A experiência como instrutor favoreceu o ingresso no magistério superior que 

ocorreu em 2005 na UNISUAM no curso Superior de Graduação Tecnológica em Estética e 

Cosmética, na ocasião ministrou as disciplinas de Drenagem Linfática, Massagem, 

Anamense e Tratamentos Corporais, até 2008. 

Liderou a elaboração do Projeto Pedagógico de curso de Pós-Graduação Lato-

sensu em Adjunto Medicina Estética, ofertado pela Universidade Castelo Branco de 2007 

a 2009, durante o tempo de funcionamento do curso atuou como coordenador. 

Em 2009 ingressou na UNIGRANRIO onde ministrou aulas de: Introdução a 

Estética e Drenagem Avançada. No início de 2010 assumiu a Coordenação Geral do Curso 

Superior Tecnológia em Estética e Cosmética, com o desafio de colocar em prática os 

conhecimento sedimentados na área da Estética e os adquiridos no campo da Pedagogia. 

Em 2011 iniciou a coordenação da pós graduação, MBA em Estética Clinica. 

Professor convidado em cursos de pós graduação e extensão na área de 

Drenagem Linfática, pós operatório e Tapping na UNIC (Universidade do Cuiabá), 

Uniceuma (Maranhão) e UVA e UNISUAM (Rio de Janeiro). Participa como membro da 

diretoria do Sindestetica, maior órgão representativo da categoria no Rio de Janeiro. Em 

2016/17 assumiu a coordenação da banca de correção do ENADE do curso Superior de 

Estética e Cosmética CESGRANRIO/INEP. Possui 17 anos de experiência profissional, 13 

anos de magistério superior e 7,5 anos de gestão acadêmica. 

Quadro 2: Informações do Coordenador do Curso 
 
Nome Marcus Vinícius da Silveira Lanza 
Formação (titulação) Mestre em Ciências da Reabilitação  
Regime de Trabalho Integral  
Carga Horária 
Semanal 

40 horas  

 

 

 

 

 



 
 

 
23 

EXPERIÊNCIA PROFISSIONAL DO COORDENADOR DE CURSO TEMPO (ANOS) 
Experiência Profissional na área do Curso 17 anos  
Experiência de Magistério no Ensino Superior 13 anos  
Experiência de Gestão Acadêmica na Educação Superior 7,5 anos 
Experiência de Magistério na Educação Básica  3 anos 
Experiência de gestão acadêmica em nível técnico - Educação Básica (para o 
CST) 

 

Exercício docente na UNIGRANRIO 8 anos  
Exercício na Coordenação do Curso na UNIGRANRIO 7,5 anos  
Experiência profissional, de magistério superior e de gestão acadêmica, 
somadas 

12 anos  

 

2.2.1. Atuação do Coordenador do Curso 

São competências do Coordenador do Curso Superior em Tecnologia de Estética e 
Cosmética: 

• Cuidar da organização política pedagógica do curso; 

• Coordenar e supervisionar os planos de atividades do curso; 

• Elaborar o currículo pleno do curso de graduação, bem como suas alterações, 
ouvido o Colegiado de Curso, para aprovação do CONSEPE; 

• Aprovar os programas e planos de ensino das disciplinas do curso sob sua 
orientação e responsabilidade; 

• Liderar o colegiado do curso; 

• Coordenar a organização de eventos, semanas de estudo, ciclos de debates e 
outros, desde que aprovados pelo Colegiado do Curso e pelo CONSU; 

• Convocar, presidir as reuniões e coordenar as atividades do Colegiado do Curso; 

•  Representar o Colegiado do Curso; 

•  Fornecer à Diretoria Acadêmica subsídios para organização do calendário 
acadêmico e elaboração do horário de aulas do curso; 

• Executar e fazer executar as decisões do Colegiado do Curso e as normas 
emanadas dos órgãos superiores; 

• Adotar, em caso de urgência, providências indispensáveis ad referendum no 
âmbito do Colegiado do Curso; 
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2.2. Núcleo Docente Estruturante (NDE) 

 
O Curso Superior de Tecnologia em Estética e Cosmética da UNIGRANRIO conta com o 

Núcleo Docente Estruturante (NDE) como órgão consultivo responsável pela concepção 

de seu projeto pedagógico, e que tem por finalidade promover sua atualização e 

revitalização. O NDE do Curso Superior de Tecnologia em Estética e Cosmética foi 

estruturado em consonância com a resolução número 1 de 17 de junho de 2010, da 

Comissão Nacional de Avaliação da Educação Superior, sendo implantado pela Portaria 

ECS n° 8/10 de 3 de setembro de 2010, sendo constituído pelo coordenador do curso 

como presidente, além de quatro professores pertencentes ao corpo docente 

permanente do curso,totalizando cinco docentes. O núcleo docente estruturante se 

reúne mensalmente, como regra e em caráter extraordinário, sempre que convocado 

pelo presidente. 

A tabela abaixo mostra a composição do núcleo docente estruturante do Curso Superior 

de Tecnologia em Estética e Cosmética. 

 

Tabela 2: Núcleo Docente Estruturante 
NOME TITULAÇÃO REGIME DE 

TRABALHO 
TEMPO DE 
DEDICAÇÃO (EM 
ANOS) AO NDE 

Cícero Figueiredo Freitas Doutor RTI  1 ano e seis meses  
Marcus Vinícius da Silveira Lanza Mestre RTI  7 anos 
Andreia Bartachini Gomes Doutor RTI  8 meses  
Viviane de Barros Duarte Especialista RTI  6 anos  
Thereza Cristina Seabra Torres Especialista RTP  2 anos  
 

2.3 Histórico do Curso     

O Curso Superior em Tecnologia em Estética e Cosmética foi criado no ano de 

2006 na unidade de Duque de Caxias. 

A motivação para a criação desta oferta ocorreu por dois fatos importantes. A 

primeira por orientação do MEC pela criação de novos cursos em tecnologia, modalidade 

esta que visa formar profissionais para atender campos específicos do mercado de 

trabalho com um foco acadêmico. A segunda pelo crescimento de empreendimentos no 

setor de Beleza e Estética, bem como a necessidade de formar profissionais qualificados 
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para atender aos avanços tecnológicos e garantir a qualidade dos serviços prestados na 

área.  

Neste mesmo ano 2006, o então Ministro da Educação homologou o parecer 

CNE/CEB nº2/2006 do Conselheiro e Presidente da Câmara de Educação Básica – 

Professor Cesar Callegari, que esclarece o enquadramento da área profissional técnica de 

nível médio em Estética. Este parecer enquadrou definitivamente os cursos de tecnologia 

em Estética na área de Saúde, pois até então, seguindo a parecer CNE/CES n°436/2001, 

tínhamos duas orientações possíveis para este curso: um entendimento ligando a 

formação à área da imagem pessoal, e o segundo vinculando as práticas Estéticas à área 

da Saúde. O enquadramento realizado no ano de 2006, incluindo os cursos de estética na 

área da saúde, vai de encontro ao conceito ampliado de saúde consolidado desde 1986, 

na conferência internacional de saúde, onde saúde não é simplesmente a ausência de 

doenças e que o cuidado passa por três dimensões: promoção, manutenção e 

recuperação da saúde.  

Seguindo esta orientação, no ano de 2008 ocorreu à mudança curricular, e o curso 

passou a ser denominado Curso Superior de Tecnologia em Estética e Cosmética com um 

ajuste de carga horária para 2480 horas atendendo as orientações do MEC e 

enquadrando definitivamente o curso no eixo da Saúde. 

Com a rápida e ascendente evolução do mercado de Estética e Cosmética e o 

entendimento a cerca do conceito de Saúde, que se alterou ao longo do tempo, houve a 

necessidade de atualizar a proposta pedagógica do curso no o ano de 2011. Com isso, foi 

feito um redimensionamento da carga horária das disciplinas existentes, criação de novas 

e atualização das ementas, a fim de garantir ao acadêmico a excelência no ensino e 

inserção no mercado de trabalho. Neste mesmo ano houve a publicação da Portaria de 

reconhecimento do curso número: 197, de 27 de junho de 2011.  

Com a consolidação do curso na unidade Duque de Caxias associada ao amplo 

crescimento do mercado de estética a UNIGRANRIO, no ano de 2012, passou a ofertar o 

Curso Superior em Tecnologia em Estética e Cosmética na unidade Barra da Tijuca. A 

unidade está vocacionada para a área de Saúde, com destaque para os cursos de 

Medicina, Odontologia e Enfermagem. A inclusão do Curso em Tecnologia em Estética e 
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Cosmética no campus somou ao direcionando deste para a área de Saúde, Beleza e Bem-

estar. 

Neste mesmo ano foi implantado o Curso de pós-graduação MBA em Estética 

Clínica e Pós-Operatório na unidade de Duque de Caxias visando à educação continuada 

do egresso.  

Por estar em sintonia com as necessidades do mercado, atenta ao desejo e 

anseios da sociedade e principalmente dessa classe de profissionais que busca por 

formação qualificada e diferenciada, em 2015 o Curso Superior em Tecnologia em 

Estética e Cosmética passou por uma nova atualização curricular. O curso agora passar a 

ser desenvolvido através de módulos, que possuem temas chaves, gerando uma 

certificação intermediária ao final de cada módulo, qualificando-os para uma área 

específica do mercado de trabalho e, o melhor de tudo, aprimorando o currículo com o 

curso em andamento. Desta forma, antes do término da graduação o aluno pode 

ingressar no mercado de trabalho e ter, ao fim do curso, cinco certificados e um diploma. 

2.3.1    Parcerias e Convênios do Curso  

O curso Superior em Tecnologia em Estética e Cosmética possui parcerias com 

empresas renomadas do mercado de Estética e Beleza, visando um intercâmbio entre 

academia e o mercado, além de proporcionar aos acadêmicos conhecer e experimentar 

materiais e equipamentos de diversas marcas, formando um profissional completo e 

atualizado com as novas tendências do mercado.  

No seguimento de Cosméticos o curso possui parcerias com as seguintes 

empresas: Adcos, Cosmobeauty, Samana e Mezzo. Na área de Eletroterapia as parcerias 

são com as empresas: Tone Derm, Advice, Skinner, KLD e Ibramed. No seguimento de 

Aromaterapia o curso conta com a By Samia e a Bellarome. Já na área de Maquiagem e 

Depilação o curso conta com as parcerias das empresas: Depil Bella, respectivamente.  

Além de empresas o curso conta com a colaboração de diversos profissionais de 

renome do mercado que promovem palestra, workshop e outros eventos pertinentes 

para o desenvolvimento e atualização dos nossos estudantes. 
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2.3.2     Considerações sobre o Curso  

Em 2008 foi institucionalizada a mudança curricular atendendo à diligência de 

verificação de PPC - processo número 20072093 -, no qual o curso passou a ser 

denominado Curso Superior de Tecnologia em Estética e Cosmética. Com isso, houve um 

redimensionamento da carga horária de 1880 horas para 2480 horas, com um perfil de 

curso voltado ao eixo tecnológico ambiente, saúde e segurança estabelecido no Catalogo 

nacional dos cursos tecnológicos estabelecidos pelo MEC.  

Em dezembro de 2010, na unidade Duque de Caxias, ocorreu à visita in loco do 

MEC, com portaria de reconhecimento de curso em 27 de junho de 2011 número- 197 

obtendo conceito 3. Em março de 2014, a unidade Barra da Tijuca, passou pelo o 

processo de reconhecimento tendo a sua portaria de número 428 publicada no ano de 

2014, em onde obteve conceito 4.  

2.3.3   Considerações sobre o Corpo Discente do Curso 

O corpo discente do curso superior de Estética e Cosmética da Unigranrio é 

composto por alunos de classes C e D, sendo em sua maioria trabalhador e do sexo 

feminino. 

3- Modelo de Ensino-Aprendizagem da UNIGRANRIO  

O Projeto Pedagógico da UNIGRANRIO revela o direcionamento para uma 

formação pautada na vivência de situações próprias do exercício profissional, na 

interdisciplinaridade (1) e no planejamento de carreira, ao considerar o estudante como 

um profissional em desenvolvimento e lhe propiciar oportunidades de experiências em 

pesquisa e extensão, alinhadas com sua área de formação, agregando valor à sociedade, 

por meio de seus projetos de ensino, pesquisa e extensão.  

Tendo como um dos princípios pedagógicos a indissociabilidade do ensino, da 

pesquisa e da extensão, o modelo de ensino-aprendizagem procura vincular programas e 

projetos de pesquisa e de extensão aos Projetos Pedagógicos dos Cursos, com um viés de 

                                                           
1 É uma estratégia de abordagem e tratamento do conhecimento em que duas ou mais disciplinas/unidades 
curriculares, ofertadas simultaneamente, estabelecem relações de análise e interpretação de conteúdos com o fim de 
propiciar condições de apropriação, pelo discente, de um conhecimento mais abrangente e contextualizado. Fonte: 
Instrumento de Avaliação de Cursos de Graduação Presencial e a Distância - INEP/MEC, 2012.  
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aproximação com a sociedade, tendo como propósito identificar e atender as suas 

demandas e necessidades, principalmente de formação profissional; aplicar os 

conhecimentos produzidos na solução dos problemas identificados nessa relação de 

parceria e gerar soluções e iniciativas inovadoras, de modo a cumprir o compromisso 

institucional de promover o desenvolvimento regional, caracterizado como parte de sua 

responsabilidade social. Por tratar-se de uma via de mão dupla, a sociedade é instada a 

validar o desenvolvimento das competências profissionais requeridas pelo mundo 

contemporâneo e expressas nos projetos pedagógicos dos cursos de graduação. Ao 

efetivar esta parceria com a sociedade, a Universidade desenvolve ensino presencial e a 

distância com relevância acadêmica e social, ampliando e aprimorando continuadamente 

as condições de oferta, além de contar com um corpo docente comprometido e 

qualificado e a infraestrutura necessária. 

 
“A formação integral que a universidade pode e deve oferecer àqueles que nela 

ingressam deve ser capaz de transformar os indivíduos em homens novos, 
comprometidos com o seu tempo e com aqueles que lhes rodeiam. 

No entanto, a responsabilidade da universidade com a formação cidadã 
não se esgota no trabalho realizado nos bancos universitários. 

O caráter elitista do acesso à universidade deve ter como contraponto 
uma ação multiplicadora que estenda a sua influência e seus ensinamentos 

até os limites da realidade social que lhe serve de cenário”2. 
ANDRADE & ARAÚJO (2004) 

 
O cenário contemporâneo, marcado por inovações, descobertas científicas, 

geração permanente de conhecimento e pelo avanço das Tecnologias da Informação e da 

Comunicação, que possibilitam a inovação, a interação e a interatividade, a troca e a 

pesquisa em inúmeros segmentos da sociedade, apresenta muitas facilidades, ao mesmo 

tempo em que introduz novas exigências e perfis no mundo do trabalho, assim como 

novos desafios para a educação. Esse cenário exige um novo tipo de indivíduo dotado de 

um conjunto de competências, que o torne qualificado e responsável por gerenciar o 

desenvolvimento e o aperfeiçoamento de sua carreira, capaz de buscar o 

autoconhecimento, assumir posições de liderança, trabalhar sob pressão, de se adaptar a 

situações novas e de estar sempre pronto para aprender.  
                                                           
2 ANDRADE, Ilza Araújo Leão de. A importância da extensão universitária na estruturação dos novos currículos. In: 
CABRAL-NETO, Antônio (Org.). Flexibilização curricular: cenários e desafios. Natal, RN: EDUFRN, 2004. (Coleção 
Pedagógica; n. 6). p.31-40. 
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    “Uma competência caracteriza-se por selecionar, organizar e mobilizar, na ação, 
diferentes recursos (como conhecimentos, saberes, processos cognitivos, afetos, 
habilidades e posturas) para o enfrentamento de uma situação-problema 
específica. Uma competência se desenvolverá na possibilidade de ampliação, 
integração e complementação desses recursos, considerando sua transversalidade 
em diferentes situações. 

 A competência é uma capacidade de agir eficazmente em um determinado tipo de 
situação, apoiado em conhecimentos, mas sem limitar-se a eles. (Diretrizes 
Preparação Exercício ENADE) 

 As competências se constituem em conhecimentos (saber conhecer), habilidades 
(saber fazer) e atitudes (saber ser). 

 As competências são classificadas como gerais (DCNs e ENADE), específicas (DCNs 
e ENADE) e relacionadas à Trabalhabilidade (conjunto de competências exigidas no 
âmbito do exercício profissional e que não se encontram expressas nas DCNs)”. 

 (PCD, 2015) 

Por outro lado, toda esta intensa internacionalização da economia, da 

comunicação e de informações, que está exigindo reconstruções teórico-metodológicas 

no campo da educação, tem que dar conta da problemática da sociedade, cada vez mais 

desigual, o que requer a adoção de novas práticas curriculares e metodologias inovadoras 

para atender às necessidades de uma sociedade globalizada, que altera padrões de vida 

das pessoas, seja na maneira de se comunicar, nas habilidades profissionais de atuação 

ou na forma de aquisição do conhecimento e do pensar, atendendo aos anseios e 

favorecendo a constituição de condições à mobilidade social. Todas estas transformações 

trouxeram à tona, com maior intensidade, um novo modelo cultural no qual a relação 

educação-conhecimento passa a desempenhar um papel relevante para o 

desenvolvimento das pessoas. Nesse contexto, percebe-se que a disponibilidade de uma 

força de trabalho qualificada torna-se uma condição fundamental, ainda que não 

suficiente para viabilizar estratégias produtivas que exigem capacidade, competência e 

inovação, o que somente poderá ocorrer através da educação, que segundo a Comissão 

de Educação para o Século XXI (DELORS, 1999)3, por ser um processo de formação 

integral da pessoa, é um poderoso instrumento para promover o desenvolvimento 

humano mais profundo e harmonioso e assim combater a pobreza, a exclusão, a 

ignorância, a opressão.  

                                                           
3 UNESCO - Relatório da Comissão de Educação, 1995. In: DELORS, J. Educação: um tesouro a descobrir.  São 
Paulo: Cortez, 1999.  
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Tendo o compromisso social de transformar vidas, a UNIGRANRIO decidiu 

constituir um modelo de ensino-aprendizagem com foco no estudante, de modo a 

desenvolver nele uma postura autônoma, criativa, crítica e reflexiva, para que seja capaz 

de “aprender a aprender”, “saber pensar”, “saber tomar decisões” e saber buscar a 

informação de que necessita, construindo seu próprio conhecimento e sendo capaz de 

identificar, avaliar e desenvolver suas potencialidades e identificar seus limites, atuando 

no sentido de superá-los, de modo a preparar-se para a inserção e manutenção no 

mercado de trabalho em contínua transformação. Ainda, desenvolver nele a capacidade 

de adaptar-se às novas situações e de lidar com resistências a mudanças decorrentes das 

rápidas transformações da realidade, de modo a solucionar situações críticas e de 

conflitos. Como cidadão, o aluno será orientado a ter uma conduta profissional pautada 

em princípios da ética-bioética, da responsabilidade social e ambiental, da dignidade 

humana, do direito à vida, da justiça, do respeito mútuo, da participação, do diálogo e da 

solidariedade. 

