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DISPOSITIVOS LEGAIS E NORMATIVOS 

 

Seguem as informações sobre os dispositivos legais e normativos, conforme o 

Instrumento de Avaliação de Cursos de Graduação - presencial e a distância 

(INEP). 

 

 Dispositivo Legal Explicitação do Dispositivo pela IES 

1 PORTARIA Nº 513, DE 31 DE MAIO DE 2019 

Dispõe sobre o componente específico da área 

de Tecnologia em Estética e Cosmética do 

Enade 2019.  

Portaria n.° 386, de 23 de agosto de 2021. 

Dispõe sobre o componente de Formação 

Geral, no âmbito do Exame Nacional de 

Desempenho dos Estudantes (Enade), edição 

2021. 

Os objetivos do curso e perfil do egresso, 

descritos no PPC foram traçados em 

consonância às portarias citadas. 

2 Diretrizes Curriculares Nacionais para 

Educação das Relações Étnico-raciais e para 

o Ensino de História e Cultura Afro-brasileira 

e Africana (Resolução CNE/CP N° 01 de 17 de 

junho de 2004). 

As diretrizes citadas são atendidas pelas 

disciplinas: Fundamentos da Estética, 

Estética Facial, Técnicas de Embelezamento 

e de modo transversal. 

3 Titulação do corpo docente (Art. 66 da Lei 
9.394, de 20 de dezembro de 1996). 

Todo o corpo docente tem titulação em pós-

graduação lato sensu e/ou stricto sensu.  

4 Resolução CONAES N° 1, de 17/06/2010: 

Normatiza o Núcleo Docente Estruturante e 

dá outras providências. 

O NDE do CST em Estética e Cosmética da 

Faculdade EBRAMEC atende à normativa 

pertinente. 

5 Carga horária mínima, em horas – para 

Tecnólogos e Licenciaturas 

Resolução CNE/CES N° 02/2007 

(Graduação, Tecnólogo, Presencial, 

Distância). Resolução CNE/CES N° 04/2009 

(Área de Saúde, Tecnólogo, Presencial, 

Distância). Resolução CNE/CP 

2 /2002 (Licenciaturas) Resolução CNE/CP 

No 1 /2006 (Pedagogia) 

PORTARIA MEC Nº 413, DE 11 DE MAIO DE 

2016. Art. 1º: Aprova o Catálogo Nacional de 

Cursos Superiores de Tecnologia - CNCST, 

conforme disposto no art. 5o, § 3o, inciso VI, 

do Decreto nº 5.773, de 2006 

O CST em Estética e Cosmética da 

Faculdade EBRAMEC atende à carga 

horária mínima de 2000 horas, estipulada 

pelo Catálogo Nacional de Cursos Superiores 

de Tecnologia (CNCST). 

6 Resolução CNE/CES N° 02/2007 

(Graduação, Tecnólogo, Presencial, 

Distância) Resolução CNE/CES N° 

04/2009 (Área de Saúde, Tecnólogo, 

Presencial, Distância). 

Resolução CNE/CP 2 /2002 (Licenciaturas) 

O período mínimo de integralização do 

curso é de 6 semestres (3 anos). 

 

O período máximo de integralização do 

curso é de 12 semestres (6 anos). 
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7 Condições de acesso para pessoas com 

deficiência e/ou mobilidade reduzida (Dec. N° 

5.296/2004, com prazo de implantação das 

condições até dezembro de 2008) 

A IES apresenta condições de acesso para 

pessoas com deficiência e/ou mobilidade  

reduzida. 

8 Disciplina obrigatória/optativa de LIBRAS 

(Dec. N° 5.626/2005) 

A disciplina de LIBRAS é ofertada no 4.° 

semestre do curso. 

9 Informações acadêmicas 

(Portaria Normativa N° 40 de 12/12/2007, 

alterada pela Portaria Normativa MEC N° 23 

de 01/12/2010, publicada em 29/12/2010) 

As informações acadêmicas exigidas estão 

disponibilizadas na forma impressa e 

virtual. 

10 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). 

As Políticas de educação ambiental são 

debatidas nas disciplinas: Bioética e 

Biossegurança (EaD), Saúde 

Pública/Coletiva (EaD), Dermatologia e 

Cosmetologia e de modo transversal. 

