
TERÇA-FEIRA, 6 DE NOVEMBRO DE 2012 - N0 482

Cosmetologia e Estética

Beleza, 
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A vaidade está em alta no país. O 
Brasil é o maior mercado mundial 
para perfumes e desodorantes e o 
segundo em produtos para cabelos, 
higiene oral, masculinos, infantil e 
protetor solar. Acompanhando essa 
tendência, cursos voltados para área 
foram criados. Um deles é o tecnólo-
go de Cosmetologia e Estética, ofere-
cido pela Universidade do Sul de San-
ta Catarina (Unisul), em Tubarão. 

Apesar de ser focado na prática, a 
teoria também está presente. A co-
ordenadora do curso, Fabiana Vieira 
Lima, observa que esse é um dos 
motivos que fazem os alunos terem 
difi culdade. Eles terão aulas de ana-
tomia e biologia, para depois colocar 
na prática o que aprenderam.

– A formação é 40% teoria e 60% 
prática _ completa.

O curso trabalha diferentes as-
pectos do mercado da beleza, tendo 
sempre a estética fácil e corporal 
como foco. Na facial, são trabalhados 
conteúdos como rejuvenescimento e 
limpeza de pele. Na corporal, com 
técnicas manuais e equipamentos, 
são ensinados procedimentos para 
reduzir gordura localizada. 

Há também aulas de produtos 
cosméticos, para entender a for-
mulação e saber como o creme vai 
agir. Fabiana ressalta que o curso 
não aborda cabelos.

O profi ssional pode atuar em cen-
tros de beleza, SPAs, clínicas médi-
cas para auxiliar em tratamentos 
dermatológicos ou no pré e pós-ci-
rúrgico.  Professora do curso de cos-
metologia da Unisul e profissional 
da área, Kellen Borba, garante que o 
mercado está em plena expansão.

Professora da Unisul, Kellen Borba aplica a técnica de radiofrequência com o aparelho Spectra que ajuda a reduzir a flacidez e a celulite

UFSC

Você tem até as 23h59min de hoje para fazer a inscrição do vesti-
bular da Universidade Federal de Santa Catarina. O valor da taxa é de 
R$ 105, exceto para os cursos de licenciatura e Pedagogia, com taxa 
de R$ 52,50. As provas acontecem nos dias 15, 16 e 17 de dezembro 
em 23 municípios catarinenses. Serão mais de 6 mil vagas em 86 
cursos e habilitações. A UFSC adota o Enem com peso de 30% na 
nota fi nal do vestibular. Neste ano, será reservado um total de 30% 
de vagas para cotistas. Mais informações: www.vestibular2013.ufsc.

IFSC

As inscrições para os cursos do Instituto Federal de SC se encer-
ram dia 11. O processo seletivo respeitará a nova política de cotas. 
Haverá a reserva de 50% das vagas para candidatos que cursavam 
escolas públicas. Dessas, 50% serão reservadas para candidatos 
com renda familiar inferior a um salário mínimo e meio por pes-
soa. Candidatos já inscritos que desejarem cancelar a inscrição em 
função das novas regras podem solicitar devolução da taxa até 
esta sexta-feira, dia 9. Mais informações: www.ingresso.ifsc.edu.br. 

Acafe

Interessados no vestibular da Acafe têm até as 
17h de amanhã, dia 7, para fazer as inscrições. 
O sistema Acafe selecionará candidatos para 13 
instituições particulares do Estado. A taxa de ins-
crição é de R$ 70. A prova acontece no dia 25 de 
novembro, das 13h às 18h, em 26 cidades de Santa 
Catarina, além de Curitiba e Porto Alegre. Confi ra 
outras informações no site www.acafe.org.br.

SALÁRIO INICIAL

● A profissão não é regulamentada, 
por isso não existe um piso salarial de-
terminado. A coordenadora do curso da 
Unisul afirma que é possível um bom re-
torno financeiro. Ele vai variar de acordo 
com o local de trabalho, a demanda e a 
postura do profissional. Lembrando que 
o foco do curso é para que o estudante 
monte seu próprio negócio.

DO QUE PRECISA 
GOSTAR

● Disciplinas mais relacionadas 
à área biológica e ciências. Além 
disso, precisa gostar de estética. 
É necessário ainda habilidade 
para fazer as técnicas estudadas, 
como limpeza de pele, massa-
gem. Saber lidar com o público 
também é importante.

O QUE É MAIS DIFÍCIL

● É engano pensar que o curso envolve apenas 
prática e que não será preciso estudar. Os alunos 
terão bastante teoria e verão disciplinas como 
anatomia e biologia, para depois aplicar o conte-
údo à prática. Assuntos como gestão empresarial 
serão abordados. A ideia é que os alunos sejam 
donos do próprio negócio, por isso terão noções 
de empreendimento, fluxo de caixa, além de 
saber como cobrar pelos serviços prestados. 

MERCADO DE TRABALHO

● O crescimento do mercado da bele-
za, que coloca o Brasil como o terceiro 
país onde mais se consome cosméticos, 
atrás de EUA e Japão, é uma pista de 
que o setor está em crescimento, com 
boa oferta de vagas. De acordo com 
a coordenadora do curso da Unisul, 
Fabiana Vieira Lima, os estudantes 
conseguem emprego com facilidade.

Os cursos técnicos são focados na 
prática, mas a teoria 

acompanha a formação dos 
futuros profi ssionaisa bola da vez

De olho nas inscrições