Tendo como foco o desenvolvimento pessoal e profissional do estudante, os 

Programas Pedagógicos dos Cursos (PPCs) foram revisitados de modo a levantar as 

melhores práticas e as experiências bem sucedidas que afirmaram a UNIGRANRIO como 

uma instituição de relevância acadêmica e social, como indicado em seu processo de auto 

avaliação e nas avaliações externas, e a partir delas organizar currículos baseados nas 

seguintes diretrizes: valorizar interesses, conhecimentos e experiências dos alunos; 

possibilitar a aprendizagem significativa; estimular a crítica, a curiosidade e a flexibilidade 

mental para novas formas de resolver problemas; propiciar experiências positivas = 

prazer em aprender; trabalhar a educação por temas; facilitar a mobilidade e a integração 

entre as áreas no campo de trabalho e desafiar a organização curricular tradicional. 

As competências a serem desenvolvidas no decorrer do curso foram definidas e 

classificadas como gerais e específicas (extraídas dos Documentos Legais) e relacionadas à 

Trabalhabilidade (conjunto de competências exigidas no âmbito do exercício profissional 

e que não se encontram expressas nas DCNs), definidas a partir da experiência 

profissional dos docentes e validadas por profissionais da área.  



 
 

 
31 

Constituído o Perfil Profissional do Egresso, os cursos passaram a definir os Eixos 

Temáticos, entendidos como conjuntos de temas, organizados para desenvolver 

competências e que estão distribuídos em unidades curriculares (denominadas disciplinas 

no modelo tradicional de ensino) de um ou mais semestres, que agrupam pontos de 

intercessão dos saberes, áreas de conhecimento ou atividades, como recurso facilitador 

da integração e aplicação do conhecimento no exercício profissional. 

Toda a Universidade compartilhará um Eixo Comum, que se tornou o Eixo 

Temático institucional, denominado Desenvolvimento Pessoal e Profissional, o qual se 

integra aos demais eixos temáticos e tem por finalidade a aquisição de competências, 

pelo estudante, que apresentem real valor no mundo do trabalho, com vistas à 

trabalhabilidade. O Eixo comum é composto por unidades curriculares institucionais, 

oferecidas nos dois primeiros fluxos e projetos curriculares articuladores, oferecidas em 

todos os fluxos curriculares. Cada Fluxo, anteriormente denominado período, terá um 

projeto curricular articulador – PCA que deverá: 

•  Integrar as competências trabalhadas nas unidades curriculares do fluxo 

curricular e ao longo do curso, a partir do tema definido, fazendo uma 

aplicação na prática profissional; 

• Desenvolver atividades voltadas à prática da profissão, onde normalmente são 

necessários conhecimentos de diversas áreas distintas para se resolver os 

problemas do dia-a-dia. As atividades estão sendo planejadas para ser 

desenvolvidas em conjunto com outros cursos, de modo que será possível o 

desenvolvimento de habilidades interpessoais necessárias para lidar com 

equipes multidisciplinares; 

•  Funcionar como elo entre os conhecimentos adquiridos pelo estudante e a 

formação profissional e pessoal desse aluno; 

• Trabalhar temas, por meio de metodologias ativas, diretamente relacionados 

com a trabalhabilidade e que poderão integrar competências/conhecimentos 

trabalhados em Unidades Curriculares, atribuindo ainda mais significado ao 

aprendizado.  
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3.1        Contexto Educacional  

 Os cursos tecnológicos no Brasil são relativamente novos, já que só foram 

efetivamente instituídos pela Lei 9394/96 e pelo decreto 2208/97. Criados como opção 

inovadora, para um mercado que necessita de um profissional qualificado em tempo 

reduzido, sem perder a qualidade e excelência no desempenho de funções, sendo 

apresentados pelo Ministério da Educação (MEC) como uma das principais respostas do 

setor educacional às necessidades e demandas da sociedade brasileira.  Através da 

Resolução CNE/CP nº 3, de 18 de dezembro de 2002, fundamentada nos Pareceres 

CNE/CES nº 436/2001 e CNE/CES nº 29/2002, o MEC institui as diretrizes curriculares 

gerais e trata da organização dos cursos superiores de tecnologias nesse contexto. 

Esses cursos têm crescido no Brasil e assumem competências que norteiam 

ações de aprendizagem de modo interdisciplinar. O que se observa que são cursos 

procurados, em sua grande maioria, por trabalhadores já inseridos no mercado de 

trabalho, que buscam uma melhor qualificação. Desse modo, o egresso tecnólogo é um 

profissional capacitado a entender os processos produtivos e suas tendências, ao mesmo 

tempo em que preparado para determinada especialidade da sua área, sendo estimulado 

a pensar globalmente e agir localmente. 

De acordo com Associação Brasileira da Indústria de Higiene Pessoal, Perfumaria 

e Cosméticos – ABIHPEC (2016) "O Brasil é o primeiro mercado em perfumaria e 

desodorantes, segundo mercado em produtos de cabelos, produtos masculinos, produtos 

infantis, produtos para banho, depilatórios e proteção solar, terceiro em maquiagem e 

produtos para higiene oral, quarto em pele". O mercado cresce aproximadamente 10% ao 

ano, demandando experiência necessária para acompanhar as inovações. Quase metade 

da população brasileira consome algum produto cosmético, gerando um aumento de 

empregos, diretos e indiretos, de 134% no setor. Além disso, a projeção do Brasil frente 

aos países desenvolvidos está influenciando o mercado internacional a investir no 

mercado brasileiro, fazendo com que várias marcas e empresas internacionais se instalem 

no Brasil, favorecendo o crescimento do mercado de Estética.   

Outras pesquisas recentes mostram ainda que o Brasil permanece em 2° lugar no 

ranking mundial em número de cirurgias plásticas superado apenas pelos Estados Unidos. 
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Em 2016, o país realizou 1,22 milhões de procedimentos (SOCIEDADE INTERNACIONAL DE 

CIRURGIA PLÁSTICA ESTÉTICA, 2016). Essa estatística abre um mercado muito pouco 

explorado pelos tecnólogos e dá oportunidade para novas parcerias com os cursos da 

área de saúde. 

Os Ingressantes do Curso Superior em Tecnologia em Estética e Cosmética tem 

como origem, em sua grande maioria, escola públicas com o perfil sócio-econômico que 

engloba as classes C e D preferencialmente. Mais de 90% dos ingressantes são do sexo 

feminino e profissionalmente ativo na área.  

A proposta do curso Superior de Graduação em Tecnologia Estética e Cosmética 

da UNIGRANRIO é habilitar profissionais para atuarem no mercado de trabalho com 

competência, alta qualificação e segurança em procedimentos em Estética Facial, Estética 

Corporal e Terapia Capilar, através do uso de técnicas manuais, eletroterápicas e 

cosméticos.  Além disso, seguindo as novas tendências do mercado que procura um 

profissional mais completo acrescenta-se à essa formação as áreas de maquiagem social, 

auxiliar de cabeleireiro, designer de sobrancelha, dermopigmentação, depilação e 

terapeuta em SPA. 

Há um aumento de indivíduos que passaram a utilizar tratamentos estéticos 

como forma de melhorar a sua condição de saúde e sua imagem pessoal, querendo 

envelhecer com saúde e bem-estar, fazendo com que gere uma expectativa promissora 

para os profissionais que se dedicam à prestação de serviço nesta área. Soma-se a isso o 

entendimento de que a saúde é o bem-estar social, psíquico e físico do sujeito.  

Diante deste contexto torna-se imprescindível a existência de profissionais 

treinados e qualificados, com conhecimentos teóricos e práticos, para analisar 

cientificamente os procedimentos, compreendendo os riscos e benefícios que podem 

estar envolvidos em cada um deles. 

Baseado nisso, a proposta do Curso de Tecnologia em Estética e Cosmética é 

atender aos nichos ainda pouco explorados formando um profissional que trabalha o 

binômio saúde-beleza, que deverá ser capaz não só de realizar os atendimentos, mas de 

gerir, administrar e prestar consultorias na área. 
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A UNIGRANRIO passou a ofertar a Graduação em Tecnologia em Estética e 

Cosmética - Duque de Caxias (portaria de reconhecimento: 197/2011), a partir do 1º 

semestre de 2006, e no 1º semestre de 2012 na Unidade Barra da Tijuca (portaria de 

reconhecimento: 428/2014). 

3.2      Políticas Institucionais no Âmbito do Curso  

A visão institucional consiste em “entregar valor à sociedade, empenhando-se na 

oferta de uma educação, que participe ativa e permanentemente das comunidades em 

que se insere, e atue como agente de transformação social por meio de seus projetos de 

ensino, pesquisa e extensão”. A visão institucional é traduzida em seu lema “Ir Além da 

Sala de Aula”. 

Os três pilares da Universidade estão obrigatoriamente presentes nas atividades 

de ensino, pesquisa e extensão, incluindo-se também, os indispensáveis projetos de ações 

de Responsabilidade Social, que levam a divulgação e produção de conhecimentos e a 

pluralidade étnico-racial, sustentabilidade e preservação do meio ambiente. Da mesma 

forma, a busca incessante da interdisciplinaridade, sustenta as diretrizes do projeto 

pedagógico do curso. 

Os projetos, currículo e programas buscam atender às demandas da sociedade, ao 

fomento do sustento econômico, à promoção e à criação da cultura. As metas 

organizacionais estão definidas na relação ética e na transparência da organização com 

todos os públicos com os quais se relaciona: as comunidades acadêmica, científica, social 

e os órgãos reguladores do MEC. 

As ações pedagógicas são desenvolvidas em um ambiente favorável ao diálogo e 

cooperação, coordenados pelas disciplinas do curso, por seus projetos e conhecimentos, 

os quais fortalecem a Missão institucional. 

A UNIGRANRIO, combinando qualidade e experiência acadêmicas, coloca-se em 

condições de suprir as novas demandas pelo ensino universitário, pela pesquisa e 

extensão, sendo capaz de proporcionar o diferencial como agente formador e indutor do 

desenvolvimento humano. 
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Neste contexto, o Curso Superior de Tecnologia em Estética e Cosmética foi 

construído, tendo como premissas básicas os indicadores socioeconômicos e 

epidemiológicos característicos de uma região permeada de contrastes sociais, e da 

perspectiva de formar profissionais capazes de induzir na melhoria da qualidade de Saúde 

e Bem-estar desta população.  

O Curso Superior de Tecnologia em Estética e Cosmética tem como pilar principal 

o entendimento de que o estudante deve ser capacitado para ser um profissional 

formado como cidadão consciente da importância de seu papel na sociedade. Portanto, o 

curso propicia atividades para além da sala de aula por meio de projetos de pesquisa e 

extensão, que objetivam além de aprimoramento das competências e habilidades 

técnicas, já vivenciadas em sala de aula, oportunizar reflexões e experiências no âmbito 

da formação cidadã.  

Dentre os projetos de extensão destacamos: 

• Hidratação, nutrição e revitalização de peles madura: O projeto em associação 

com o fruto integrar da 3° idade tem como objetivo contribuir para a qualidade de 

vida e bem-estar a idosas pertencentes ao grupo e do entorno. 

•  Projeto beleza e Bem-Estar na Comunidade: Atuando em parcerias com diversos 

setores da comunidade, o projeto visa orientar a comunidade sobre a importância 

dos cuidados com a pele proteção solar, hidratação, acne, entre outro.  

Todos os projetos são realizados pelos alunos sob supervisão dos professores. 

Para consolidar o processo ensino aprendizagem o curso conta com o Centro 

Escola Estética UNIGRANRIO onde são desenvolvidos os treinamentos de habilidades e 

serviços do profissional Tecnólogo em Estética e Cosmética.  
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3.3 A Construção do PPC  

A UNIGRANRIO, como centro de excelência em ensino, não se limita em 

transmitir apenas técnicas e procedimentos. A Universidade é difusora de ideias e 

tendências e tem nos seus cursos o auxílio para cumprir sua missão. 

A concepção do curso não poderia deixar de levar em consideração o cunho 

de responsabilidade social e a garantia de melhoria contínua das condições de 

empregabilidade do acadêmico, que sempre pautaram as ações institucionais. Para atingí-

las, o curso não se restringe em proporcionar oportunidades diversificadas de educação 

permanente e continuada. Preocupa-se também em fornecer prática profissional em seus 

ambientes de aprendizado especializados, além de atualizar permanentemente as 

estratégias orientadas ao desenvolvimento de suas habilidades e competências 

profissionais e interpessoais, preparando o acadêmico para demonstrar uma atitude 

empreendedora e responsável no mercado de trabalho. 

O Curso Superior de Tecnologia em Estética e Cosmética implementa uma 

proposta educacional arrojada, oferecendo uma visão holística, fornecendo subsídios aos 

acadêmicos para uma formação sólida e comprometida. Isto implica em uma formação 

multi e interdisciplinar, colocando em evidência o binômio Saúde-Beleza. 

O projeto pedagógico que norteia a formação do acadêmico do Curso 

Superior de Tecnologia em Estética e Cosmética passa por um processo contínuo de 

construção e avaliação, orientado por uma análise minuciosa das tendências tecnológicas, 

do mercado de trabalho, do desenvolvimento científico e das aspirações da clientela, tais 

fatores são amplamente discutidos nos fóruns acadêmicos e reuniões de colegiado com 

uma análise constante dos professores participantes do Núcleo de Docentes 

Estruturantes- NDE e posteriormente atualizados no cotidiano do curso.   

A área da Estética ocupa-se com os métodos e procedimentos destinados à 

promoção, manutenção e recuperação da saúde com a valorização da auto-imagem 

através de cuidados preventivos e profiláticos dispensados com a face, o cabelo e o 

corpo, visando a elevação da autoestima, da qualidade de vida e da saúde do indivíduo. 

A necessidade de aprendizagem e prática contínua é fruto crescente da 

mudança e da alta tecnologia investida na indústria da Estética e Cosmética. Além disso, é 
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fato que o mercado da Estética cresce aproximadamente 10% ao ano, demandando 

experiência necessária para acompanhar as inovações desta área. Quase metade da 

população brasileira consome algum produto cosmético. O aumento do consumo, a 

predisposição do público para novidades e também as crescentes facilidades para operar 

um empreendimento no ramo, explica o porquê deste segmento em atrair novos 

empreendedores a cada dia. Empregos, diretos e indiretos, cresceram 134% no setor, 

segundo ABIHPEC (Associação Brasileira da Indústria de Higiene Pessoal, Perfumaria e 

Cosméticos), gerando uma expectativa promissora para os profissionais que se dedicam à 

prestação de serviço nesta área. 

O Brasil se tornou o terceiro maior mercado de produtos de beleza, depois 

dos Estados Unidos e Japão. Além disso, algumas empresas de produção nacional já estão 

realizando exportação para países europeus e americanos. Destaque ainda para o 

número de cirurgias plásticas com fins estéticos realizados no país, o que coloca-o na 

primeira colocação do ranking mundial. 

A proposta da implantação do Curso Superior de Tecnologia em Estética e 

Cosmética objetiva atender as necessidades desta demanda utilizando métodos didáticos 

atualizados, além de qualificar e capacitar a população que vive na Zona Oeste, 

contribuindo para a inserção desta no mercado de trabalho. 
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3.4 Objetivos do Curso  

Objetivo geral: 

• Formar profissionais que atuem de forma ética, crítica, reflexiva, com 

responsabilidade social e visão estratégica e empreendedora nos diversos 

segmentos de prestação de serviços na área de Tecnologia em Estética e 

Cosmética 

Objetivos específicos: 

•  Formar profissionais para atuar em Estética facial, corporal, capilar e no pós-

operatório, de forma ética e de acordo com os conhecimentos teórico-práticos 

mais adequados e as novas tendências do mercado; 

• Formar profissionais que atuem no segmento do embelezamento, e que realizem 

procedimentos de maquiagem social, design de sobrancelhas, dermopigmentação, 

depilação e auxiliar de cabeleireiro, de acordo com as novas tendências do 

mercado. 

• Formar um profissional que saiba atuar em equipe interdisciplinar e 

multiprofissional de maneira dialogada, responsável e ética, e que saiba lidar com 

as rápidas transformações do mercado, a fim de resolver situações críticas e 

conflitos inerentes ao âmbito profissional de forma pró-ativa e humanista 

alinhada às diversas possibilidades. 

• Formar um profissional com uma postura empreendedora e inovadora apto a criar 

e gerenciar seu próprio negócio tendo consciência da importância de uma 

formação continuada.  

3.5 Perfil Profissional do Egresso  

Profissional capaz de atuar no segmento de Estética e Cosmética, nos eixos de 

estética facial, estética corporal, estética capilar e no segmento de bem-estar, aptos para 

avaliar, indicar e executar o tratamento estético adequado utilizando técnicas manuais, 

eletroterápicas e cosméticas, promovendo assim, a saúde, a beleza e o bem-estar das 

pessoas da sociedade. Sendo capaz ainda de atuar na área de embelezamento realizando 
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os procedimentos de maquiagem social, design de sobrancelhas, dermopigmentação, 

depilação, escova e penteado básicos.              

O egresso do curso superior de Estética da UNIGRANRIO terá desenvolvido uma 

postura empreendedora e inovadora apto a criar e gerenciar seu próprio negócio, 

possuindo consciência da relevância da formação continuada, do trabalho 

multiprofissional e interdisciplinar com os demais profissionais da área da saúde e 

acompanhar as mudanças no mundo do trabalho e da prestação de serviços em estética e 

cosmética com ética e com responsabilidade social. 

3.6 Competências do Egresso 

 

• Construir soluções positivas, tangíveis e aplicáveis no campo profissional e 

pessoal, articulando seus conhecimentos, habilidades e atitudes.  

• Realizar procedimentos de embelezamento e tratamento capilar com postura 

profissional e ética atuando em salões e centros estéticos. 

•  Realizar procedimentos nas áreas de estética facial e pós-operatório com 

embasamento teórico-prático sendo ético, critico, reflexivo e com 

responsabilidade social. 

• Realizar procedimentos na prestação de serviços em estética corporal, bem-

estar e pós-operatório com embasamento teórico-prático, ético, crítico, 

reflexivo e com responsabilidade social atuando em SPAS, clínicas, institutos e 

salões de estética e beleza. 

• Ter uma postura empreendedora e inovadora estando apto a criar e gerenciar 

seu próprio negócio com consciência da formação continuada, 

multiprofissional e interdisciplinar. 
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3.7 Acompanhamento do Egresso do Curso Superior de Estética e Cosmética  

Entendendo que o final do curso de graduação não corresponde ao final do 

processo de formação acadêmica, compreendendo também que a análise do mercado 

de trabalho e do desempenho profissional do esteticista recém formado pelo curso é de 

grande importância tanto para a proposição de propostas para educação continuada, 

quanto para a autoanálise do curso, realiza-se o Encontro de Acadêmico de Estética 

semestralmente, onde os egressos são convidados a participarem como ouvintes ou 

palestrantes. Somado a isso, os profissionais são contatados para realização de 

atualizações e especializações profissionais, e, caso haja possibilidade de contratação de 

profissionais da área a divulgação inicial será feita ao contingente de alunos formados 

pelo curso. Outros momentos de encontro com os egressos são realizados no congresso 

Estéticos In Rio (maior evento de estética do estado do Rio de Janeiro) onde convidamos 

os ex alunos a estarem conosco no stand, workshop e no congresso. Somado a isso 

temos uma página na rede social facebook 

(https://www.facebook.com/esteticaunigranrio/) voltada para os nossos ex alunos onde 

podemos acompanhar de perto o crescimento dos egressos promovendo uma interação 

dos mesmos com o curso. 

A universidade também conta com os programas de pós-graduação que desenvolvem 

um programa de educação continuada com o objetivo de trazer o egresso para a IES, na 

busca de novos conhecimentos e como forma de fortalecimento de vínculos com a 

instituição. O acompanhamento sistemático do egresso é uma política da IES, a fim de 

manter permanente interação entre a instituição e os egressos. 