11 RESOLUÇÃO CNE/CP Nº 1, DE 5 DE 

JANEIRO DE 2021 (*) Define as Diretrizes 

Curriculares Nacionais Gerais para a 

Educação Profissional e Tecnológica. 

CAPÍTULO VIII Da Estrutura e Organização 

dos Cursos de Educação Profissional e 

Tecnológica de Graduação. 

O PPC foi escrito em consonância à 

normativa citada. 

12 RESOLUÇÃO Nº 7, DE 18 DE DEZEMBRO DE 

2018. Estabelece as Diretrizes para a 

Extensão na Educação Superior Brasileira e 

regimenta o disposto na Meta 12.7 da Lei nº 

13.005/2014, que aprova o Plano Nacional de 

Educação - PNE 2014-2024 e dá outras 

providências. 

As Atividades Acadêmicas de Extensão são 

ofertadas no 5.° e 6.° semestres, totalizando 

200h e correspondem a 10% da carga 

horária total do curso. 
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1. Informações Institucionais 

1.1. Mantenedora - Identificação e Finalidades 

 

Razão Social CIEFATO - Centro Internacional de Estudos de 

Fisioterapia, Acupuntura e Terapias Orientais 

CNPJ 05.093.726/0001-30 

Endereço Rua Visconde de Parnaíba nº 2727 

Bairro Brás  Cidade São Paulo 

UF São Paulo CEP 03045-002 

Fone (11) 9949.0360   

E-mail regis@ebramec.com.br 

 

A entidade mantenedora da Faculdade EBRAMEC é a CIEFATO - Centro 

Internacional de Estudos de Fisioterapia, Acupuntura e Terapias Orientais também 

designado pela sigla CIEFATO, é uma associação civil, de direito privado, sem fins 

lucrativos e econômicos, com sede no Município de São Paulo, Estado de São Paulo, 

na Rua Visconde de Parnaíba, 2727 - Brás - Cep 03045-002 e a filial na rua Visconde 

de Parnaíba, 2737 - Brás - CEP 03045-002.  Tem seu Estatuto registrado no 10° 

Cartório Oficial de Registro Civil de Pessoas Jurídicas da Comarca de São Paulo, 

inscrita no Cadastro Nacional de Pessoas Jurídicas do Ministério da Fazenda 

(CNPJ/MF) sob o nº 05.093.726/0001-30.  

O dirigente principal da mantenedora (CIEFATO) e da mantida (EBRAMEC) é 

o Dr. Reginaldo de Carvalho Silva Filho, CPF 250.623.258-38 e RG: 20.898.991-2.  

 

 

 

 

       

http://www.ebramec.edu.br/
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1.1.1.Dirigente Principal 

 

Nome Reginaldo de Carvalho Silva 

Cargo Diretor - Presidente 

Endereço Rua Visconde de Parnaíba Nº 2727 

Bairro Brás Cidade São Paulo 

UF São Paulo CEP 03045-002 

Fone (11) 9949.0360    

E-mail regis@EBRAMEC.com.br 

 

1.2. Mantida - Identificação 

 Os dados de identificação e localização da mantida são os constantes no 

quadro a seguir. 

 

Nome Faculdade EBRAMEC  

Sigla EBRAMEC 

Endereço Rua Visconde de Parnaíba Nº 2727 

Bairro Brás Cidade São Paulo 

UF São Paulo CEP 03045-002 

 

 

  

http://www.ebramec.edu.br/
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2. Histórico da Instituição 

O fundador da instituição, Dr. Reginaldo de Carvalho Silva Filho, formou-se 

em fisioterapia e teve sua formação como Acupunturista no SATOSP – Sindicato de 

Acupunturistas e Terapeutas Orientais do Estado de São Paulo, aperfeiçoou seus 

estudos no CIEPH – Centro Integrado de Ensino e Pesquisa do Homem, recebendo o 

título de Especialização Profissional em Acupuntura, sendo convidado como membro 

da Diretoria e do Corpo Docente do SATOSP, onde também assumiu as funções de 

supervisor/instrutor nos ambulatórios de prática clínica de acupuntura deste órgão. 

Foi para a China, praticar Estudos Avançados na Shandong University of Traditional 

Chinese Medicine, em Jinan, Universidade.  

No ano de 2001, o Dr. Reginaldo de Carvalho Silva Filho decidiu fundar sua 

própria escola de acupuntura com o nome geral de Clínica e Escola CIEFATO (Centro 

Internacional de Estudos de Fisioterapia, Acupuntura e Terapias Orientais), tendo 

como principal intuito a promoção de programas de educação em Medicina Chinesa, 

oferecendo cursos livres em um nível mais elevado do que aqueles que existiam no 

mercado. Dessa forma nascia, então, a instituição que futuramente viria a ser a 

mantenedora da Escola Brasileira de Medicina Chinesa, a EBRAMEC.  

Sendo assim, o Departamento Educacional do CIEFATO é a EBRAMEC (Escola 

Brasileira de Medicina Chinesa) que oferece aos seus alunos programas educacionais 

inseridos no contexto da Medicina Chinesa integrada com aulas das Ciências 

Ocidentais. Seus programas educacionais em acupuntura assimilam-se àqueles 

oferecidos na China, Europa e Estados Unidos, ao mesmo tempo em que estão 

completamente adaptados para a realidade educacional brasileira.  

A EBRAMEC iniciou sua jornada situada na Rua Tié, 94 na Mooca, local 

conjugado com o então domicílio de seu fundador. Pouco tempo depois, em busca de 

estrutura mais adequada, os cursos livres passaram a serem oferecidos em um novo 

endereço na Rua Siqueira Bueno, local mais próximo do Metrô Belém, de fácil acesso 

       

http://www.ebramec.edu.br/
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aos alunos e corpo técnico administrativo e posteriormente com o aumento na 

procura constante pelos cursos oferecidos, transferiu-se para a Rua Tobias Barreto 

n° 1243 no bairro do Belém com uma estrutura modesta composta por três salas de 

aula e um auditório que comportava 70 convidados. Com o passar dos anos os nomes 

CIEFATO e EBRAMEC, se transformaram em referência no bairro e no município de 

São Paulo em relação ao ensino da Medicina Chinesa.  

Em junho de 2011 a sede da EBRAMEC transferiu-se da Rua Tobias Barreto 

para o endereço atual, um prédio amplo com planta constituída por um pavimento 

térreo e três andares superiores, situado na Rua Visconde de Parnaíba, 2727 – Brás. 

Com esta estrutura a instituição conseguiu de forma segura atender à crescente 

procura pelos cursos de Medicina Chinesa e outras terapias orientais.  

Neste histórico de expansão a EBRAMEC consolidou seu raio de atuação, 

primeiramente em todo o município de São Paulo, que é a maior cidade do país, da 

América do Sul e uma das maiores cidades do mundo, posteriormente, também 

ampliou suas atividades a outras cidades e estados contando com cerca de 11 polos 

educacionais em Polo ABC (SP), Santos( SP), Sorocaba (SP), São José do Rio Preto ( 

SP), Jundiaí ( SP), São Carlos ( SP), Curitiba (PR), Manaus (AM), Fortaleza (CE), 

Pelotas ( RS), e Foz do Iguaçu (PR). Deste modo, a EBRAMEC, conta com mais de 200 

turmas formadas em Acupuntura e Medicina Chinesa (Formação ou Pós-graduação) 

e 70 turmas em andamento aproximadamente, com um quadro atual de 1.350 

alunos.   

Em função do significativo investimento de recursos no know how em Medicina 

Chinesa, com passar dos anos a Faculdade EBRAMEC, desde a sua fundação ainda 

como simplesmente CIEFATO, buscou por apoios e filiações se realizaram formando 

assim laços e reconhecimento de outras entidades como da WFAS – World Federation 

of Acupuncture-Moxibustion Societies (Federação Mundial de Sociedades de 

Acupuntura e Moxabustão); da WFCMS – World Federation of Chinese Medicine 

Societies (Federação Mundial de Sociedades de Medicina Chinesa), da WMF – World 

Massage Federation, do SATOSP – Sindicato dos Acupunturistas e Terapias Orientais 

do Estado de São Paulo e da FENAB – Federação dos Acupunturistas do Brasil.  