 

4- ESTRUTURA CURRICULAR  

4.1 Desenho Curricular, Carga Horária e Hora-Aula 

A proposta pedagógica tem como base a missão da UNIGRANRIO de promover a 

qualidade de vida, tendo como instrumento básico o processo educacional, que se 

encontra alicerçada nos valores institucionais e nos pilares da sustentabilidade, 

empregabilidade e empreendedorismo  têm como tema transversal a responsabilidade 

social, norteia as políticas e diretrizes do modelo ensino-aprendizagem da Universidade. 
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Assim, a educação na UNIGRANRIO pauta-se na busca da excelência, tendo como foco o 

desenvolvimento pessoal e profissional do estudante, concebido de modo a integrar, de 

modo indissociável, a formação humana e cidadã e a qualificação para o exercício 

profissional, com o compromisso de assegurar aos profissionais formados a capacidade 

de manter-se permanentemente em desenvolvimento, de modo a garantir-lhes a 

trabalhabilidade. 

Baseando-se nas pesquisas sobre as competências necessárias ao trabalhador 

diante do cenário contemporâneo do mercado de trabalho, a UNIGRANRIO conceitua a 

trabalhabilidade (KRAUSZ, 1999) como a capacidade do indivíduo, ao longo de seu 

processo formativo na Universidade, dominar competências que apresentem real valor 

no mundo do trabalho, assumindo a responsabilidade por gerenciar o seu 

desenvolvimento e aperfeiçoamento permanentes, elevando suas oportunidades de 

melhoria de qualidade de vida. Esse processo formativo vai além da preparação do aluno 

para o mercado de trabalho, compreendendo a formação contextualizada de sujeitos 

críticos, participativos e comprometidos com a construção de uma sociedade 

democrática, justa, plural, inclusiva e pautada nos princípios éticos e no respeito à 

diversidade e capazes de uma atuação autônoma e assertiva no mundo do trabalho. 

Neste sentido, o Projeto Pedagógico da UNIGRANRIO revela o direcionamento 

para uma formação pautada na vivência de situações próprias do exercício profissional, 

na interdisciplinaridade e no planejamento de carreira, ao considerar o estudante como 

um profissional em desenvolvimento e lhe propiciar oportunidades de experiências em 

pesquisa e extensão, alinhadas com sua área de formação. A promoção da 

sustentabilidade socioambiental e a responsabilidade social estão presentes nos projetos 

pedagógicos de curso de modo a reafirmar o compromisso da Universidade de colocar 

seu potencial acadêmico a serviço da coletividade, como expressa sua visão de entregar 

valor à sociedade, por meio de seus projetos de ensino, pesquisa e extensão.  

Tendo o compromisso social de transformar vidas, a UNIGRANRIO decidiu 

constituir um modelo de ensino-aprendizagem com foco no estudante, de modo a 

desenvolver nele uma postura autônoma, criativa, crítica e reflexiva, para que seja capaz 

de “aprender a aprender”, “saber pensar”, “saber tomar decisões” e saber buscar a 
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informação de que necessita, construindo seu próprio conhecimento e sendo capaz de 

identificar, avaliar e desenvolver suas potencialidades e identificar seus limites, atuando 

no sentido de superá-los, de modo a preparar-se para a inserção e manutenção no 

mercado de trabalho em contínua transformação. Ainda, desenvolver nele a capacidade 

de adaptar-se às novas situações e de lidar com resistências a mudanças decorrentes das 

rápidas transformações da realidade, de modo a solucionar situações críticas e de 

conflitos. Como cidadão, o aluno será orientado a ter uma conduta profissional pautada 

em princípios da ética-bioética, da responsabilidade social e ambiental, da dignidade 

humana, do direito à vida, da justiça, do respeito mútuo, da participação, do diálogo e da 

solidariedade.  

Nesse contexto, o Curso Superior em Tecnologia em Estética e Cosmética da 

UNIGRANRIO é integralizado em 2 anos e 6 meses, ou seja, 5 semestres com tempo 

máximo para integralização de 10 semestres com carga horária total de 2520 horas, 

organizado em forma de matriz integrativa. 

Segundo ANASTASIOU, 2010, p. 597-59:  

“A matriz integrativa toma como foto o perfil 
pretendido e a partir dele define quais os saberes o 
estudante precisa sistematizar ao longo do curso para 
se constituir com autonomia, criatividade, criticidade e 
compromisso social atuando, como sujeito de sua 
própria história. Para isto, a partir do perfil, definem-se 
os eixos sobre os quais os estudos se farão e a forma 
de organização dos conteúdos das disciplinas, 
enredadas em suas áreas, de forma a criar redes 
significativas de saberes tanto cognitivos, quanto 
procedimentais e atitudinais. Muitas vezes esta 
organização se dá em módulos que podem percorrer 
uma fase ou várias fases do curso, evoluindo para 
outros módulos em continuidade e de maior 
complexidade”  

 

Desta forma o ponto de partida deu-se pela definição do perfil profissional do 

egresso do Curso Superior em Tecnologia em Estética e Cosmética, esta foi definida pelo 

Núcleo Docente Estruturante (NDE), a partir de discussões com o Colegiado de Curso, 
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levando em conta a trabalhabilidade e as experiências profissionais dos docentes 

validadas por profissionais da área. 

Após a definição do perfil do egresso estabeleceu-se as competências do 

profissional formado pelo Curso Superior em Tecnologia em Estética e Cosmética da 

Unigranrio. 

Uma vez que as competências do curso foram estabelecidas, elas foram 

desmembradas e separadas por conjunto de temas classificadas em eixos temáticos, 

estes são horizontais e perpassam as fases. Estes eixos foram categorizados da seguinte 

forma: Eixo de Estética e Beleza facial, Eixo de Estética e Beleza corporal e Eixo de Estética 

e Beleza capilar.  

 
Figura 2- Correlação perfil do egresso, competências do curso e eixos. 

 

Somado aos eixos específicos tem-se o EIXO TEMÁTICO INSTITUCIONAL, 

DESENVOLVIMENTO PESSOAL E PROFISSIONAL, que tem como objetivo fazer com que o discente 

construa soluções positivas, tangíveis e aplicáveis no campo profissional e pessoal, articulando 

seus conhecimentos, habilidades e atitudes.  
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Figura 3- Árvore de Competência do Eixo Desenvolvimento Profissional e Pessoal 

 

Os temas dos eixos são organizados por módulos semestrais classificados de 

acordo com as competências a serem desenvolvidas, elencadas com aumento de 

complexidade gradativo em: Módulos Básicos (Estética e Bem-Estar e Estética e 

Visagismo), Módulos Intermediários (Estética Facial e Estética Corporal) e Módulo 

Avançado (Estética Avançada). Estes módulos foram concebidos de forma interdisciplinar, 

agrupando pontos de intercessão dos saberes provenientes dos eixos, área de 

conhecimento e/ou atividades como recurso facilitador da integração e aplicação do 

conhecimento no exercício profissional sendo distribuídos em unidades curriculares. As 

atividades são pensadas de forma a estimular a mobilização de saberes para resolução de 

constantes desafios, tendo temáticas integradoras, que funcionam como norteadores da 

interdisciplinaridade e transdisciplinaridade, uma vez que o estudante se depara com 

desafios que estimulam os aspectos cognitivos, socioafetivos e psicomotores. Desta 

forma, a matriz curricular foi pensada para proporcionar aprendizagem significativa, 

estimulando o estudante a ir além da sala de aula, indo ao encontro da proposta 

institucional. 
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Figura 4- Correlação eixo, módulo e unidades curriculares dos módulos básicos. 
 
 
 
 

 
Figura 5- Correlação eixo, módulo e unidades curriculares dos módulos intermediários. 
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Figura 6- Correlação eixo, módulo e unidades curriculares do módulo avançado. 

 
Em cada módulo o PPC prevê a ocorrência do projeto curricular articulador 

(PCA). No curso superior de tecnologia em Estética e Cosmética o PCA recebeu a 

denominação de projeto integrador. Inserido em cada fluxo, o projeto integrador é 

desenvolvido através do uso da metodologia de projetos tendo como objetivo geral a 

aplicação das competências trabalhadas nas diferentes unidades curriculares do módulo 

em situações da prática profissional de modo a consolidá-las além de promover o 

desenvolvimento das competências sócio afetivas. 

Dentro dos objetivos específicos desta unidade curricular podemos citar:  

A. Desenvolver no profissional em formação (aluno) a capacidade de articular, 

mobilizar e colocar em ação conhecimentos, habilidades e atitudes requeridas 

pela natureza do curso; 

B. Articular as competências das unidades curriculares do fluxo e ao longo do curso 

(articulação vertical e horizontal); 

C. Funcionar como “elos” entre os conhecimentos adquiridos pelo profissional em 

formação (aluno) e o seu desenvolvimento profissional e pessoal, de modo a 

garantir sua formação integral;  
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D.  Buscar soluções, por meio de projetos, diretamente relacionadas à prática 

profissional;   

E. Desenvolver atividade de pesquisa e extensão que envolva responsabilidade social 

e ambiental, preferencialmente, em conjunto com outros cursos;  

F. Garantir a entrega de uma solução para a situação problema (produto), ao final de 

cada fluxo, que integrará o portfólio do profissional egresso. 

G. Estimular no profissional em formação (aluno) espírito empreendedor.  

H. Estimular a construção do conhecimento coletivo, a interdisciplinaridade e a 

inovação;  

              As atividades propostas pelos PCA culminam no estímulo a capacidade de 

articular, mobilizar e colocar em ação conhecimentos, habilidades e atitudes requeridas 

pela natureza do curso. O acadêmico desenvolverá ao longo de sua trajetória no curso 

superior em Tecnologia em Estética e Cosmética da Unigranrio a capacidade de 

construção do conhecimento coletivo, a vivência da interdisciplinaridade e a busca pela 

inovação e conhecimento. Em uma relação direta com a trabalhabilidade o PCA promove 

a inserção precoce do aluno no mercado de trabalho visto que o aluno é provocado a 

construir um produto e/ou solucionar um problema real, sob a supervisão do docente, 

cuja condução dá-se através da utilização da metodologia ativa, como metodologia de 

projetos e arco de marguerez. 
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Figura 7- Folder Eletrônico feito pelos alunos do projeto integrador (PCA) do módulo de Bem- 

Estar. 

            Após a conclusão de cada módulo semestral o acadêmico recebe uma certificação 

intermediária referente às habilidades desenvolvidas no semestre.  

Associado as unidades curriculares de cada módulo são trabalhados, de forma 

transversal, temas correlacionados a fisiologia, biossegurança e gestão. Neste caso tem-se 

como ponto de culminância a unidade curricular de gestão em saúde.  

A formação acadêmica do Curso Superior em Tecnologia em Estética e Cosmética 

está para além do que ocorre na sala de aula, assim, com orientação, acompanhamento e 

supervisão do docente será exigido do estudante a realização do Trabalho Discente 

Efetivo (TDE), que compreende leituras, estudos dirigidos, observação de campo e outras 

atividades planejadas para o enriquecimento das discussões e vivências teórico-práticas 

Somado a isso, o aluno deverá cumprir 120 horas de atividades complementares é 

um requisito curricular obrigatório, devendo ser realizado pelo estudante ao longo do 

curso, serão avaliadas e validadas pela coordenação do curso e serão importantes para 

que o estudante possa escolher entre as atividades que melhor atendem as suas 

expectativas profissionais.  

O curso Superior em Tecnologia em Estética e Cosmética prima por propiciar 

aprendizagem significativa, trabalhando com diferentes metodologias que envolvem o 

processo de ensino-aprendizagem. A metodologia ativa foi implantada no curso com o 
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objetivo de contribuir para uma maior aproximação entre a prática profissional e o 

conhecimento teórico tornando o ensino naturalmente interdisciplinar.  

O uso da Taxonomia de Bloom no planejamento acadêmico orientou a definição 

das estratégias de ensino ao mesmo tempo em que permitiu analisar e avaliar a formação 

cognitiva de nossos egressos. Atualmente, nossos estudantes são estimulados, sempre 

que possível, a aprender em níveis cognitivos mais elevados alcançando os estágios de 

análise, interpretação, construção, comparação, tomada de decisão e reflexão.  O uso de 

ferramentas de ensino adotadas como estudo de casos, problematização, aprendizagem 

por projetos, simulação, mapas conceituais e mapas mentais, naturalmente estimulam o 

uso do cérebro total e atendem o conceito de formação de estudantes e profissionais de 

alto desempenho. O desenho da matriz curricular, com a inclusão de ferramentas de 

ensino, permite ao discente ingressante uma crescente evolução tanto no aspecto 

cognitivo, de práticas e habilidade e socioafetivo, vivenciando os saberes: saber conhecer, 

saber fazer e saber ser. 

Seguindo ainda as diretrizes curriculares, o curso oferta a disciplina 

de Sociodiversidade, Responsabilidade e Comprometimento Social, que contemplam 

temas relacionados ao estudo da História e Cultura Afro-Brasileira e Indígena, Educação 

em Direitos Humanos, Educação Ambiental e Proteção dos Direitos da Pessoa com 

Transtorno do Espectro Autista, além da disciplina optativa de Libras “Linguagem 

Brasileira de Sinais” atendendo o decreto lei 5.626/2005 em todos os cursos de 

graduação 

A integralização do Curso no tempo mínimo de 5 semestres pode ser efetivamente 

cumprida pelo discente, considerando que funciona no horário vespertino e noturno, de 

2ª a sábado, com 40 horas semanais. As atividades teóricas e práticas são realizadas nos 

períodos diurno e/ou noturno, podendo ainda ser realizadas no período vespertino, 

principalmente nas fases finais do curso, fazendo-se dessa forma o uso consciente e 

objetivo da prerrogativa prevista na Resolução n° 2 do Conselho Nacional de Educação, de 

18 de junho de 2007 (artigo 2º, inciso IV). 

A contabilização da carga horária, indispensável à integralização curricular, 

encontra-se disciplinada no Regimento Geral da UNIGRANRIO (Artigos 40º, 41º e 42º), na 



 
 

 
50 

Resolução CONSEPE no 69/10 de 08/12/2010, de acordo com as instruções contidas na 

Resolução n° 2, de 18 de junho de 2007 e a Resolução n ° 3, de 02 de julho de 2007 do 

Conselho Nacional de Educação – CNE/MEC. As ações programadas e que fazem com que 

seja atendida a matriz curricular do curso são contabilizadas, no âmbito da UNIGRANRIO, 

pela soma de trabalhos acadêmicos. O trabalho acadêmico compreende as atividades 

docentes e discentes seguindo o lema da universidade “ ir além da sala de aula” que, 

expressamente previstas nos Planos de Ensino, integram a carga horária da disciplina 

e, quando identificadas como atividades complementares, a elas se agregam. Trabalho 

Discente Efetivo (TDE), que respeita semestralmente os 100 dias letivos, computará a 

duração da atividade acadêmica e o efetivo trabalho do aluno e compreenderá:  

I- Preleções e aulas expositivas;  

II- Atividades práticas supervisionadas tais como laboratórios, atividades em 

biblioteca, iniciação científica, trabalhos individuais ou em grupo, prática 

de ensino, exercícios e tarefas pertinentes ao sistema indissociável de 

ensino e pesquisa, com cunho de aprofundamento ou aplicação de 

estudos, como estágios, prática profissional, trabalho de campo, 

participação em programas de pesquisa, ou de extensão e ensino a 

distância. A distribuição quantitativa dos minutos de atividades que 

compõem a hora-aula é da responsabilidade de cada disciplina que se 

obriga a respeitar a carga horária mínima a ela atribuída pelo Projeto 

Pedagógico do Curso (PPC). A valoração e a quantificação em minutos das 

atividades acadêmicas são criteriosamente feitas, inadmitindo-se prejuízo 

ao cumprimento da carga horária total do curso. 

O desenvolvimento das atividades práticas das disciplinas tem como a culminância 

a integração do binômio teoria e prática desenvolvidas nos laboratórios de habilidades na 

Clínica Escola.  

Ainda de acordo com as diretrizes curriculares dos Cursos Superiores em 

Tecnologia, Resolução CNE/CP nº 03 de 18/12/2002 e com Catálogo Nacional de Cursos, 

os estágios são de caráter não obrigatório. Contudo, entende-se que estes cursos e neste 

caso, de Estética e Cosmética, precisam de um desenvolvimento prático para melhor 

inserção do aluno no mercado de trabalho. Desta forma, a proposta pedagógica do Curso 
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Superior de Estética e Cosmética da Unigranrio não oferta estágio obrigatório, porém são 

oferecidos projetos de extensão para a comunidade interna e externa com o objetivo de 

desenvolvimento das habilidades e competências dos acadêmicos no mundo do trabalho. 

Os projetos de extensão são desenvolvidos pelos estudantes de estética do 5° 

módulo acompanhados por supervisão. As atividades são realizadas no Centro Escola de 

Estética pertencente à Policlínica Duque de Caxias, unidades Duque de Caxias e Barra da 

Tijuca. As horas realizadas no projeto valerão como atividade curricular complementar, 

não ultrapassando os 20% da carga horária total do curso.  

Os projetos de extensão possibilitam ao discente uma vivência prática na 

comunidade para “ir além da sala de aula”, e cujo atendimento objetiva: 

• Possibilitar ao acadêmico a concretização e a integração teoria-prática dos 

conhecimentos necessários à sua formação profissional básica, 

conscientizando o corpo discente sobre a importância de um bom serviço 

para garantir sua inserção no mercado de trabalho. 

• Oportunizar atividades de aprendizagem social, profissional e cultural 

adequadas aos valores éticos de sua área de formação. 

• Promover, através do exercício da reflexão crítica, a identificação das 

possibilidades e limitações do campo de atividades específico e a criação 

de alternativas para superá-las. 

• Estimular no acadêmico uma atitude de questionamento contínuo, que 

possibilite a produção de novos conhecimentos e sua divulgação.  

• Identificar possibilidades de implementação de atividades de extensão e 

pesquisa.  

• Desenvolver valores relacionados à responsabilidade social e à ética 

profissional. 

• Servir o atendimento em serviço, como fonte de referência para a 

permanente adequação dos programas e práticas pedagógicas das 

disciplinas do Curso Superior em Tecnologia de Estética e Cosmética da 

UNIGRANRIO às necessidades profissionais dos acadêmicos. 
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Seguindo as diretrizes curriculares nacionais de educação segundo o quadro abaixo. 

Requisito Legal Conteúdos Unidades Curriculares 

Diretrizes Curriculares Nacionais para Educação 
das Relações Étnico-Raciais e para o Ensino de 
História e Cultura Afro- Brasileira, Africana e 
Indígena, nos termos da Lei Nº 9.394/96, com a 
redação dada pelas Leis Nº 10.639/2003 e N° 
11.645/2008, e da Resolução CNE/CP N° 
1/2004, fundamentada no Parecer CNE/CP Nº 
3/2004. 

Estudo da História e 
Cultura Afro-
Brasileira e Indígena  

Sociodiversidade, 
responsabilidade e 
comprometimento 
social. 

Diretrizes Nacionais para a Educação em Direitos 
Humanos, conforme disposto no Parecer CNE/CP N° 
8, de 06/03/2012, que originou a Resolução 
CNE/CP N° 1, de 30/05/2012. 

Educação em Direitos 
Humanos 

Sociodiversidade, 
responsabilidade e 
comprometimento 
social. 