A Faculdade EBRAMEC mantém também parcerias e convênios internacionais 

com diferentes instituições como Universidade de Medicina Chinesa de Shandong; 

Universidade de Medicina Chinesa de Chengdu; Universidade de Medicina Chinesa 

http://www.ebramec.edu.br/
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de Guangzhou; Universidade de Medicina Chinesa de Jiangxi; Universidade de 

Medicina Chinesa de Zhejiang; 1º Hospital Afiliado da Universidade de Medicina 

Chinesa de Tianjin; Parque Científico e Industrial de MTC para a Cooperação entre 

GuangDong e Macau; Fundação Europeia de Medicina Tradicional Chinesa 

(Espanha); Five Branches University (California); Escola Superior de Saúde Norte da 

Cruz Vermelha Portuguesa (Portugal); ERISA - Escola Superior de Saúde Ribeiro 

Sanches (Portugal); ACAOM - American College of Acupuncture & Oriental Medicine 

(Estados Unidos). 

A Faculdade EBRAMEC também estabeleceu uma importante iniciativa que foi 

a criação da EMECLA – Escuela de Medicina China de Las Americas, visando uma 

maior integração com diferentes instituições de ensino de países de toda a América 

Latina, ampliando a influência da Faculdade EBRAMEC nos países de língua 

espanhola. 

Parcerias igualmente importantes foram realizadas com a comunidade do 

entorno através do projeto Caritas em Acupuntura, em que são realizados 

atendimentos em acupuntura através do Ambulatório Geral de Acupuntura na 

Unidade Visconde de Parnaíba – 2727; somados aos ambulatórios de todos os polos 

educacionais, Ambulatório de Atendimento em Acupuntura Auricular e Craniana na 

Paróquia São Pedro Apóstolo na Mooca, Diretoria Regional de Educação - Leste 4, e 

CIRETRAN. O projeto Caritas realiza aproximadamente 3000 atendimentos ao mês, 

contemplando as mais variadas faixas etárias, tendo a prevalência de atendimentos 

aos idosos. As atividades são supervisionadas por professores da escola e conta com 

o voluntariado sempre crescente dos alunos.  

Com o intuito de atuar e se inserir cada vez mais no âmbito da 

Responsabilidade Social, a EBRAMEC expandiu suas parcerias com instituições 

reconhecidas e solidificadas em função de seu trabalho social, como o Instituto 

UNIDOWN, sendo que através desta parceria estabeleceu a oferta de cursos de 

capacitação em técnicas de Massoterapia Chinesa proporcionada pelo curso de Quick 

Massage para as pessoas com Síndrome de Down atendidas pela Instituição, além de 

disponibilizar o espaço da brinquedoteca na Faculdade para a prática de oficinas de 

estimulação motora e jogos para crianças de 3 a 9 anos com Síndrome de Down, 

chamado de  Projeto Down Kids.  

A Faculdade conta com a BiblioMEC, acervo bibliográfico especializado em 

http://www.ebramec.edu.br/
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obras que englobam todas as áreas da Medicina Chinesa como: Acupuntura, Tui Na, 

Moxabustão, Ventosaterapia, Fitoterapia Chinesa, Dietoterapia Chinesa e Práticas 

Físicas (integradas à prática de meditação) como Qi Gong e Lian Gong; sendo 

atualmente uma das escolas no Estado de São Paulo, com o maior número de obras 

atualizadas nesta área. E com o compromisso da produção e divulgação de 

conhecimento, a EBRAMEC possui uma editora, a EBMC – Editora Brasileira de 

Medicina Chinesa, que apesar de bastante jovem, já conta com 36 obras em seu 

catálogo, que estão à disposição da comunidade acadêmica e público em geral. 

Munidos com a expertise no Ensino de Qualidade e disseminação de 

Conhecimentos, seja no âmbito Comunitário ou no Acadêmico, a EBRAMEC busca 

continua e arduamente trabalhar em prol da formação de profissionais, para depois 

integrá-los ao mercado de trabalho paulista e brasileiro. E em função deste histórico 

como instituição de ensino, e seu compromisso com a educação, a EBRAMEC a partir 

de 2013 iniciou o processo de pedido de autorização junto ao Ministério da Educação 

para tornar-se Faculdade, que culminou com a portaria de autorização n. 638 de 18 

de julho de 2016 e com a portaria n. 688 de 31 outubro do mesmo ano que autorizou 

o início do curso CST em Gestão de Recursos Humanos na modalidade presencial.  

No entanto, houve um percurso entre o processo de autorização e a efetiva 

oferta dos cursos e no final do ano de 2016 a EBRAMEC abriu seu primeiro Processo 

Seletivo em CST em Gestão de Recursos Humanos, porém sem sucesso, 

transcorrendo o ano de 2017 sem oferta de cursos e sem vínculo de alunos do ensino 

superior. Mesmo assim, durante o referido ano a instituição investiu em capacitar 

seu corpo técnico para dar início a sua estruturação como instituição de ensino 

superior visando, inclusive, a ampliação de oferta de cursos. 

Portanto, a Direção Geral da IES considera o ano de 2017 como importante na 

apropriação e desenvolvimento da expertise no campo da Educação Superior, sendo 

estruturados os PPCs, a CPA, o Regimento Interno, as adequações e investimentos 

em infraestrutura – acessibilidade; biblioteca; sala de aula; equipamentos de 

informática e etc. Neste mesmo ano foram encaminhados também os pedidos de 

autorização para os cursos de CST em Estética e Cosmética, CST em Gestão 

Comercial, CST em Comércio Exterior, Licenciatura em Pedagogia, e Licenciatura em 

Filosofia. 

No ano de 2018 a EBRAMEC inicia seu CST em Gestão de Recursos Humanos 

http://www.ebramec.edu.br/
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com um número pequeno de alunos matriculados, buscando efetivamente trilhar seu 

percurso no ensino superior, ao mesmo tempo em que, no decorrer deste ano, 

recebeu comissões de autorização do Ministério da Educação, sendo aprovados os 

cursos: CST em Estética e Cosmética (CC 3), CST em Recursos Humanos (EaD)(CC 

3), Licenciatura em Pedagogia (CC 4) e Licenciatura em Filosofia (CC 4). O curso de 

CST em Gestão Comercial não foi aprovado na ocasião. 

Com o início efetivo dos cursos no Ensino superior e se sistematizando neste 

contexto, a Faculdade decide retomar sua missão na essência de sua constituição 

que seria consolidar-se como referência e ser reconhecida no ensino da Medicina 

Chinesa no Brasil, mediante a oferta de cursos de formação profissional de alto nível, 

protocolando, então, junto ao MEC os pedidos de autorização do curso inovador de 

CST em Fitoterapia com ênfase em Medicina Chinesa; CST em Massoterapia e CST 

em Acupuntura. 

A partir das premissas da IES da difusão da Medicina Chinesa, em 2019 a 

EBRAMEC conquista o credenciamento para a oferta de cursos superiores na 

modalidade a distância, ampliando a possibilidade de levar o conhecimento e 

oportunidades a aqueles que não tinham como frequentar um curso presencial, em 

especial, aos que moravam em regiões distantes da sede da Instituição na cidade de 

São Paulo, seus polos em outros Estados e cidades e até outros países. 

 Na modalidade a distância iniciam-se primeiramente cursos livres de curta 

duração na área da medicina chinesa, sendo eles: minicursos, palestras e alguns 

eventos online (Pré Congresso, Seminário e Simpósio), alguns destes cursos foram 

disponibilizados gratuitamente, buscando cumprir a sua função social, 

oportunizando a todos o acesso a formação de qualidade. Sequencialmente o CST em 

Gestão de Recursos Humanos na modalidade EaD tem início e a partir desta 

preparação de infraestrutura física e tecnológica a Faculdade começou a planejar a 

expansão da modalidade, passando a serem ofertados, também, em nível de pós-

graduação Lato Sensu e formação, os cursos de Dietoterapia Chinesa Kan Li; Clássico 

do Imperador Amarelo; Fitoterapia Chinesa e Acupuntura Clínica Avançada. 