Políticas de educação ambiental (Lei nº 9.795, de 27 
de abril de 1999 e Decreto Nº 4.281 de 25 de junho 
de 2002) 

Educação Ambiental Sociodiversidade, 
responsabilidade e 
comprometimento 
social. 

Proteção dos Direitos da Pessoa com Transtorno do 
Espectro Autista, conforme disposto na Lei N° 
12.764, de 27 de dezembro de 2012. 

Proteção dos Direitos 
da Pessoa com 
Transtorno do 
Espectro Autista 

Sociodiversidade, 
responsabilidade e 
comprometimento 
social. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

 
53 

4.2- Conteúdos Curriculares 

Com o objetivo de desenvolver as competências e habilidades para a formação do 

futuro profissional, as unidades curriculares são divididas em módulos, e desde a primeira 

fase, as disciplinas fazem correlação teoria e prática, possibilitando ao discente uma 

vivência profissional mais próxima ao mundo do trabalho. 

 

Módulo I: Estética e Bem-estar   

Certificação Intermediária: Spaterapia e Aromaterapia 

Com 480 horas o módulo Estética e Bem-estar é formado por 6 unidades 

curriculares: Geoterapia e Aromaterapia aplicados a Estética e Bem-estar; Spaterapia e 

Técnicas de Massagem aplicadas a Estética e Bem-estar; Morfofisiologia do movimento; 

Conhecimento, Tecnologia e carreira; Práticas integrativas aplicadas a Estética e Bem-

estar; Projeto Integrador: Estética e Bem-estar (PCA). 

Competências: 

Reconhecer ossos, articulações e músculos dos diferentes segmentos do corpo humano e 
suas principais funções, aplicando esse conhecimento na área de estética e cosmética. 
Reconhecer os vários tipos de SPA, selecionando e aplicando as técnicas adequadas neste 
segmento de mercado. 
Reconhecer os conceitos gerais das terapias integrativas, aplicando as diferentes técnicas 
em bem estar. 
Diferenciar óleo essencial de essência, aplicando nos diversos protocolos de tratamento 
voltados para estética e bem estar. 
Aplicar as diferentes técnicas de massagem relaxante, de acordo com os conhecimentos 
teórico-prático, aplicando no mercado de estética e bem estar. 
Contribuir para o desenvolvimento da trabalhabilidade através das técnicas 
comportamentais, empreendedoras construindo estratégias de progresso. 
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Módulo II: Estética e Visagismo  

Certificação Intermediária: Escova e penteado, Depilação e Maquiador social. 

Com 480 horas o módulo Estética e Embelezamento é formado por 6 unidades 

curriculares: Maquiagem social e Embelezamento do olhar; Pele e Composição cosmética; 

Técnicas de epilação; Técnicas de escova e Penteado básico; Sociodiversidade, 

responsabilidade e comprometimento social; Projeto Integrador: Estética e Visagismo 

(PCA). 

Competências: 

Analisar o sistema tegumentar, aplicando as técnicas de avaliação facial, bem como a 
aplicação do cosmético adequado. 
Executar o visagismo facial, aplicando diferentes técnicas de maquiagem social. 
Executar design de sobrancelhas e embelezamento do olhar, integrando com o visagismo 
facial. 
Executar procedimentos de limpeza do couro cabeludo e haste capilar, aplicando as 
técnicas mais condizentes, além de escovar, piastrar e desenvolver penteados básicos.  
Analisar os tipos de pelos aplicando as diferentes técnicas de epilação e depilação.  
Reconhecer a influência de aspectos políticos, sociais, culturais, ambientais e étnico-
raciais na formação do indivíduo e das populações, valorizando a diversidade social e 
cultural no segmento da área de estética e beleza.  
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Módulo III: Estética Facial 

Certificação Intermediária: Estética Facial 

Com 480 horas o módulo estética e embelezamento é formado por 6 unidades 

curriculares: Procedimentos e práticas aplicadas em Estética facial; Recursos aplicados em 

Estética facial; Envelhecimento: prevenção e tratamento; cosmetologia aplicada a 

estética facial; Eletroestética facial; Projeto Integrador: Estética Facial (PCA). 

Competências:  

Executar avaliação facial, identificando os diferentes tipos de pele, fototipo, grau de 
envelhecimento e lesões dermatológicas, utilizando instrumentos de avaliação 
adequados. 
Elaborar programa de tratamento em estética facial a partir da anamnese, utilizando 
recursos cosméticos, eletroterápicos e manuais, de acordo com normas de 
biossegurança. 
Executar programas de tratamentos utilizando os recursos cosméticos, eletroterápicos e 
manuais, aplicando os procedimentos de limpeza de pele, hidratação, revitalização, acne 
e discromias faciais. 
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Módulo IV: Estética Corporal 

Certificação Intermediária: Estética Corporal 

Com 480 horas o módulo estética e beleza corporal é formado por 6 unidades 

curriculares: Drenagem Linfática; Recursos Aplicados em Estética Corporal; Eletroestética 

Corporal; Procedimentos e Práticas aplicados a gordura localizada e celulite; 

Procedimentos e Práticas aplicados a estria, flacidez, hidratação e discromias corporais; 

Projeto Integrador: Estética Corporal (PCA). 

Competências: 

Realizar a avaliação corporal, identificando as alterações inestéticas (gordura localizada, 
estrias, PEFE, hipotonia muscular e tissular), utilizando instrumentos de avaliação 
palpatória somados à fita métrica, adipômetro e Celluvision. 
Elaborar programas de tratamento em estética corporal a partir da anamnese, utilizando 
recursos cosméticos, eletroterápicos e manuais, de acordo com normas de 
biossegurança. 
Executar programas de tratamento com recursos cosméticos, eletroterápicos e manuais, 
aplicando-os  aos tratamentos de gordura localizada, PEFE, estria, hidratação, flacidez 
tissular e muscular e discromias corporais, atuando em concordância com as normas de 
biossegurança.   
Executar a técnica de drenagem linfática manual, correlacionando-a com programas de 
tratamento em Estética corporal. 
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Módulo V: Estética Avançada 

Certificação Intermediária: Dermopigmentação  

Com 480 horas o módulo estético avançado é formado por 6 unidades 

curriculares, Estética Aplicada a Medicina Estética e Cirurgia Plástica; Dermopigmentação; 

Terapia Capilar; Gestão em Saúde; Avanços tecnológicos e Cosméticos; Projeto 

integrador: Estética Avançada (PCA). 

Competências: 

Executar assistência no pré e pós operatório de cirurgias plásticas estéticas, utilizando 
recursos manuais, cosméticos e eletroterápicos após avaliação prévia. 
Executar procedimento estéticos capilares adequados a cada caso, selecionando 
recursos eletroterápicos, manuais e cosméticos para cada disfunção.  
Executar procedimentos de maquiagem semi-permanente e técnicas de 
micropigmentação na face, aplicando conhecimentos do visagismo facial. 
Utilizar Tecnologias de Informação e Comunicação e indicadores de qualidade, aplicando 
na criação, administração e gerenciamento do próprio negócio. 
Avaliar as novas tendências da eletroterapia e cosmetologia, aplicando-as na área de 
estética e cosmética. 
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Regulamento das Certificações Intermediárias 

 O aluno fará jus a cada certificação intermediária se tiver sido aprovado nas disciplinas 
conforme a tabela abaixo:  

1- CERTIFICAÇÕES INTERMEDIÁRIAS EM AROMATERAPIA E SPATERAPIA 

Módulo Bem-Estar 

Unidades 
Curriculares/Carga 
Horária  

Conhecimento Tecnologia e 
Carreira  

               80hs 

Práticas Integrativas aplicados a 
Estética e Bem-Estar 

100hs 

Geoterapia e Aromaterapia 
aplicados a Estética e Bem-Estar 

100hs 

Spaterapia e Técnicas de massagem 
aplicados a Estética e bem-estar 

100hs 

Morfofisiologia do movimento 80hs 

Projeto Integrador Estética e Bem-
Estar 

20hs 

Co
m

pe
tê

nc
ia

s 

• Reconhecer ossos, articulações e músculos dos diferentes 
segmentos do corpo humano e suas principais funções, aplicando 
esse conhecimento na área de estética e cosmética; 

• Reconhecer os vários tipos de SPA, aplicando as técnicas adequadas 
neste segmento de mercado; 

• Reconhecer os conceitos gerais das terapias integrativas, aplicando 
as diferentes técnicas em bem-estar; 

• Diferenciar óleo essencial de essência, aplicando nos diversos 
protocolos de tratamento voltados para estética e bem-estar; 

• Aplicar as diferentes técnicas de massagem relaxante, de acordo 
com os conhecimentos teórico-prático, utilizando no mercado de 
estética e bem-estar; 

• Estruturar seu planejamento de carreira, avaliando as novas 
tendências associadas à sua área de atuação 
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2- CERTIFICAÇÕES INTERMEDIÁRIAS EM MAQUIAGEM, DEPILAÇÃO E ESCOVA E 
PENTEADO 

Módulo Estética e Visagismo 

Unidades 
Curriculares/Carga 
Horária  

Maquiagem Social e 
embelezamento do olhar 

100hs 

Pele e Composição Cosmética  100hs 

Técnicas de depilação  100hs 

Escova e penteado básico  80hs 

Sociodiversidade, Responsabilidade 
e Comprometimento Social  

80hs 

Projeto Integrador Estética e 
Visagismo  

20hs 

Co
m

pe
tê

nc
ia

s 

• Analisar o sistema tegumentar, aplicando as técnicas de avaliação 
facial, bem como a aplicação do cosmético adequado; 

• Executar o visagismo facial, aplicando diferentes técnicas de 
maquiagem social; 

• Executar design de sobrancelhas e embelezamento do olhar, 
integrando com o visagismo facial; 

• Executar procedimentos de limpeza do couro cabeludo e haste 
capilar, aplicando as técnicas mais condizentes, além de escovar, 
piastrar e desenvolver penteados básicos; 

•  Analisar os tipos de pelos aplicando as diferentes técnicas de 
epilação e depilação; 

• Reconhecer a influência de aspectos políticos, sociais, culturais, 
ambientais e étnico-raciais na formação do indivíduo e das 
populações, valorizando a diversidade social e cultural no segmento 
da área de estética e beleza.  
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3- CERTIFICAÇÕES INTERMEDIÁRIAS EM ESTÉTICA FACIAL  

Módulo Estética Facial 

Unidades 
Curriculares/Carga 
Horária  

Recursos aplicados a Estética Facial  80hs 

Eletroestética facial   60hs 

Cosmetologia aplicada a Estética 
Facial  

              40hs 

Envelhecimento:Prevenção e 
Tratamento   

              80hs 

Procedimentos e práticas aplicadas 
em Estética Facial  

              200hs 

Projeto Integrador em Estética 
Facial  

 

20hs 

Co
m

pe
tê

nc
ia

s 

• Executar avaliação facial, identificando os diferentes tipos de pele, 
fototipo, grau de envelhecimento e lesões dermatológicas, 
utilizando instrumentos de avaliação adequados; 

• Elaborar programa de tratamento em estética facial a partir da 
anamnese, utilizando recursos cosméticos, eletroterápicos e 
manuais, de acordo com normas de biossegurança; 

• Executar programas de tratamentos utilizando os recursos 
cosméticos, eletroterápicos e manuais, aplicando os procedimentos 
de limpeza de pele, hidratação, revitalização, acne e discromias 
faciais. 
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4- CERTIFICAÇÕES INTERMEDIÁRIAS EM ESTÉTICA CORPORAL   

Módulo Estética Corporal 

Unidades 
Curriculares/Carga 
Horária  

Recursos aplicados a Estética 
Corporal  

80hs 

Eletroestética Corporal  60hs 

Cosmetologia aplicada a Estética 
Corporal  

              40hs 

Drenagem linfática                  80hs 

Procedimentos e práticas aplicadas 
em Estética Corporal  

               200hs 

Projeto Integrador em Estética 
Corporal   

 

  20hs 

Co
m

pe
tê

nc
ia

s 

1. Realizar a avaliação corporal, identificando as alterações inestéticas 
(gordura localizada, estrias, PEFE, hipotonia muscular e tissular), 
utilizando instrumentos de avaliação palpatória somados à fita 
métrica, adipômetro e Celluvision; 

2. Elaborar programas de tratamento em estética corporal a partir da 
anamnese, utilizando recursos cosméticos, eletroterápicos e 
manuais, de acordo com normas de biossegurança; 

3. Executar programas de tratamento com recursos cosméticos, 
eletroterápicos e manuais, aplicando-os aos tratamentos de 
gordura localizada, PEFE, estria, hidratação, flacidez tissular e 
muscular e discromias corporais, em concordância com as normas 
de biossegurança; 

4. Executar a técnica de drenagem linfática manual, correlacionando-
a com programas de tratamento em Estética corporal. 
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5- CERTIFICAÇÃO INTERMEDIÁRIA EM DERMOPIGMENTAÇÃO 
 

Módulo Estética Avançada 

Unidades 
Curriculares/Carga 
Horária  

Dermopigmentação                          100hs 

Estética aplicada a medicina 
estética e cirurgia plástica  

                         80hs 

 Terapia Capilar                           100hs 

Avanços Tecnológicos e Cosméticos                            100hs 

Gestão em saúde                            80hs 

Projeto Integrador em Estética 
Avançada   

 

                         20hs 

Co
m

pe
tê

nc
ia

s 

1. Executar assistência no pré e pós-operatório de cirurgias plásticas 
estéticas, utilizando recursos manuais, cosméticos e eletroterápicos 
após avaliação prévia; 

2. Executar procedimento estéticos capilares adequados a cada caso, 
selecionando recursos eletroterápicos, manuais e cosméticos para 
cada disfunção; 

3. Executar procedimentos de maquiagem semi-permanente e 
técnicas de micropigmentação na face, aplicando conhecimentos 
do visagismo facial. 

4. Utilizar Tecnologias de Informação e Comunicação e indicadores de 
qualidade, aplicando na criação, administração e gerenciamento do 
próprio negócio; 

5. Avaliar as novas tendências da eletroterapia e cosmetologia, 
aplicando-as na área de estética e cosmética. 

 

Para obtenção das certificações, o aluno deverá ter sido aprovado no conjunto de 
unidades curriculares pertencentes a cada módulo supracitado. O recebimento do 
mesmo ocorrerá no início do semestre subsequente a conclusão do módulo. 
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4.3- Metodologia 

Como o Curso Superior de Tecnologia em Estética e Cosmética tem como objetivo 

preparar profissionais com conhecimentos teórico e prático, generalista, capaz de 

mobilizar saberes na resolução de problemas enfrentados no mundo do trabalho, ao 

longo da formação dos estudantes são utilizadas diferentes estratégias de aprendizagem 

a fim de privilegiar este desenvolvimento. Entre as atividades elencadas podemos 

destacar: Estudos de casos, seminários integrativos, elaboração de mapas conceituais, 

Peer Instruction, simulação, palestras de profissionais com larga experiência de mercado, 

visitas técnicas, além de toda e qualquer atividade que possa facilitar a relação entre o 

processo de ensino e aprendizagem. A metodologia de ensino tem uma abordagem 

inovadora, desenvolvida através da formação de competências, com atividades traçadas 

para o desenvolvimento pleno, abrangendo os níveis cognitivo, psicomotor e sócio 

afetivo, seja com o apoio de laboratórios, visitas técnicas, seja pela exposição de vivências 

profissionais e a troca de experiência entre alunos e professores, seja pelo estímulo à 

aprendizagem autônoma, por meio da consulta bibliográfica e do uso de tecnologias de 

informação dentre outros. As vivências práticas, inseridas desde a primeira fase, são de 

suma importância para construção das competências e habilidades do profissional 

Tecnólogo de Estética e Cosmética, e são desenvolvidas através das aulas em 

laboratórios, visitas técnicas e troca de experiência entre acadêmicos e professores. 

Sendo assim, a metodologia de ensino-aprendizagem da UNIGRANRIO tem como 

fundamento o desenvolvimento da autonomia e da habilidade de identificar, descrever e 

solucionar problemas da prática profissional visto a importância da formação dos alunos 

se ancorar em necessidades reais que os levem à busca contínua por respostas às mais 

variadas perguntas. As aulas são dialógicas, tendo o estudante como foco principal, 

estimulando a interação entre docentes e discentes e a troca de saberes para construção 

do conhecimento, com foco no processo de aprendizagem do aluno. Dessa forma, a 

origem sociocultural dos ingressantes, a responsabilidade social da Universidade e a 

decisão de integrar estratégias que garantam uma aprendizagem baseada na prática 

profissional são levadas em consideração, para atingir a aprendizagem significativa. 
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O desenvolvimento de competências através de diferentes abordagens trabalha 

atividades interdisciplinares, mobilizando diferentes saberes, estimulando assim a sólida 

formação de nossos estudantes. 

Há também inter-relação entre as disciplinas que compõem os Eixos Curriculares, 

viabilizando a concepção e execução do currículo. A adequação curricular proporciona o 

aumento gradual da complexidade das competências a serem atingidas de forma a 

favorecer a aprendizagem significativa. Para tanto, são previstos trabalhos articulados 

entre docentes do mesmo fluxo e em fases subsequentes do curso, em torno dos eixos, 

efetivando a articulação e integração proposta ao longo do caminhar acadêmico de nosso 

estudante. 

O curso prevê ainda situações não presenciais de aprendizagem seguindo as 

tendências da contemporaneidade para maior flexibilidade e conectividade no processo 

de ensino e aprendizagem. Estimulando a autonomia e o processo de aprender a 

aprender, tão importante para a vida profissional dos egressos. Nesse sentido a 

UNIGRANRIO conta com a plataforma de aprendizagem. 

“A Plataforma de Aprendizagem possibilita a todos uma experiência contínua, 

buscando proporcionar a quem nela vivencia o processo de ensino, objetos de 

aprendizagem que levam o indivíduo ao seu desenvolvimento pessoal e profissional, 

garantindo-lhe a trabalhabilidade.” 

PDI 2015-19 

As Tecnologias de Informação e Comunicação (TICs) apontam novos caminhos à 

democratização do acesso ao ensino, à flexibilização da aprendizagem, bem como ao 

desenvolvimento de autonomia de estudo pelo aluno e, sobretudo, a potencialização do 

trabalho docente. Nesse sentido, o curso enriquece seu processo de ensino-

aprendizagem prevendo a utilização de diversos recursos metodológicos possibilitados 

pelas novas TICs, dentre eles a utilização do Ambiente Virtual de Aprendizagem no TCCI e 

em disciplinas como Ciências da Saúde I, por exemplo. 

“A UNIGRANRIO utiliza Ambiente Virtual de Aprendizagem (AVA), customizado 
para atender as especificidades e características da sua comunidade acadêmica. Sua 

utilização foi precedida de um rigoroso processo escolha com base na exigência de 
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possibilitar alto grau de interação e de comunicação entre os atores através das quais 
o aprendizado se concretizasse significativamente e fosse viabilizado pela troca de 

experiências e pela interatividade. O ambiente é de fácil utilização e a acessibilidade 
da sua interface garante a interatividade e favorece a interação (relação com pessoas 

de forma síncrona ou assíncrona).” 

PDI 2015-2019 

Na instituição, o ambiente virtual cumpre o papel de agregar valor ao crescimento 

e atualização, tanto na formação discente quanto docente, que realizam capacitações 

constantes a fim de compreender e aplicar diferentes estratégias de aprendizagem. 