Concomitantemente, enquanto aguarda a visita do MEC para processo de 

autorização dos cursos inovadores de Graduação, a Faculdade amplia e aprimora as 

instalações laboratoriais já existentes, ao mesmo tempo que, amplia a oferta de 

laboratórios especializados para estes cursos, buscando a excelência nestes cursos e 
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em novos projetos com qualidade, o que a conduz ao êxito (CC 5) no processo de 

autorização do CST em Fitoterapia em fevereiro de 2020.  

Já o ano início do ano de 2020 fica marcado com o início da Pandemia do novo 

coronavírus, ficando evidente a necessidade de continuar entregando com qualidade 

o conhecimento (educação) para aqueles que precisavam estar geograficamente 

distantes, através do distanciamento social imposto.  A Faculdade EBRAMEC, assim 

como as demais instituições de ensino, precisou se adaptar rapidamente as 

transformações desta nova realidade passando a trabalhar exclusivamente através 

de seu ambiente virtual de aprendizagem, adquirindo salas de reunião virtual da 

ferramenta zoom, para as aulas síncronas, para que pudesse oferecer aulas remotas 

aos alunos dos cursos presenciais, permitindo assim, que os cursos pudessem 

continuar apesar do fechamento do prédio físico. 

Mediante a nova realidade imposta pela Pandemia e encontrando na 

modalidade à distância uma nova oportunidade de atuação, a Faculdade EBRAMEC 

protocolou junto ao MEC, neste ano, o pedido de autorização do curso inovador de 

CST em Fitoterapia na modalidade a distância com ênfase em Medicina Chinesa. 

  O contexto da pandemia, atrelado ao ganho de expertise no ensino 

superior, trouxe êxito em processos autorizativos nas de áreas de afinidade a 

Medicina Chinesa, levando a Faculdade EBRAMEC a refinar seu percurso, focando 

em cursos de Graduação relacionados a sua missão e visão. E a partir disto, recorreu, 

também, aos pedidos de extinção de seus cursos de Licenciatura em Pedagogia e 

Filosofia em 2021 e alcançou êxito nos processos de autorização dos CSTs inovadores 

em Acupuntura (CC 4), em Massoterapia (CC 5) e em Fitoterapia na modalidade a 

distância (CC 4). 
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3. Concepção sobre o Curso 

3.1. Perfil do Curso 

A Faculdade EBRAMEC está localizada no bairro da Mooca, um distrito na 

zona leste da cidade de São Paulo, pertencente ao centro expandido. A Subprefeitura 

Mooca é formada por 6 distritos: Água Rasa, Belém, Brás, Mooca, Pari e Tatuapé. 

Segundo o IBGE, a população estimada nesta Subprefeitura era de 343.980 hab. 

(2010); no bairro da Mooca, a população recenseada era de 75.724 hab. (2010). Com 

área total de 3.520 Km2 e Densidade Demográfica de 97,72 hab/Km2, estes distritos 

mais centrais, onde está a Subprefeitura da Mooca, em geral apresentam Índice de 

Desenvolvimento Humano (IDH) próximos a 0,900, gradualmente diminuindo à 

medida que se afasta do centro. Isto se deve a questões históricas, pois a área central 

foi o local de maior concentração de investimentos e planejamento urbano por parte 

do poder público e as populações de mais baixa renda ocuparam as áreas nas bordas 

do município, carentes de infraestrutura. Segundo a Subprefeitura a taxa de 

vulnerabilidade é baixa, exceto nos distritos do Pari (5,4%) e Belém (4,4%). O IDH da 

Mooca é considerado alto (0,869) e superior ao índice para o Município de São Paulo. 