 Muitos são os instrumentos existentes para apoiar o planejamento didático-

pedagógico, a estruturação, a organização, a definição de objetivos instrucionais e a 

escolha de instrumentos de avaliação. A Taxonomia de Bloom é um desses instrumentos, 

cuja finalidade é auxiliar a identificação e a declaração dos objetivos ligados ao 

desenvolvimento, que engloba a aquisição do conhecimento, competência e atitudes, 

visando facilitar o planejamento do processo de ensino e aprendizagem. Duas das 

inúmeras vantagens de se utilizar a Taxonomia de Bloom no contexto educacional são: 

• Oferecer a base para o desenvolvimento de instrumentos de avaliação e 

utilização de estratégias diferenciadas para facilitar, avaliar e estimular o desempenho 

dos alunos em diferentes níveis de aquisição de conhecimento; 

 • Estimular os educadores a auxiliarem seus discentes, de forma estruturada e 

consciente, a adquirirem competências específicas a partir da percepção da necessidade 

de dominar habilidades mais simples (fatos) para, posteriormente, dominar as mais 

complexas (conceitos). 

Em todas as etapas de planejamento, treinamento e reuniões de colegiado, os 

professores são convidados a refletir sobre o processo de formação acadêmica e a 

importância de valorar de maneira equivalente os diferentes domínios. Este é um grande 

desafio, pois existe uma tendência natural para valorização do domínio cognitivo em 

detrimento dos demais. Desta forma, durante o planejamento acadêmico busca-se 

trabalhar sempre com níveis cognitivos mais elevados. Assim, sempre que possível, os 

professores são orientados a alcançar níveis cognitivos de análise, interpretação, 

discussão, construção, criação, comparação, avaliação, crítica e decisão, sempre dentro 
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de um processo reflexivo. Se uma formação superior de qualidade prevê garantir uma 

transformação (modificação verificada em função da aprendizagem) técnico-profissional, 

pessoal e social no estudante, então, o ensino e a aprendizagem necessitam contemplar 

os domínios cognitivos (saber), psicomotor (saber fazer) e socioafetivo (saber ser), sendo 

assim, ao se utilizar a Taxonomia de Bloom tem-se um facilitador na organização e 

avaliação da aprendizagem. 

Com o objetivo de promover a integração vertical e horizontal das unidades 

curriculares de cada módulo, é ofertado o Projeto Curricular Articulador (PCA). Este 

projeto é uma estratégia metodológica utilizada no curso de Estética e Cosmética que 

tem como prever a inserção precoce que se constitui a colocar o aluno em contato com o 

mercado de trabalho desde o início do seu curso de graduação, com vistas à 

trabalhabilidade. Esta por sua vez é compreendida como a capacidade do indivíduo, ao 

longo de seu processo formativo na UNIGRANRIO, dominar competências que 

apresentem real valor no mundo do trabalho, assumindo a responsabilidade por 

gerenciar o seu desenvolvimento e aperfeiçoamento permanente, elevando suas 

oportunidades de melhoria de qualidade de vida. A Trabalhabilidade é o diferencial da 

UNIGRANRIO, transformando vidas! 

 

 
Figura 8- Competências da trabalhabilidade 

 

               O PCA é fruto do envolvimento de todos os atores do Curso, através de uma 

discussão ampla do NDE elege a “situação problema” para ser trabalhada pelo curso em 

cada semestre através de metodologias ativas de projeto. Essas situações desafiarão o 
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alunado a pensar, criar e executar um produto que tenha integração com o módulo 

cursado. Deve-se destacar que o objetivo principal do Projeto Curricular Articulador é 

uma avaliação formativa de processo, onde o que será avaliado não será apenas ou com 

maior peso o produto entregue e sim o processo de construção do mesmo. O 

desenvolvimento semestral do PCA permitirá uma avaliação longitudinal do 

desenvolvimento das competências da trabalhabilidade através de um acompanhamento 

contínuo e individualizado do estudante. 

 

4.4- Atividades Curriculares Complementares 

O aluno do Curso Superior em Tecnologia em Estética e Cosmética é estimulado, 

desde o início do curso, a realizar atividades de complementação da sua formação, que 

compõem a parte flexível da estrutura curricular denominada Atividades 

Complementares Curriculares. Estas atividades são estatuídas por Regulamento, 

aprovado pelo Conselho de Ensino e Pesquisa e podem ser exercidas na própria 

UNIGRANRIO (cursos de extensão, mini-cursos, palestras, eventos, atividades de 

extensão, etc.) ou “extra-muros”, sendo o alunado encorajado pela gestão do Curso a 

frequentar Congressos, Simpósios, realizar Cursos em Instituições de pesquisa ou 

qualquer outro tipo de atividade que permita aquisição de novos conhecimentos e 

vivências relacionadas ao Curso. Cabe a gestão acadêmica a divulgação desses eventos 

junto aos discentes e após a realização atribuir suas cargas horárias, conforme 

regulamento, no portal acadêmico, permitindo assim ao próprio aluno acompanhar a 

carga horária cumprida e à cumprir para sua conclusão do Curso. 

As Atividades Complementares estimulam a prática de estudos independentes, 

transversais, opcionais, de interdisciplinaridade, de permanente e contextualizada 

atualização profissional específica, sobretudo nas relações com o mundo do trabalho, 

estabelecidas ao longo do curso, notadamente integrando-as às diversas peculiaridades 

regionais e culturais. 

As Atividades Complementares dão ao acadêmico a possibilidade de flexibilizar a 

sua formação, não se atendo a matriz curricular proposta pela IES apenas. Neste sentido, 

se o interesse do aluno vai ao encontro de novas ferramentas e metodologias ligadas ao 
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ensino, este pode direcionar suas ACC’s para atividades (palestras, mini-cursos, etc.) com 

este fim, fortalecendo essa área, sem comprometer o mínino necessário à sua formação. 

Às 120 horas previstas de atividades complementares ao currículo visam estimular 

a prática de estudos independentes, transversais, opcionais, de interdisciplinaridade, de 

permanente e contextualizada atualização profissional específica, sobretudo nas relações 

com o mundo do trabalho, estabelecidas ao longo do curso, integrando-as às diversas 

peculiaridades regionais e culturais. 

De acordo com o Regulamento aprovado pelo CONSEPE (Resolução CONSEPE n° 

40/04 de 07 de Julho de 2013) aproveitamento da carga horária encontra-se assim 

organizadas: 
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Regulamento da UNIGRANRIO 

    

Grupo I: Atividades de Iniciação à Docência, Pesquisa e Extensão   
Resolução CONSEPE  n.º 40/04  de 7 de julho de 2013 

ATIVIDADES CARGA HORÁRIA 

Exercício de Monitoria Até 50 hs 

Participação em pesquisas como bolsista ou aluno voluntário.(I.C) Até 100h 

Participação em programas e projetos de responsabilidade social e 
extensão universitária da UNIGRANRIO Até 100h 

Participação nos Núcleos Multidisciplinares da UNIGRANRIO  Até 80h 

Participação na gestão de entidades socioculturais no âmbito 
universitário  

Até 20h 

Participação em atividades de extensão da UNIGRANRIO Até 20h 

Participação em programas e projetos sociais desenvolvidos por 
outras  Até 80h 
organizações civis. 
Participação na comissão organizadora em eventos acadêmico-
científicos 
 

 Até 20h 

  
Grupo II: Atividades para enriquecimento profissional 

ATIVIDADES CARGA HORÁRIA 

Participação em congressos, seminários, conferências, mostras e 
oficinas organizadas por associações de classe ou entidades da área  
profissional 

Até 60h   

Participação, como ouvinte  em Defesas de TCC, Dissertação de 
Mestrado e Tese de Doutorado assistidas. 

Até 10h 

Participação em Atividades Culturais - teatro, cinema, visitas a 
exposições 

Até 40h 

Participação em cursos de extensão de natureza acadêmica e 
profissional na modalidade presencial ou a distância ofertados por 
instituições universitárias. 

Até 40h 

Disciplinas cursadas em outros cursos de graduação da UNIGRANRIO  Até 80 h 

Realização de Curso Regular de Língua Estrangeira com certificação 
de no mínimo  nível  Intermediário certificação de no mínimo  nível  
Intermediário 
 
 
 

Até 20h 

  
Grupo III: Produção e apresentação de trabalhos Científicos 

ATIVIDADES CARGA HORÁRIA 

Apresentação de trabalhos em eventos científicos (pôster, resumo, 
painel, apresentação oral), organizadas por associações de classe ou 
entidades da área profissional 

Até 40h 
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Publicação de artigos e/ ou trabalhos completos em periódicos ou 
anais de congresso e seminários organizados por associações de 
classe ou entidades da área profissional Até 80h 

 
Publicação de resumo em periódico ou anais de congresso 
organizado por associações de classe  ou entidades da área 
profissional 

Até 60h 

Publicação de capítulo em livro. Até 80h 

Criação e produção de tecnologias inovadoras e material didático. Até 60h 

Premiação em eventos científicos organizadas por associações de 
classe ou entidades  da área  profissional Até 40h 

Grupo IV: Vivência profissional complementar 

    
ATIVIDADES CARGA HORÁRIA 

Realização de estágios não obrigatórios, desde que oficialmente 
aprovados pelo NUCEN, ou seja, com Termo de Compromisso 
devidamente assinado, antes do início do estágio 

Até 100h 

Atuação em Empresa Junior e/ou Incubadora de Empresa Até 100h 
Participação em ligas estudantis reconhecidas no âmbito da 
UNIGRANRIO 

Até 20h 

Participação em intercâmbio universitário desde que aprovada pela 
PROCE. 

Até 100h 
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5-  APOIO AO DISCENTE 

 
            Nas situações requeridas pela condição do aluno e extraordinárias à competência 

da coordenação de curso, o discente é encaminhado a atendimento no Núcleo de Apoio 

Psicopedagógico ao Aluno – NAPA, ou, sendo o caso, ao Núcleo de Convênios, Estágios e 

Negócios – NUCEN ou, ainda, à Ouvidoria. 

                NAPA tem o compromisso de auxiliar a todos os atores envolvidos no processo 

de ensino e aprendizagem da UNIGRANRIO a viabilizarem um processo educativo 

ampliado, onde o aprendiz e processo de aprendizagem sejam considerados de forma 

global. Nesse sentido, comprometido com o objetivo comum a todos os setores da 

universidade – oferecer ensino de qualidade – o NAPA atua como facilitador para 

reflexões por parte da comunidade acadêmica acerca das relações psicopedagógicas e de 

como estas interferem no processo em questão.     

Para atingir esse compromisso, o NAPA realiza diferentes ações que se 

destinam a suprir as demandas psicopedagógicas do discente. No atendimento 

psicopedagógico ao aluno o atendimento é realizado principalmente de forma individual, 

quando este poderá verbalizar suas angústias e dificuldades referentes à vida acadêmica.  

Pressupõe-se que a partir do momento em que as questões subjetivas forem explicitadas 

e discutidas, se tornem não apenas menos angustiantes e menos geradoras de 

sofrimento, mas também sirvam para a experiência pessoal e autoconhecimento, 

culminando em atitudes e habilidades profissionais positivas, contribuindo para a sua 

formação mais integral e humana. 

Excepcionalmente, o atendimento poderá ocorrer de forma grupal, a partir de 

demandas identificadas onde esta modalidade de atendimento se mostre mais eficaz.  

Isto pode ocorrer no caso de diagnóstico situacional de problemáticas que envolvam 

grupos de alunos ou no caso da identificação de problemas comuns a um número maior 

de alunos onde a estratégia de atendimento grupal se mostre eficaz. O aluno pode 

procurar o NAPA espontaneamente ou por meio de solicitação/encaminhamento de um 

docente, coordenador ou diretor que perceba que a proposta de trabalho do NAPA possa 

ser útil à formação do aluno.    
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É importante ressaltar que o trabalho de intervenção do NAPA não tem por 

objetivo oferecer ao aluno um suporte psicoterapêutico, mas, antes, o de auxiliar o aluno 

no reconhecimento de suas dificuldades e ansiedades relativas à formação e futura 

prática profissional.  Caso seja diagnosticado que o aluno demande atendimento 

psicoterapêutico especializado, ele será encaminhado para as clínicas conveniadas 

especializadas neste atendimento.  

Por meio de ações efetivas, em conjunto com diretrizes do Projeto 

Pedagógico Institucional e da prática docente, o NAPA procura proporcionar ao aluno 

uma formação profissional mais sólida, capacitando-o não apenas ao desempenho 

profissional técnico, mas também a considerar os componentes humanos, ou seja, sociais 

e emocionais de sua formação, auxiliando-o, a partir do autoconhecimento e reflexão 

sobre seus afetos, a ter uma postura ética e responsável, bem como, confiante de suas 

potencialidades. 

Assim, pretende-se que a partir da atuação desse espaço facilitador do 

processo de formação seja possível minimizar as crises presentes no processo educativo; 

formar de um profissional com competências emocionais, técnicas e éticas; melhorar a 

prestação de serviços da universidade e, consequentemente, promover o 

reconhecimento do valor da formação promovida pela UNIGRANRIO. 

A Ouvidoria, criada em 2003, funciona fisicamente e por meio do portal 

educacional, acata os princípios de compreender e respeitar as necessidades, direitos e 

valores do corpo discente e de toda a comunidade interna e externa da Instituição 

garantindo, no trato das questões, o princípio da impessoalidade e, quando necessário, 

também o da confidencialidade. 

No âmbito institucional, o aluno conta com o Uni Relacionamento que é 

integrado aos setores financeiros e de administração acadêmica. O aluno pode, a 

qualquer momento, solicitar atendimento direto da Coordenação de Curso, mediante 

agendamento ou nos horários disponibilizadas para tal, que poderá ser presencial ou 

eletrônico, por meio de outra funcionalidade do Portal Educacional denominada: 

“secretaria on line”. 
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Recentemente a UNIGRANRIO entrou em parceria com o Google. Com isso, os 

produtos mais conhecidos, como Gmail, Drive, Google+ podem ser utilizados com vistas a 

um melhor relacionamento. Foi criado um ambiente de relacionamento corporativo, 

chamado ARCO, nele a comunidade acadêmica pode receber informações do que 

acontece na Universidade. 

Os alunos são incentivados, no âmbito do curso, à participação em eventos 

acadêmicos, científicos, culturais e de extensão, tanto em âmbito interno, quanto 

externo. 

O Portal Educacional da UNIGRANRIO é a principal ferramenta de comunicação 

atuando na convergência dos serviços aos alunos, professores, funcionários e à 

comunidade externa. A página na web se presta, com indubitável eficiência e eficácia, à 

comunicação entre todos que se envolvem no processo educacional, quer na esfera do 

ensino, da pesquisa ou da extensão. 

A área restrita do Portal a alunos, professores e funcionários cobre boa parte das 

interações necessárias ao funcionamento cotidiano da instituição. Nesse ambiente alunos 

e professores têm acesso às mais diversas funcionalidades que apoiam suas interações e 

a deles com os canais formais da Universidade. 

5.1 Apoio à Participação em Eventos  

Seguindo a proposta da universidade de “ir além da sala de aula” o Curso Superior 

de Tecnologia em Estética e Cosmética realiza a cada semestre um encontro acadêmico 

com temas inovadores, tendo como objetivo manter os alunos atualizados com as novas 

tecnologias e tendências do mercado de Estética e Beleza, além de promover uma 

interação entre o corpo discente. Para o encontro são convidadas empresas e 

profissionais de destaque no mercado de Estética e Beleza. Concomitantemente 

workshops são oferecidos regularmente aos alunos. 

O curso também promove uma interface com os principais eventos de Estética e 

Beleza do estado do Rio de Janeiro. São eles: Estética in Rio e Vida Estética, sempre 

estimulando a participação dos alunos nesse tipo de evento. 
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6- Condições de Acesso para Pessoas com Necessidades Especiais 
(DEC.5.296/2004) 

 

A UNIGRANRIO possui um Plano de promoção de acessibilidade organizado a 

partir de um diagnóstico realizado pela então Escola de Motricidade e Coordenado pela 

Reitoria. Desde 2003, a concepção e construção de novas edificações da universidade 

pautam-se na normatização vigente de promoção da acessibilidade. A instituição pratica 

uma política de inclusão, mantendo em seus quadros funcionários, com necessidades 

especiais diversas, incluindo professores, prestando, a todos um suporte especial e 

destinando o tratamento igualitário no que concerne aos direitos previstos no Plano de 

Carreiras. 

Como parte da política institucional de atendimento das pessoas com 

necessidades especiais, há o incentivo à pesquisa, à produção e difusão de 

conhecimentos no campo da motricidade humana, e também no campo da educação 

especial tendo em vista promover o acesso das pessoas portadoras de necessidades 

especiais à educação inclusiva. 

Ainda em cumprimento ao Decreto 5.626/2005 a UNIGRANRIO oferece a 

disciplina “Linguagem Brasileira de Sinais” – Libras no currículo de todos os cursos de 

graduação. 

Como parte do plano de promoção de acessibilidade, a UNIGRANRIO incentiva 

estudos para aperfeiçoar o atendimento específico aos deficientes visuais e auditivos para 

consubstanciar as metas a serem incorporadas na próxima revisão do PDI. 

6.1   Acessibilidade Atitudinal e Pedagógica 
 

           É objetivo da UNIGRANRIO é proporcionar aos educandos com deficiência, 

transtornos globais do desenvolvimento e altas habilidades ou superdotação, ambiente 

propício à aquisição de igualdade de oportunidade e de participação no processo de 

aprendizagem. As políticas públicas, adotadas pela instituição promovem a acessibilidade 

programática e, orientam a comunidade acadêmica para o reconhecimento das 

necessidades diversas dos alunos, ao respeitar estilos e ritmos de aprendizagem com 

vistas a assegurar uma educação de qualidade a todos, por meio de adaptações 
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curriculares e metodologias de ensino compatíveis com a realidade, arranjos 

organizacionais diversificados e, sempre que necessário, o uso de tecnologias assistivas. 

Para a UNIGRANRIO, a acessibilidade atitudinal corresponde ao compromisso 

que a universidade assume em remover barreiras para promover a percepção da 

comunidade acadêmica quanto à necessidade de conviver sem preconceitos, estigmas, 

estereótipos e discriminações adotando as seguintes atitudes em prol da inclusão escolar 

e social: 

• Para alunos com deficiência física proporciona-se acessibilidade 

arquitetônica através de livre circulação dos estudantes nos espaços de uso coletivo 

(eliminação de barreiras arquitetônicas); elevadores e rampas com corrimãos para 

facilitar a circulação de cadeirantes (portas e banheiros adaptados com espaço suficiente 

para permitir o acesso e a circulação de cadeira de rodas além de barras de apoio nas 

paredes dos banheiros. 

• Com vistas a promover a acessibilidade metodológica/pedagógica para 

alunos com deficiência visual, a Biblioteca Central da UNIGRANRIO “Euclides da Cunha”, 

encontra-se equipada por conter o Laboratório de Didática Inclusiva – LaDIn, sob 

coordenação dos pesquisadores da área de Educação Especial e do Núcleo de Práticas 

Inclusivas - NuPI, onde acontecem encontros semanais com os pesquisadores, auxiliares 

de pesquisas professores e alunos, versando sobre conteúdos acadêmicos a serem 

trabalhados/adaptados, via utilização de equipamentos/recursos próprios de tecnologias 

assistivas, para que as pessoas com deficiência visual se apropriem de ferramentas 

facilitadoras para a aprendizagem. 

Encontram-se disponíveis aos alunos com deficiência visual e seus respectivos 

professores, de acordo com a natureza dos atendimentos oferecidos, os seguintes 

equipamentos e softwares para promover a acessibilidade de comunicação, 

acessibilidade instrumental e digital: Uma impressora braille de fácil manuseio por ter 

interface com voz sintetizada e teclas rotuladas em braille; O Duxbury, software tradutor 

braille que permite que sejam criados textos, livros, documentos, cartas e outros sem se 

preocupar com regras complexas de formatação no Braille. Faz traduções em grau dois 

para Espanhol, Francês e Inglês, e em grau um para Espanhol, Francês, Inglês, Português, 

Alemão, Grego, Italiano e Latim, sendo compatível com sintetizadores de voz e displays 

braille. 
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Três aparelhos Merlin Plus (vídeo-ampliador) proporcionando facilidade ao 

usuário para trabalhar simultaneamente com material impresso e com o computador 

graças ao compartilhamento do monitor, aos botões ergonômicos e ao software de 

gerenciamento, permitindo 28 modos de visualização com combinações distintas de cor 

de forma e fundo: colorido, preto e branco, alto contraste positivo, alto contraste 

negativo, texto azul com fundo amarelo. 

Os aparelhos permitem ampliação de até 67 vezes em monitor de 53cm 

contendo saídas separadas para TV e monitor de computador. Existem pedais para 

alternar rapidamente entre modos de exibição a programação de esquemas de 

configurações preferidas. O espaço oferece, ainda, localizador de objetos através da 

função zoom rápida para capaz de localizar e ampliar áreas específicas. Um aparelho Max 

(vídeo-ampliador de mão) que se conecta facilmente a um Monitor para leitura de livros, 

jornais, cartas etc., mesmo sobre superfícies curvas. 

Para alunos com deficiência auditiva, também se promove a acessibilidade 

metodológica/pedagógica e nas comunicações desde o acesso até a conclusão do curso, 

disponibilizando intérpretes de língua brasileira de sinais que fazem a mediação, inclusive 

por ocasião da realização de provas ou sua revisão. Admite-se flexibilidade na correção 

das provas escritas, valorizando o conteúdo semântico; apreendido da língua portuguesa, 

principalmente, na modalidade escrita, (para o uso de vocabulário pertinente aos 

conteúdos do curso em que o estudante estiver matriculado). Informações aos 

professores são veiculadas através do Núcleo de Práticas Inclusivas - NuPI para que se 

esclareça a especificidade linguística dos surdos. 

Para estimular a manifestação do potencial criativo e do talento dos alunos e, em 

especial, dos alunos com indicadores de Altas Habilidades/Superdotação, eventos são 

organizados pelos cursos de graduação através das Semanas Acadêmicas e, pela Pró-

Reitoria de Pós-graduação e Pesquisa – PROPEP merecendo destaque as iniciativas anuais 

relacionadas aos Editais de inscrições para o festival de curtas metragens, documentários, 

reportagens jornalísticas para veículos impressos (CDC) e a QCiência: criação de tiras de 

desenho em quadrinhos baseados em projetos do Programa Institucional de Bolsas e 

Iniciação Científica – PIBIC e Tecnológica PIBIT, incluindo premiação pela criatividade e 

talento. 
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Para os professores, alunos e funcionários, são proporcionadas, além de ajudas 

técnicas, programa de capacitação para a educação inclusiva, constando, especialmente, 

da oferta de informações sobre as características essenciais necessárias ao aprendizado 

de pessoas com deficiência, transtornos globais do desenvolvimento e altas habilidades 

ou superdotação; cursos, seminários e/ou eventos similares, ministrados por 

especialistas; e, cursos para o aprendizado/entendimento da língua brasileira de sinais. 

Para as comunidades: acadêmica e profissional, a oferta de campanhas de sensibilização e 

esclarecimentos acerca da diversidade, promovidas pelo Núcleo de Práticas Inclusivas – 

NuPI, envolvem a parceria da universidade com as corporações profissionais e entidades 

de classe (sindicatos, associações, federações, confederações etc.), com o objetivo de 

ações integradas Escola / Empresa / Sociedade Civil organizada para o reconhecimento 

dos direitos das pessoas com deficiência, transtornos globais do desenvolvimento e altas 

habilidades ou superdotação, como direitos humanos universais; estreitando o vínculo de 

interação Escola / Empresas para a oferta de estágios profissionais, incluindo perspectivas 

de empregos permanentes, com adequadas condições de atuação dos alunos, com vistas 

à inserção dos mesmos no mundo do trabalho. 

6.2-  A Comunicação e a Intercomunicação no Curso 

O Portal Educacional da UNIGRANRIO é a principal ferramenta de comunicação 

atuando na convergência dos serviços aos alunos, professores, funcionários e à 

comunidade externa. A página na web se presta, com indubitável eficiência e eficácia, à 

comunicação entre todos que se envolvem no processo educacional, quer na esfera do 

ensino, da pesquisa ou da extensão. 

A área restrita do Portal aos alunos, aos professores e aos funcionários cobre boa 

parte das interações necessárias ao funcionamento cotidiano da instituição. Lá, alunos e 

professores têm acesso as mais diversas funcionalidades que apoiam suas interações e a 

deles com os canais formais da Universidade. 

Todos os docentes e funcionários dispõem de contas pessoais de e-mail para que 

possam estabelecer uma comunicação simples, direta e sem burocracias no seu dia a dia. 

O uso de ferramentas digitais possibilitará possibilitam a comunicação e a 

intercomunicação. No portal acadêmico ocorrerá o lançamento de notas, frequência, 



 
 

 
78 

inclusão de material de aula pelo professor, conta ainda com ferramentas diretas para 

envio de mensagens eletrônicas. 

O acesso do aluno ao Portal Acadêmico ocorre no ato da matrícula por meio do 

cadastramento de login e senha. Seus endereços eletrônicos são parte integrante desse 

cadastro permitindo a comunicação bidirecional (aluno-professor), e multidirecional 

(incluindo a coordenação de curso, os colegas de turma e também as áreas de apoio ao 

discente) incluindo a Ouvidoria eletrônica (Fale Conosco). 

Recentemente a UNIGRANRIO entrou em parceria com o Google. Com isso, os 

produtos mais conhecidos, como Gmail, Drive, Google+ podem ser utilizados com vistas a 

um melhor relacionamento. Foi criado um ambiente de relacionamento corporativo, 

chamado ARCO, nele a comunidade acadêmica pode receber informações do que 

acontece na Universidade 

7-   BOLSAS DE ESTUDO 

A Universidade aderiu ao Programa Universidade para Todos (PROUNI) desde 

2005 e também faz parte do Financiamento Estudantil (FIES), participando dos programas 

governamentais de auxílio ao aluno de baixa renda. Possui também convênio com 

entidades privadas para financiamento ao aluno, além de distribuir bolsas internas para 

alunos carentes, cujos critérios são normatizados por Edital. 

 

8- AÇÕES DECORRENTES DOS PROCESSOS DE AVALIAÇÃO DO CURSO 

O processo de avaliação e de auto avaliação do Curso Superior de Tecnologia 

em Estética e Cosmética está intrinsecamente articulado às mudanças e melhorias 

implantadas ao longo da sua trajetória.  

A UNIGRANRIO conta, em sua estrutura organizacional, com a Comissão 

Própria de Avaliação (CPA), esta está em consonância com o que determina o Sistema 

Nacional de Avaliação da Educação Superior (SINAES), a UNIGRANRIO criou em agosto de 

2004 a sua Comissão Própria de Avaliação Institucional (CPA) pela Portaria GRU nº 07/04, 

de 30 de julho de 2004. A CPA é responsável pela condução dos processos de avaliação da 

instituição, de sistematização e de prestação das informações solicitadas pelo governo.  
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As avaliações realizadas pela CPA são objeto de discussão e análise pelo 

Colegiado do Curso e pelo Núcleo Docente Estruturante (NDE), contribuindo, desta forma, 

para a consolidação e aprimoramento dos processos acadêmicos.  

Ainda na lógica da avaliação e auto avaliação, a coordenação do curso realiza 

avaliação semestral junto ao corpo discente, através de instrumento próprio, quando os 

estudantes são convidados, de forma voluntária, a responder questões referentes às 

disciplinas, ao corpo docente e à infraestrutura do curso. A partir dessa avaliação são 

gerados resultados que são discutidos nas reuniões de NDE e de Colegiado para a 

elaboração de estratégias que devem ser adotadas para o saneamento das fragilidades 

apontadas. Tanto os resultados das avaliações como as estratégias preparadas são 

apresentados e discutidos com os estudantes.  

Além do processo de auto avaliação, a identificação das principais demandas 

dos estudantes é feita pela aproximação da coordenação com a representante de turma 

nas reuniões de colegiado, realizadas semestralmente. Nesses encontros é possível não 

só aproximar os alunos da coordenação, o que visa manter clara e transparente a 

comunicação no curso, mas também tomar as providências ou prestar os esclarecimentos 

que se fizerem necessários. 

Semestralmente, todos os alunos realizam a prova integrada, que já se 

encontra na sua 4° edição possuindo o objetivo de construir uma via de avaliação dupla. 

Ela é elaborada a partir das competências almejadas em cada fase curricular e desta 

forma as questões são elaboradas de forma integradas fazendo com que o discente 

recorra ao conhecimento de várias etapas para formação acadêmica para responde-la.  O 

resultado obtido na prova integrada subsidia o curso nas análises do aproveitamento 

acadêmico, fomentando as discussões do Núcleo Docente Estruturante e Colegiado, 

servindo como parâmetro para avaliação dos pontos positivos e negativos. Para o aluno, 

os resultados contribuem para a análise do processo de desenvolvimento acadêmico, 

permitindo-o visualizar seus pontos de fragilidade e fortalezas. 
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9- TECNOLOGIAS DE INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO (TIC) – NO PROCESSO ENSINO 

APRENDIZAGEM 

          Para acompanhar o uso cada vez mais intenso da tecnologia da informação e 

comunicação (TIC), como recurso do processo de ensino e aprendizagem, a UNIGRANRIO 

busca continuamente a melhoria de acessibilidade às novas modalidades de multimídia. A 

infraestrutura oferecida aos estudantes e professores contempla laboratórios de 

informática com programas específicos, aplicáveis ao ensino nas diferentes áreas.  

As Tecnologias de Informação e Comunicação (TICs) apontam novos caminhos à 

democratização do acesso ao ensino, à flexibilização da aprendizagem, bem como ao 

desenvolvimento de autonomia de estudo pelo acadêmico e, sobretudo, a 

potencialização do trabalho do professor. Dessa forma, sempre buscando atender às 

mudanças decorrentes do impacto positivo dessas tecnologias, a UNIGRANRIO 

desenvolve ações que visam à satisfação das demandas profissionais e subjetivas da 

atualidade, em consonância com o Projeto Pedagógico do Curso e com o Plano de 

Desenvolvimento Institucional. 

Nesse sentido, o curso enriquece seu processo de ensino-aprendizagem 

prevendo a utilização de diversos recursos metodológicos possibilitados pelas TICs, 

dentre eles a utilização do Ambiente Virtual de Aprendizagem, como inovação de sua 

prática metodológica. Na instituição, o ambiente virtual cumpre o papel de agregar valor 

ao crescimento e atualização, tanto na formação discente quanto professor. 

10-  PROCEDIMENTOS DE AVALIAÇÃO DOS PROCESSOS DE ENSINO APRENDIZAGEM 

          A avaliação do desempenho acadêmico na UNIGRANRIO é considerada como 

processo sistemático de acompanhamento da evolução cognitiva, social e cultural dos 

estudantes, servindo como referencial para análise e redimensionamento das propostas e 

oportunidades educacionais proporcionadas pelo professor. 

          São objetivos da avaliação do desempenho do estudante: compreender o processo 

de aprendizagem; oferecer informações para o planejamento da metodologia de ensino; 

verificar o nível de aprendizagem individual e coletiva em cada disciplina; comparar o 

estudante com ele próprio no início, no decorrer e no final de cada período, para verificar 
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sua evolução; fornecer informações ao estudante sobre seu desempenho para que possa 

tomar medidas em prol de uma melhor aprendizagem e servir como indicador para a 

Avaliação Institucional. 

          A avaliação do aproveitamento e desempenho do estudante dá-se por instrumentos 

de verificação da assimilação de conteúdos conceituais e procedimentais em razão dos 

objetivos a alcançar determinados no plano de ensino da disciplina. O sistema de 

avaliação do processo de ensino e aprendizagem da Unigranrio é institucionalizado e 

formalmente regulamentado pelo regimento interno aprovado pelo Conselho Acadêmico 

Superior. Ele consiste de três conjuntos de avaliações, identificadas como avaliação 1 

(AV1), avaliação 2 (AV2) e Avaliação suplementar (AVS). 

           A nota da AV1 dar-se-á pelo meio de no mínimo dois instrumentos de avaliação que 

poderão ser: leitura e interpretação de textos; provas escrita e prática - no caso do Curso 

Superior de Estética e Cosmética da Unigranrio as avaliações práticas são de fundamental 

importância para a aferição do desenvolvimento de habilidades e competências -  

súmulas de aula; relatórios de atividades práticas; relatórios de atividades de campo; 

seminários; estudos dirigidos; estudos de casos; exercícios práticos em aula; portfólios; 

desempenho prático (laboratorial/clínico); auto avaliação do estudante e relatório de 

atividades extracurriculares. Cabe ao docente, com a aprovação do NDE e coordenação, 

as escolhas dos instrumentos mais adequados para a disciplina ministrada. A nota da AV1 

será calculada pela média aritmética de notas dos instrumentos previamente 

estabelecidos para a composição da Avaliação 1 e seu valor final será uma nota de 0,0 

(zero) a 10,0 (dez). 

          Na AV2 serão necessários no mínimo 3 instrumentos de avaliação, contendo 

obrigatoriamente os seguintes instrumentos de avaliação: Prova escrita ou prática (com 

um peso predominante no cálculo final) e a prova integrada (PI) com o peso 1, que tem o 

propósito de avaliar sistematicamente a progressão dos estudantes ao longo do curso, 

considerando-se as habilidades e competências trabalhadas em cada módulo do curso. 

Para alcançar esse objetivo, as PI são elaboradas correspondentes a cada módulo, de 

modo a avaliar a integralização do conhecimento adquirido, integrando a matriz 

curricular de forma horizontal e vertical ao longo do curso. Os demais instrumentos de 

avaliação que compõe a AV2 deverão ser escolhidos pelo docente, aprovados pelo NDE e 

determinados no plano de ensino. Os instrumentos escolhidos poderão ser: leitura e 



 
 

 
82 

interpretação de textos; provas escrita e prática; súmulas de aula; relatórios de atividades 

práticas; relatórios de atividades de campo; seminários; estudos dirigidos; estudos de 

casos; exercícios práticos em aula; portfólios; desempenho prático (laboratorial/clínico); 

auto avaliação do estudante e relatório de atividades extracurriculares. A nota da AV2 

será calculada pela média ponderada de notas dos instrumentos previamente 

estabelecidos para a composição da Avaliação 2 e seu valor final será uma nota de 0,0 

(zero) a 10,0 (dez). 

          A média aritmética das notas de AV1 e AV2 compõe a média final (MF). 

Será considerado aprovado o estudante com MF mínima de 7,0 (sete) e com frequência 

de no mínimo 75% (setenta e cinco por cento) na disciplina ao longo do semestre letivo. 

          O estudante que não alcançar a MF mínima de 7,0 (sete) pode submeter-se a uma 

Avaliação Suplementar (AS), sendo uma prova escrita com valor de 0,0 (zero) a 10,0 (dez), 

avaliando todo o conteúdo programático da disciplina. Será considerado aprovado o 

estudante que alcançar a média (média aritmética entre a MF e AVS) igual ou superior a 

6,0 (seis). 

 

11- CORPO DOCENTE 
 
11.1 Atuação do Núcleo Docente Estruturante – NDE 

O curso superior em tecnologia em Estética e Cosmética da UNIGRANRIO conta 

com o Núcleo Docente Estruturante (NDE) composto por docentes de elevada formação e 

titulação, como órgão consultivo atuante na concepção, implantação, consolidação e 

contínua atualização do Projeto Pedagógico do Curso.  

O NDE do curso superior em tecnologia em Estética e Cosmética foi estruturado 

em consonância com em consonância com a Resolução Nº 1 CONAES, de 17 de junho de 

2010 e Parecer CNE/CES nº 4 de 17 de junho de 2010, sendo  Regulamento pela Portaria 

ECS n° 8/10 de 3 de setembro de 2010 ,composto por cinco professores pertencentes ao 

corpo docente permanente do curso sendo o coordenador do curso seu presidente . O 

núcleo docente estruturante se reúne mensalmente, como regra e em caráter 

extraordinário, sempre que convocado pelo presidente suas tendo como atribuições, 

conforme definido no Art. 3º  
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 a) Conduzir a elaboração e/ou atualização periódica do Projeto Pedagógico do Curso 

(PPC), redefinindo sua concepção e fundamentos, submetendo-o à aprovação do 

Colegiado do Curso e instâncias superiores;  

b) Acompanhar e avaliar o desenvolvimento do PPC, garantindo o efetivo cumprimento 

das Diretrizes Curriculares Nacionais (DCNs), seu alinhamento com os documentos 

institucionais, Plano de Desenvolvimento Institucional (PDI) e Projeto Político Pedagógico 

Institucional (PPPI), prestando relatórios ao Colegiado do Curso;  

c) Conduzir os trabalhos de reestruturação curricular, para aprovação no Colegiado de 

Cursos e instâncias superiores, sempre que necessário;  

d) Zelar pela integração curricular interdisciplinar entre as diferentes atividades de 

ensino-aprendizagem constantes do currículo;  

e) Contribuir para a consolidação do perfil profissional do egresso do Curso;  

f) Elaborar e implementar, anualmente, o Plano de Trabalho relacionado ao Curso, e 

aprová-lo junto ao Colegiado respectivo;  

g) Enviar no final de cada semestre, relatório das atividades, com as devidas evidências 

e/ou justificativas, para a Direção da Escola;  

h) Promover e incentivar o 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;  

i) Conduzir pelo menos 1 (um), vez ao ano, no âmbito do Curso e de acordo com a 
Comissão Própria de Avaliação (CPA), processo de autoavaliação e de avaliação do Curso; 

j) Propor ações e estratégias a partir das análises de avaliações institucionais internas e 

externas;  

k) Analisar, avaliar e garantir o cumprimento e a atualização dos Planos de Ensino e de 

Aula dos componentes curriculares;  

l) Analisar e validar os instrumentos de avaliação dos componentes curriculares 

assegurando o cumprimento das competências descritas no PPC; 
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m) Acompanhar o desenvolvimento das Atividades Curriculares Complementares (ACC) 

do Curso; 

n) Acompanhar o desenvolvimento e contribuir para o aperfeiçoamento do Programa de 

Nivelamento adotado pelo Curso;  

o) Levantar dificuldades na atuação do corpo docente do curso, que interfiram na 

formação do perfil profissional do egresso; 

p) Propor programas ou outras formas de capacitação docente, visando a sua formação 
continuada; 

q) Acompanhar as atividades do corpo docente, encaminhando ao Diretor da Escola 

sugestões para contratação e/ou substituição de docentes, quando necessário; 

r) Reunir-se, no mínimo, mensalmente, para discutir as questões inerentes ao Curso, 
obrigando-se a fazer o registro de presença e ata. 

 

11.2 Atuação do Coordenador 

A administração acadêmica do Curso Superior de Tecnologia em Estética e 

Cosmética UNIGRANRIO ficará a cargo de um professor com regime de trabalho em 

tempo integral e com titulação Stricto Sensu. 

• Experiência profissional, de magistério superior e de gestão acadêmica do 

coordenador 

O tempo de experiência profissional e de magistério superior do Coordenador do 

Curso é superior a 10 anos e exercendo as funções relacionadas à gestão acadêmica 

desde 2010.  

• Regime de trabalho do coordenador do curso 

O regime de trabalho do Coordenador do Curso superior em tecnologia em 

Estética e Cosmética é de tempo integral e a relação entre o número de vagas anuais 

autorizadas (100 vagas) e as horas semanais de trabalho, dedicadas à coordenação, é 

menor que 10.  
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11.3   Políticas Institucionais Quanto Ao Corpo Docente 

Com o objetivo de oferecer estrutura ao corpo docente que exerce o Magistério 

Superior na UNIGRANRIO foi estruturado um Quadro de Carreira, conforme estabelecido 

no Artigo 43 do Estatuto e Artigos 94 a 101 do Regimento Geral e consoante as 

disposições nele alinhadas, do Plano de Carreira do Magistério Superior da UNIGRANRIO, 

homologado pela Delegacia Regional do Trabalho no Rio de Janeiro sob o processo de n.º 

46215.012460/2002-36, com despacho do delegado em 20 de dezembro de 2002, 

publicado no DOU de 8 de janeiro de 2003. 

Segundo este Plano, a carreira do Magistério Superior compreende as seguintes 

classes: 

I. Professor Titular Concursado; 

II. Professor Adjunto-Doutor; 

III. Professor Adjunto-Mestre; 

IV. Professor Assistente 

V. Professor Colaborador 

A Progressão horizontal e vertical na carreira de Magistério Superior ocorre por 

desempenho acadêmico, mérito e antiguidade, observando o interstício de 2 anos no 

mesmo nível, subordinando-se às oportunidades geradas pela Universidade, traduzidas 

em vagas e disponibilidade orçamentária. O Sistema de Educação Corporativa 

UNIGRANRIO - SEC foi criado em 2011 com o objetivo de implantar o conceito de 

educação corporativa na Universidade UNIGRANRIO e tem como propósito desenvolver 

os conhecimentos, habilidades e competências organizacionais e individuais, nos 

funcionários – docentes e técnico administrativo, alinhadas ao interesse estratégico da 

Instituição, voltados aos pilares Imagem e Crescimento. 

O Sistema de Educação Corporativa da UNIGRANRIO deve estar obrigatoriamente 

voltado para: 

•  Elevar o nível de qualificação nas competências pessoais, genéricas e específicas, 

dos funcionários e das lideranças, e do comprometimento com o Planejamento 

Estratégico e com o Plano de Desenvolvimento Institucional; 

•  Colaborar com a melhoria da qualidade dos processos e da entrega dos serviços 

organizacionais; 



 
 

 
86 

• Contribuir para a divulgação e consolidação da marca e da imagem; 

•  Reforçar a Missão, Visão e os Valores da UNIGRANRIO e, 

•  Tornar a UNIGRANRIO atrativa por valorizar o desenvolvimento e retenção de 

Talentos 

 

11.4-  Colegiado do Curso 

          O funcionamento do colegiado tem como base o Projeto Político-Pedagógico do 

Curso, tendo O coordenador como Presidente e será responsável pela formalização e 

comunicação para os componentes do curso das decisões tomadas pelo órgão.  

         De acordo com Art.29 do Regimento Geral, cada Curso de graduação da 

UNIGRANRIO conta com um Colegiado constituído: pelo Coordenador Acadêmico que o 

preside e que tem a atribuição de convocar as reuniões; pelos docentes vinculados ao 

Curso, independentemente de sua categoria, além de um representante dos docentes 

que atuam, exclusivamente, na modalidade de educação a distância; por 1 (um) 

representante do corpo discente do curso indicado pela representação estudantil.  

              Compete ao Colegiado de Curso de acordo com Art.30: promover a articulação e 

integração das atividades do Curso; apresentar sugestões de ordem didática, científica e 

administrativa à direção da Unidade; aprovar os programas de ensino, pesquisa e 

extensão do Curso; propor o número mínimo e máximo de créditos permitidos à 

matrícula dos alunos em cada semestre acadêmico do curso, submetendo as alterações 

aos órgãos acadêmicos superiores; aprovar e revisar a matriz curricular do curso em cada 

período letivo, definindo pré-requisitos e requisitos paralelos, submetendo as alterações 

aos órgãos acadêmicos superiores; avaliar, ao final do semestre, os programas relativos 

ao Curso; julgar, no âmbito do Curso, em grau de recurso, processos acadêmicos e 

disciplinares; constituir comissões especiais para assuntos específicos; exercer as demais 

atribuições que se incluam, de maneira expressa ou implícita, no âmbito de sua 

competência. 
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Há total integração do colegiado do curso com o colegiado da Escola de Ciência 

da Saúde e o Núcleo Docente Estruturante (NDE) nos quais o curso está inserido, através 

de reuniões periódicas. 

11.5 Titulação, Experiência Profissional e Regime de Trabalho do Corpo Docente  

• Titulação 

O percentual dos docentes do Curso Superior de Tecnologia em Estética e 

Cosmética com titulação obtida em programas de pós-graduação stricto sensu é 

igual a 52,94 %, sendo destes, 35,29% com titulação de doutor e 17,64% de 

mestres. Os docentes especialistas integram com uma percentagem de 47,06%. 

• Percentual de doutores 

O percentual dos docentes do Curso Superior de Tecnologia em Estética e 

Cosmética com título de doutor é de 35,29 %. 

• Regime de trabalho do corpo docente 

         O percentual do corpo docente efetivo do Curso Superior em Tecnologia de Estética 

e Cosmética da UNIGRANRIO, com regime de trabalho de tempo parcial ou integral soma-

se 82,35% sendo 52,94% de RTI e 29.41 de RTP somado a 17,64 de horistas 

• Experiência profissional do corpo docente 

A experiência profissional do corpo docente do Curso Superior de Tecnologia de 

Estética e Cosmética da UNIGRANRIO, 100% dele, possui experiência profissional 

maior que 3 anos 

• Experiência de magistério superior do corpo docente 

100% do corpo docente efetivo do Curso Superior em Tecnologia de Estética e 

Cosmética da UNIGRANRIO possui experiência maior que 2 anos no magistério 

superior. 
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•  Produção científica, cultural, artística ou tecnológica 

       Mais de 50% dos docentes do Curso Superior de Tecnologia de Estética e 

Cosmética da UNIGRANRIO têm mais de 9 produções nos últimos 3 anos. 
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CORPO DOCENTE, CONTENDO REGIME DE TRABALHO E TITULAÇÃO 

 Nome do 
Docente  

Disciplinas  Titulação  Regime  

1 Ricardo Luiz 
Luzardo Filho 

 
Morfofisiologia do movimento 

Doutor  RTI  

2 Andréia 
Bartachini Gomes 

 

Cosmetologia aplicada a Estética Corporal 
 

Doutor  RTI 

Cosmetologia aplicada a Estética Facial 
 

3 Joaquim 
Humberto Coelho 

de Oliveira 
 

Sociodiversidade, responsabilidade e 
comprometimento social 

Doutor RTI 

4 Cicero Figueiredo 
Freitas 

Eletroestetica Corporal Doutor  RTI 
Eletroestetica facial 

5 Álvaro Camilo 
Dias Faria 

 

Conhecimento, tecnologia e carreira Doutor RTI 

6 Leila Maria 
Chevitarese de 

Oliveira 
 

Gestão em saúde Doutor RTI 

7 Roberta 
Aparecida 

Barzaghi e Sá 

Projeto Integrador: Estética Avançada Mestre RTI 
Projeto integrador: Estética e bem estar 

8 Marcus Vinicius 
da Silveira Lanza 

 

Estética aplicada a medicina e cirurgia plastica Mestre RTI 

9 Bryan Hudson 
Hossy 

 
Pele e composição cosmética 

Mestre Horista 

Terapia capilar 
10 

 
 

Luciana de 
Almeida Ferreira 

 
Drenagem linfática 

 
Especialista 

 
RTP 

Procedimentos e práticas aplicadas em estética 
corporal 

11 Denise Macharete 
Vieira da Rocha 

Praticas integrativas aplicadas a estetica e bem 
estar 

Especialista RTP 

Projeto Integrador: Estética Corporal 
 

12 Dione da Silva 
Bento 

 
Maquiagem social e embelezamento do olhar 

Especialista Horista 

Técnicas de escova e penteado básico 
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Projeto integrador: Estética e visagismo  

13 Lina da Silva 
Correia 

 
 

 
Envelhecimento: prevenção e tratamento 

Especialista Horista 

Procedimentos e Práticas Aplicados em Estética 
Facial 

 
14 Lucimar Jardim 

Rios Trentin 
Técnicas de depilação 

 
Especialista RTP 

Dermopigmentação 
 

15 Martha Mendonca 
Macedo Martins 

Spaterapia e técnicas de massagem aplicadas a 
estetica e bem estar 

 

Especialista RTP 

Recursos aplicados em Estética Facial 
 

16 Thereza Cristina 
Seabra Torres 

Avanços tecnológicos e cosméticos Especialista RTP 

Recursos Aplicados em Estética Corporal 
 

17 Viviane de Barros 
Duarte 

Geoterapia e aromaterapia aplicados a estetica 
e bem estar 

 

Especialista RTI 

Projeto Integrador: Estética Facial 

      

11.6-  Núcleo de apoio Pedagógico e Experiência Docente  

A educação tem se reconfigurado a partir das transformações tecnológicas e 

econômicas, com isso, o educador precisa se recriar assumindo novas posturas e 

aprendendo novas linguagens. É esperado também, que o docente compreenda as 

implicações das novas tecnologias de informação e comunicação (TICs) no fazer 

educativo; promova a construção do conhecimento; desperte o interesse do aluno pela 

pesquisa; acolha diferentes culturas e necessidades dos alunos; aperfeiçoe seu 

planejamento; ofereça conteúdos significativos; avalie o aluno de forma processual e 

qualitativa; auxilie na formação de cidadãos críticos e conscientes de sua 

responsabilidade social. 
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Munidos da consciência de que o processo de ensino e aprendizagem vai além 

da transmissão de conhecimento técnico, envolvendo o desenvolvimento de um conjunto 

de atitudes e habilidades, a UNIGRANRIO implantou o Núcleo de Apoio Pedagógico. Esse 

núcleo tem o compromisso de auxiliar a todos os docentes da instituição a viabilizarem 

um processo educativo ampliado, onde o aprendiz e processo de aprendizagem sejam 

considerados de forma global. As ações deste Núcleo vêm atender as demandas que 

decorrem da grande abrangência da instituição, bem como decorrentes da natureza de 

alguns cursos. Para atingir esse compromisso, o Núcleo realiza diferentes ações que se 

destinam a suprir as expectativas dos docentes por suprimentos pedagógicos que os 

auxiliem no cotidiano universitário e enriqueçam sua prática educadora. 

Dentre as atividades destinadas aos docentes citamos a Oficina de Sensibilização 

Docente que propõe debater os principais desafios e angústias de ser professor na 

atualidade; os Ciclos de Palestras que promovem encontros com personalidades 

renomadas da área do ensino apresentando temas relevantes ao ensino superior; 

Seminários Temáticos para discutir e construir conhecimentos referentes às áreas que 

integram o saber no campo da saúde e o Programa de Capacitação de Docentes instituído 

pela Direção de Recursos Humanos - Sistema de Educação Corporativa (SEC) e o Núcleo 

de Educação a Distância (NEAD) da UNIGRANRIO, dirigido aos docentes para que possam 

aprimorar o desempenho como educadores.  

Pretende-se que, a partir da atuação desse espaço facilitador, seja possível 

aperfeiçoar continuamente o quadro docente para que estes formem futuros 

profissionais com competências emocionais, técnicas e éticas. 

11.7  Procedimentos de Avaliação dos Processos de Ensino Aprendizagem 

           A avaliação do desempenho acadêmico na UNIGRANRIO é considerada como 

processo sistemático de acompanhamento da evolução cognitiva, social e cultural dos 

estudantes, servindo como referencial para análise e redimensionamento das propostas e 

oportunidades educacionais proporcionadas pelo professor. 

           São objetivos da avaliação do desempenho do estudante: compreender o processo 

de aprendizagem; oferecer informações para o planejamento da metodologia de ensino; 

verificar o nível de aprendizagem individual e coletiva em cada disciplina; comparar o 
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estudante com ele próprio no início, no decorrer e no final de cada período, para verificar 

sua evolução; fornecer informações ao estudante sobre seu desempenho para que possa 

tomar medidas em prol de uma melhor aprendizagem e servir como indicador para a 

Avaliação Institucional. 

          A avaliação do aproveitamento e desempenho do estudante dá-se por instrumentos 

de verificação da assimilação de conteúdos conceituais e procedimentais em razão dos 

objetivos a alcançar determinados no plano de ensino da disciplina. O sistema de 

avaliação do processo de ensino e aprendizagem da Unigranrio é institucionalizado e 

formalmente regulamentado pelo regimento interno aprovado pelo Conselho Acadêmico 

Superior. Ele consiste de três conjuntos de avaliações, identificadas como avaliação 1 

(AV1), avaliação 2 (AV2) e Avaliação suplementar (AVS).  

        A nota da AV1 dar-se-á pelo meio de no mínimo dois instrumentos de avaliação que 

poderão ser: leitura e interpretação de textos; provas escrita e prática - no caso do Curso 

Superior de Estética e Cosmética da Unigranrio as avaliações práticas são de fundamental 

importância para a aferição do desenvolvimento de habilidades e competências -  

súmulas de aula; relatórios de atividades práticas; relatórios de atividades de campo; 

seminários; estudos dirigidos; estudos de casos; exercícios práticos em aula; portfólios; 

desempenho prático (laboratorial/clínico); auto avaliação do estudante e relatório de 

atividades extracurriculares. Cabe ao docente, com a aprovação do NDE e coordenação, 

as escolhas dos instrumentos mais adequados para a disciplina ministrada. A nota da AV1 

será calculada pela média aritmética de notas dos instrumentos previamente 

estabelecidos para a composição da Avaliação 1 e seu valor final será uma nota de 0,0 

(zero) a 10,0 (dez). 

          Na AV2 serão necessários no mínimo 3 instrumentos de avaliação, contendo 

obrigatoriamente os seguintes instrumentos de avaliação: Prova escrita ou prática (com 

um peso predominante no cálculo final) e a prova integrada (PI) com o peso 1, que tem o 

propósito de avaliar sistematicamente a progressão dos estudantes ao longo do curso, 

considerando-se as habilidades e competências trabalhadas em cada módulo do curso. 

Para alcançar esse objetivo, as PI são elaboradas correspondentes a cada módulo, de 

modo a avaliar a integralização do conhecimento adquirido, integrando a matriz 

curricular de forma horizontal e vertical ao longo do curso. Os demais instrumentos de 

avaliação que compõe a AV2 deverão ser escolhidos pelo docente, aprovados pelo NDE e 
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determinados no plano de ensino. Os instrumentos escolhidos poderão ser: leitura e 

interpretação de textos; provas escrita e prática; súmulas de aula; relatórios de atividades 

práticas; relatórios de atividades de campo; seminários; estudos dirigidos; estudos de 

casos; exercícios práticos em aula; portfólios; desempenho prático (laboratorial/clínico); 

auto avaliação do estudante e relatório de atividades extracurriculares. A nota da AV2 

será calculada pela média ponderada de notas dos instrumentos previamente 

estabelecidos para a composição da Avaliação 2 e seu valor final será uma nota de 0,0 

(zero) a 10,0 (dez). 

            A média aritmética das notas de AV1 e AV2 compõe a média final (MF). 

Será considerado aprovado o estudante com MF mínima de 7,0 (sete) e com frequência 

de no mínimo 75% (setenta e cinco por cento) na disciplina ao longo do semestre letivo. 

           O estudante que não alcançar a MF mínima de 7,0 (sete) pode submeter-se a uma 

Avaliação Suplementar (AS), sendo uma prova escrita com valor de 0,0 (zero) a 10,0 (dez), 

avaliando todo o conteúdo programático da disciplina. Será considerado aprovado o 

estudante que alcançar a média (média aritmética entre a MF e AVS) igual ou superior a 

6,0 (seis). 

 

12.   INFRAESTRUTURA 

12.1 Gabinetes de Trabalho para Professores Tempo Integral 

     A UNIGRANRIO dispõe de uma sala com uma área de aproximadamente 60m2, 

mobiliada com mesas e computadores, além de ser banhada por rede de interne wi-fi, o 

espaço funciona como sala dos professores. Os docentes têm espaço para relaxamento, 

salas para trabalho e atendimento personalizado e área de reuniões. As coordenações de 

curso contam com duas salas, uma privativa e outra com capacidade para acomodar dois 

postos de trabalho e espaço para pequenas reuniões. Este espaço encontra-se em 

condições adequadas de limpeza, iluminação, acústica, ventilação, acessibilidade, 

conservação e comodidade para os docentes que nele atuam, possibilitando o 

desenvolvimento do trabalho, de ordem técnica-administrativa e acadêmica. O espaço é 

bem ventilado e refrigerado e há acesso à internet, através de rede sem fio. Também 

estão disponíveis computadores que atendem perfeitamente o quantitativo de 

professores que atuam neste ambiente. 
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Além disso, os docentes contam com uma sala reservada para a realização de reuniões e 

de outros trabalhos que demandem mais privacidade, tal sala conta com quatro baias de 

trabalho. 

Docentes e coordenadores contam com o apoio de uma equipe de assistentes 

administrativos que auxiliam na realização das atividades burocráticas relacionadas a 

solicitação de compras, manutenção, registro de frequência de docentes, arquivo de 

documentos, catalogação de atas, dentre outras demandas solicitadas pelo coordenador 

de curso] 

 
 
12.2-Espaço de Trabalho para Coordenação do Curso e Serviços Acadêmicos 
  

A coordenação do curso conta com uma sala ampla e privativa para a realização 

de suas atividades acadêmicas. Há um ambiente propício para a atuação dos 

Coordenadores do Curso, assim como para o NDE. Este espaço encontra-se em condições 

adequadas de limpeza, iluminação, acústica, ventilação, acessibilidade, conservação e 

comodidade, possibilitando o desenvolvimento do trabalho, de ordem técnico-

administrativa e acadêmica. O espaço é bem ventilado e refrigerado e há acesso à 

internet, através de rede sem fio. Também estão disponíveis computadores que atendem 

perfeitamente o quantitativo de professores que atuam neste ambiente. 

 

12.3-Sala dos Professores 

Na UNIGRANRIO Barra da Tijuca existe uma sala ampla para os docentes, que 

dispõe das facilidades que possibilitam a preparação de aulas, consultas ao portal e ao 

sistema acadêmico. Este espaço encontra-se em condições adequadas de limpeza, 

iluminação, acústica, ventilação, acessibilidade, conservação e comodidade, 

possibilitando o desenvolvimento do trabalho, de ordem acadêmica. O espaço é bem 

ventilado e refrigerado e há acesso à internet, através de rede sem fio. Também estão 

disponíveis computadores que atendem o quantitativo de professores que atuam neste 

ambiente possibilitando o desenvolvimento do trabalho, de ordem acadêmica. O espaço 

é bem ventilado e refrigerado e há acesso à internet, através de rede sem fio. Também 
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estão disponíveis computadores que atendem perfeitamente o quantitativo de 

professores que atuam neste ambiente 

 

12.4-Salas de Aula 

      Todas as salas de aula que serão utilizadas pelo curso de Estética e Cosmética 

têm condições adequadas de limpeza, iluminação, acústica, ventilação, acessibilidade, 

conservação e comodidade, possibilitando o desenvolvimento das aulas.  O espaço é bem 

ventilado e refrigerado e há acesso à internet, através de rede sem fio.  Possui 

quantitativo adequado de cadeiras anatômicas para o número de alunos da turma e 

sistemas e meios de comunicação e informação. O ambiente da sala de aula é acolhedor e 

o acesso para utilização com segurança e autonomia é pleno, inclusive para pessoas com 

deficiência ou mobilidade reduzida. 

 

12.5-Acesso dos Alunos a Equipamentos de Informática  

O laboratório de Informática está equipado com recursos capazes de facilitar o 

desenvolvimento de trabalhos de alto nível e a interação dos alunos e professores com 

seus pares em outras instituições. Instalado no primeiro andar do bloco B, composto de 

24 computadores da DELL, modelo 3040, processador i5, 8GB, HD 500GB somado a 20 

computadores na biblioteca alugado da K&M, com a configuração sendo i5,4GB, 

HD 500GB com o propósito de estimular e facilitar a pesquisa de textos técnicos num 

ambiente mais propício à concentração intelectual. O laboratório está apoiado por uma 

sólida infraestrutura de internetworking, que além de possibilitar a interligação das 

estações de trabalho em uma única rede de computadores, permite acesso às facilidades 

da Internet e o compartilhamento de diversos recursos computacionais. Possui ainda uma 

rede sem fio com cobertura em todos os pavimentos da Unidade, incluindo a 

possibilidade de acesso à internet em todas as salas de aula. No que tange ao hardware 

instalado, o laboratório de computação inclui os seguintes equipamentos: servidores, 

microcomputadores, impressoras diretamente ligadas à rede. 

O Laboratório de informática didático tem como prioridade a utilização para as 

aulas. O laboratório e os outros meios de acesso dos alunos a equipamentos de 

informática da UNIGRANRIO atendem os aspectos: quantidade de equipamentos relativa 
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ao número total de usuários, acessibilidade, velocidade de acesso à internet, política de 

atualização de equipamentos e softwares e adequação do espaço físico 

 

13. Laboratórios Didáticos Especializados:  

 

Laboratórios de ensino  

 

Os laboratórios de ensino da UNIGRANRIO atendem às especificações de 

infraestrutura, biossegurança, padrões e normas técnicas exigidas pela legislação vigente 

e as normativas do Ministério da Educação e, quando compete, dos órgãos profissionais. 

Todos os laboratórios recebem manutenção permanente e inspeção mensal da Comissão 

de Biossegurança, da Comissão de Gerenciamento de Resíduos em Saúde e da Comissão 

Interna de Prevenção de Acidentes de Trabalho da UNIGRANRIO. Em todos os 

laboratórios o lixo produzido, tais como resíduos químicos, biológicos, fluidos orgânicos, 

culturas bacterianas e material perfurocortantes, recebe tratamento por 

profissionais capacitados, conforme as normas estabelecidas 

pela Comissão de Biossegurança e de Gerenciamento de Resíduos em Saúde da 

UNIGRANRIO. 

 

Laboratórios de Anatomia 

São três laboratórios para aulas práticas de anatomia humana com sala para aula 

de demonstração e grupos de estudo, sala de serviços técnicos com cubas para 

conservação de peças e corpos, e ossário humano com vários exemplares de peças 

anatômicas. 

 Laboratórios de Microscopia 

Contamos com 1 laboratório para aulas de microscopia. 

 

Laboratórios Multidisciplinares 

Os Laboratórios Multidisciplinares são laboratórios de ensino construídos para 

realização de aulas práticas. Possuem equipe de funcionários que apoia os professores na 

preparação de insumos e soluções para a realização das aulas práticas e organiza o 

material a ser utilizado nas aulas. 
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13. Laboratórios Específicos do Curso de Estética e Cosmética 

 

Laboratório A 112 - Composto por 18 cadeiras, espelhos, iluminação apropriada e 

2 lavatórios capilares, o laboratório é adequado para a prática das aulas de tratamento 

capilar, escova e penteado e maquiagem. 

Laboratório B – Equipado com 15 macas, carrinhos auxiliares, mocho e 2 pias o 

laboratório é utilizado para as práticas de estética facial e corporal.  

Laboratório C– Equipado com 10 macas e carrinhos auxiliares, a sala é ambientada 

para tratamentos de spaterapia, práticas integrativas e depilação. 

Sala de Avaliação – Composta por uma maca, mesa e computador além dos 

materiais específicos para avaliação facial, corporal e capilar .  

 

RECURSOS ELETROTERÁPICOS 

QUANTIDADE RECURSOS CORPORAIS E FACIAIS 

1 Carboxiterapia 

2 Pelling de Cristal 

1 Ultra Som Cavitacional 

5 Maletas Faciais 

5 Gabinetes Corporais 

1 Manthus 

10 Mantas Térmicas 

2 Vibrocell 

5 Ultra som 

5 Vapor de Ozônio 

2 Radiofrequência 

1 Laser e Led de baixa potência 

1 Celluvision 

1 Cabine de lâmpada de wood 

3 Lâmpada de wood 

2 Peeling Ultra sônico 
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8 Lupa de pala 

2 Balança 

1 Adipômetro 

1  Aparelho de bioimpedância 

 

SPA 

QUANTIDADE MATERIAL DE SPA 

1 Massageador de mão 

1 Massageador elétrico 

5 Kit de pedras 

1 Rolo para massagem com ventosa 

4 Kit de conchas 

2 Kit Ventosa 

1 Lanterna de Cromoterapia 

7 Kits de bambú 

2 Kits de Pantala 

  

OUTROS EQUIPAMENTOS E ACESSÓRIOS 

11 Dermógrafos 

1 Microvisor 

3 Secadores 

2  Piastras 

1 Maleta de maquiagem 

2 Cabeças de penteado com suporte 

1 Babyliss 

2 Panelas de depilação 

3 Aparelhos de depilação 

 Acessórios para cabelos e insumos para as terapias facial, corporal e 

capilar. 
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14 BIBLIOTECA 
 
14.1  SISTEMA INTEGRADO DE BIBLIOTECAS – sibi 

A estrutura do Sistema Integrado de Bibliotecas aprovada em 01 de março de 

2011 através da Resolução nº001/2011 pelo Ma. Reitor conta com um Núcleo de 

Coordenação de Bibliotecas, 11 (onze) Bibliotecas e uma Unidade de Conservação e 

Restauração de Documentos – UCORE.  

O Núcleo de Coordenação de Bibliotecas - NCB é responsável pela 

operacionalização de forma integrada das Bibliotecas e do UCORE, fixa normas e 

padrões de funcionamento e de atendimento, gerencia o Sistema Pergamum, elabora o 

orçamento anual para aquisição do acervo, projetos específicos para credenciamento e 

reconhecimento de cursos e realiza treinamentos de pessoal. 

 

Bibliografia Básica  

 

A Resolução GRU nº001/2014 estabelece a Política de Aquisição de Acervo 

para as Bibliotecas no que se referem a livros, periódicos e multimeios. 

A indicação para a aquisição desses acervos (bibliografia básica e 

complementar, periódicos e multimeios) é feita pelo Coordenador do Curso, NDE e seu 

colegiado. 

Para os alunos estão disponíveis, além dos livros básicos e complementares 

que atendem plenamente o conteúdo programático das disciplinas, todo o acervo das 

Bibliotecas do Sistema Integrado de Bibliotecas. 

Para o Curso de CST em Estética e Cosmética foram adquiridos, de acordo 

com o previsto no Instrumento de Avaliação de Cursos de Graduação presencial e a 

distância do MEC, de agosto de 2015: 

 

Bibliografia básica – Três títulos por unidade curricular, disponibilizados na proporção 

média das 100 vagas anuais oferecidas: 

 

 Títulos impressos – Disponível na proporção média de um exemplar para a 

faixa de 10 a menos de 15 vagas; 
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 Títulos virtuais – Exemplares físicos na proporção de 13 a 19 vagas. 

 

A Bibliografia básica contabiliza 93 títulos e 688 exemplares 

 

Bibliografia Complementar  

 

 Títulos impressos – com no mínimo 2 exemplares; 

 Títulos virtuais – disponíveis para toda a comunidade acadêmica em: 

<http://unigranrio.bv3.digitalpages.com.br/users/publi

cations> e 

<http://integrada.minhabiblioteca.com.br/#/books>. 

 

A bibliografia complementar contabiliza 155 títulos, sendo 139 impressos e com 

164 exemplares e 16 títulos virtuais com acesso ilimitado. 

A bibliografia básica e complementar do curso CST em Estética e Cosmética da 

Barra da Tijuca contabiliza 232 títulos impressos com 852 exemplares e 16 títulos virtuais. 

PEARSON- Biblioteca Virtual Universitária 

A Biblioteca Virtual Universitária Pearson disponibiliza 5.188 títulos em seu 

catálogo online de 21 editoras de livros com textos integrais, recursos de busca, 

anotações e impressões de partes mediante pagamento a Editora. 

Editoras que fazem parte da Biblioteca Virtual Pearson: Aleph, Ática, Callis, 

Casa do Psicólogo, Companhia das Letras, Contexto, Editora Interciência, Editora Vozes, 

EDUCS, Freitas Bastos, Grupo Autêntica, Intersaberes, Jaypee Brothers, Lexikon, Manole, 

Papirus, Pearson, Plataforma RDP, Rideel, Scipione e Summus. 

 

Minha Biblioteca 

A Minha Biblioteca é uma plataforma formada pelo consórcio de 26 editoras 

de livros acadêmicos nacionais: Autêntica, Cengage, Cortez, Grupo A (Artes Médicas, 

Artmed, Bookman, McGraw-Hill, AMGH, Penso e Tekne), Grupo GEN (AC Farmacêutica, 

Atlas, E.P.U., Forense, Forense Universitária, Guanabara Koogan, LAB, LTC, Método, Roca, 

http://unigranrio.bv3.digitalpages.com.br/users/publications
http://unigranrio.bv3.digitalpages.com.br/users/publications
http://integrada.minhabiblioteca.com.br/#/books
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Santos), Loyola, Manole, Saraiva (Atual e Érica), Zahar. Essas editoras se uniram para 

oferecer às instituições de ensino superior, acesso a um conteúdo técnico e científico de 

qualidade pela internet através da chamada computação nas nuvens. Através da Minha 

Biblioteca, estudantes terão acesso rápido e fácil a 8.659 títulos acadêmicos entre as 

principais publicações de diversas áreas do conhecimento. A plataforma permite a 

impressão, de forma gratuita, de quinze por cento das obras consultadas. 

 

Periódicos Especializados  

 

A Biblioteca disponibiliza para o CST em Estética e Cosmética 44 periódicos 

sob a forma virtual com retroação de, no mínimo, os três últimos anos e fulltext. 

 Acta Cirúrgica Brasileira (SCIELO); 

 AgingCell(EBSCO); 

 Anais Brasileiros de Dermatologia (SCIELO); 

 Archives of Dermatology (PORTAL CAPES); 

 Australasian Journal of Dermatology(PORTAL CAPES); 

 Brazilian Journal of Pharmaceutical Sciences (SCIELO); 

 British Journal of Dermatology (PORTAL CAPES); 

 Cadernos de Saúde Pública (SCIELO); 

 Cadernos Saúde Coletiva (SCIELO); 

 Ciência & Saúde Coletiva (SCIELO); 

 Cirugía Plástica Ibero-Latinoamericana(SCIELO); 

 Clinicaland Experimental Dermatology(PORTAL CAPES); 

 Clinical, CosmeticandInvestigationalDermatology(PORTAL CAPES); 

 ContactDermatitis(PORTAL CAPES); 

 Cosmetics (PORTAL CAPES); 

 DermatologicTherapy(PORTAL CAPES); 

 Dermatology&Cosmetic (EBSCO); 

 European Journal of Lipid Science and Technology (PORTAL CAPES); 

 Experimental Dermatology(PORTAL CAPES); 

 Global CosmeticIndustry(PORTAL CAPES); 

http://link-periodicos-capes-gov-br.ez205.periodicos.capes.gov.br/sfxlcl41?url_ver=Z39.88-2004&url_ctx_fmt=infofi/fmt:kev:mtx:ctx&ctx_enc=info:ofi/enc:UTF-8&ctx_ver=Z39.88-2004&rfr_id=info:sid/sfxit.com:azlist&sfx.ignore_date_threshold=1&rft.object_id=954925468290&rft.object_portfolio_id=&svc.fulltext=yes
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 Health Facilities Management (EBSCO); 

 HealthcareExecutive(EBSCO); 

 História, Ciências, Saúde-Manguinhos (SCIELO); 

 Indian Journal of Dermatology (PORTAL CAPES); 

 Interface - Comunicação, Saúde, Educação (SCIELO); 

 International Journal of Cosmetic Science(PORTAL CAPES); 

 International Journal of Dermatology (PORTAL CAPES); 

 Journal of Anatomy(PORTAL CAPES); 

 Journal of Cutaneous Pathology (PORTAL CAPES); 

 Journal of Dermatology Case Reports (PORTAL CAPES); 

 Journal of Drugs in Dermatology (PORTAL CAPES); 

 Journal of Health and Human Services Administration (EBSCO); 

 Journal of Lasers in Medical Sciences (PORTAL CAPES); 

 Journal of the Brazilian Chemical Society (SCIELO); 

 Physis: Revista de Saúde Coletiva (SCIELO); 

 Plastic and Aesthetic Research (PORTAL CAPES); 

 Revista Argentina de Dermatología(SCIELO); 

 Revista Brasileira de Anestesiologia(SCIELO); 

 RSP - Revista de Saúde Pública (SCIELO); 

 Saúde e Sociedade (SCIELO); 

 Saúde em Debate (SCIELO); 

 Surgical&CosmeticDermatology(PORTAL CAPES); 

 The Journal of Clinical and Aesthetic Dermatology(PORTAL CAPES); 

 Trabalho, Educação e Saúde (SCIELO) 

15 COMITÊ DE ÉTICA EM PESQUISA (CEP) 

           Colegiado multi e transdisciplinar, com munuspublico, de caráter consultivo, 

deliberativo e educativo com a finalidade precípua de avaliar a eticidade dos protocolos 

de pesquisas envolvendo seres humanos, material orgânico e dados deles oriundos, 

objetivando defender os interesses dos sujeitos das pesquisas em sua integridade e 

dignidade de acordo com as diretrizes legais e normativas do Conselho Nacional de Saúde 
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(CNS) do Ministério da Saúde (MS) e outros diplomas legais e normativos que vierem a 

ser promulgados. 

            O CEP-UNIGRANRIO analisa e avalia a priori projetos de pesquisa elaborados e que 

serão desenvolvidos no âmbito da Universidade ou fora dela. Por se tratar de um Comitê 

de Ética em Pesquisa cadastrado e credenciado pela Comissão Nacional de Ética em 

Pesquisa (CONEP)/Conselho Nacional de Saúde (CNS)/Ministério da Saúde (MS), ele está 

devidamente qualificado para analisar a eticidade dos projetos de pesquisa envolvendo 

seres humanos, desenvolvidos na UNIGRANRIO e, também, em casos especiais, projetos 

de pesquisa oriundos outras instituições, desde que haja aquiescência e indicação prévia 

da Comissão Nacional de Ética em Pesquisa (CONEP). 

            O Comitê de Ética em Pesquisa da UNIGRANRIO (CEP-UNIGRANRIO) foi constituído 

internamente no dia 27 de junho de 2001, através de Ato Administrativo da Reitoria, após 

decisão do Conselho de Ensino e Pesquisa da UNIGRANRIO. Em 3 de setembro de 2003 a 

Comissão Nacional de Ética em Pesquisa (CONEP) aprovou o registro do CEP-

UNIGRANRIO, concedendo-lhe o status de Comitê reconhecido e credenciado para análise 

e avaliação de protocolos de pesquisas envolvendo seres humanos. Desde então, o CEP-

UNIGRANRIO passou a integrar Sistema CEP/CONEP: Sistema Nacional de Ética em 

Pesquisa com Seres Humanos (SISNEP), passando a ter munus público.  A partir de janeiro 

de 2012 o CEP-UNIGRANRIO integra o Sistema Plataforma Brasil da CONEP/CNS/MS que 

monitora a submissão e as etapas referentes às análises dos protocolos de pesquisas com 

seres humanos. 

            O primeiro Regimento Geral do CEP-UNIGRANRIO foi aprovado pelo Conselho de 

Ensino e Pesquisa da Universidade (CONSEPE) em sua Reunião Ordinária de 25 de junho 

de 2002 e, posteriormente homologado pela Comissão Nacional de Ética em Pesquisa 

(CONEP), tendo sido revisto e aprovado pelo CONSEPE em sua reunião de 13 de 

dezembro de 2012 e aprovado pela CONEP em maio de 2013. 

            Dentre as principais atribuições do CEP-UNIGRANRIO, em consonância com a 

Resolução do Conselho Nacional de Saúde (CNS) nº 466, de 12/12/2012, que passou a 

vigorar em 13/06/2013, após sua publicação no Diário Oficial da União, destacam-se: 
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•     Avaliar protocolos de pesquisa envolvendo seres humanos, com prioridade nos 

temas de relevância pública e de interesse estratégico da agenda de prioridades 

do SUS, com base nos indicadores epidemiológicos, emitindo parecer, 

devidamente justificado, sempre orientando, dentre outros, pelo princípio 

da impessoalidade, transparência, razoabilidade, evitando redundâncias que 

resultem em morosidade na análise;” (Res. CNS nº 466, VIII.1); 

• Proteger os sujeitos das pesquisas na sua integridade e dignidade; 

• Qualificar a honestidade da pesquisa científica em seres humanos, tecidos e dados 

deles oriundos e dignificar a atividade acadêmica do pesquisador; 

• Integrar a sociedade de forma imediata e mediata, às atividades de pesquisa 

desenvolvidas no âmbito da UNIGRANRIO; 

• Promover a reflexão em torno da ética nas atividades desenvolvidas na ciência. 

            O CEP-UNIGRANRIO rege-se formalmente pelas Resoluções do Conselho Nacional 

de Saúde (CNS) e pelas normas e diretrizes da Comissão Nacional de Ética em Pesquisa 

(CONEP), subordinando-se, dessa maneira, aos órgãos reguladores do Ministério da 

Saúde (MS) responsáveis pelo controle social das pesquisas envolvendo seres humanos. 

            À luz da legislação em vigor, os projetos de pesquisas, em todas as áreas do 

conhecimento humano, que tenham relação direta ou indireta com a pessoa humana, 

necessitam ser analisados e avaliados a priori pelo CEP-UNIGRANRIO e, através da 

secretaria do Comitê de Ética em Pesquisa da UNIGRANRIO, serem cadastrados no 

Sistema CEP/CONEP – Plataforma Brasil, a fim de responderem às exigências previstas na 

Resolução do Conselho Nacional de Saúde nº 466 de 12 de dezembro de 2012 e a Norma 

Operacional de Organização e Funcionamento do Sistema CEP-CONEP aprovada pelo 

Conselho Nacional de Saúde em 12 de setembro de 2013. 
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