Entre 2000 e 2010, a Mooca estava na faixa de Desenvolvimento Humano Municipal 

(IDHM) 0,811 (2000) e 0,869 (2010). As dimensões tiveram as faixas: Renda 0,871 

(2000) e 0,907 (2010); Longevidade 0,841 (2000) e 0,909 (2010); Educação 0,727 

(2000) e 0,797 (2010). A Mooca compõe 3,1% da população do município de São 

Paulo. Houve crescimento populacional de 1,11% entre 2000 e 2010, considerando 

todos os distritos da Subprefeitura. Na Mooca, no mesmo período, a taxa de 

crescimento populacional foi de 1,81%. Em ambos os casos, a taxa média de 

crescimento é maior que a do município. A projeção para 2030 é de 98.435 hab. no 

bairro. A Subprefeitura Mooca detém 305.616 empregos formais (dados 2018), sendo 

os setores mais ativos: serviços (174.751), comércio (79.136), indústria (43.104) e 
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construção civil (8.625). Mais de 70% da população formalmente empregada está na 

faixa salarial entre 1 e 3 salários mínimos e 54,07% dos casos, escolaridade de ensino 

médio incompleto. A Mooca concentra algumas indústrias, mas é 

predominantemente residencial e de serviços. No setor educacional, sedia a 

Universidade São Judas Tadeu e a Universidade Anhembi Morumbi. Com base no 

Censo INEP (2017), o Ensino Superior teve crescimento de matrículas em relação a 

2016, que era de 8,05 milhões. Foram contabilizadas 8,29 milhões de matrículas, 

considerando redes privada e pública e modalidades presencial e EaD, representando 

um aumento significativo de 3,0%. Os ingressantes aumentaram na modalidade 

presencial (0,5%, 2,15 milhão em 2017 em relação a 2,14 milhão de estudantes em 

2016). No setor privado, o crescimento de ingressantes foi de 7,3% em comparação 

ao período anterior. Entre 2016 e 2017, o número de concluintes cresceu 0,9% em 

cursos presenciais e 9,5% em cursos EaD. O maior acréscimo de ingressantes foi nas 

IES de porte pequeno (81,6%). O Estado de São Paulo lidera o número de matrículas, 

o que colabora para que se tenha a maior taxa de escolarização líquida (22,1%) 

estadual na região sudeste. Em 2017 temos 1,65 milhão de matrículas presenciais, 

sendo 1,37 milhão nas IES privadas; a representatividade do Estado no número de 

matrículas total do país é significativa: 25,2% (cursos presenciais) e 19,9% 

(modalidade EaD). A região metropolitana de São Paulo representa 54,2% das 

matrículas presenciais do Estado (893 mil) e 44,9% na modalidade EaD (157 mil). A 

Estética e Cosmética é uma especialidade interdisciplinar, social, política e 

historicamente determinada, que visa cuidar do bem estar do ser humano através de 

técnicas manuais e tecnológicas, contribuindo para a promoção, prevenção, 

recuperação e reabilitação da saúde. O interesse do ser humano pela Estética é 

descrito desde Platão e passou por grandes avanços durante séculos. A história da 

profissão no país teve início na década de 50 por meio de Anne Marie Klotz, uma 

potiguar filha de pais franceses que se dedicou a aperfeiçoar técnicas aprendidas em 

cursos na França. A profissão permaneceu sem regulamentação durante décadas e 

frente às mudanças do mundo globalizado, o mercado exigiu soluções rápidas e 

eficazes para os problemas emergentes, principalmente no que concerne à ausência 

da qualificação profissional. Segundo a Organização Mundial de Saúde “A saúde é 

um estado de completo bem-estar físico, mental e social, e não consiste apenas na 

ausência de doença ou de enfermidade”, o que nos leva à conclusão de que Saúde e 
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Estética caminham lado a lado. Os avanços científicos e tecnológicos expressivos, 

juntamente com os indicadores da indústria, demonstram que o setor de higiene 

pessoal, perfumaria e cosméticos (HPPC) está em franca expansão no mundo 

contemporâneo, gerando oportunidades de trabalho em um segmento marcado por 

novos conceitos do belo, do consumo, da saúde e do envelhecimento da população, 

que se atrelam com a adoção de novas tecnologias e hábitos de vida. Segundo a 

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

Cosméticos) em 2019 o Brasil ocupou o 4º maior mercado consumidor do mundo 

(US$29,6 bilhões), o 3º em lançamento de produtos no mercado global (1º EUA, 2º 

China). Com um crescimento nominal de 4,2%, sob o aspecto de emprego, o setor de 

HPPC apresenta resultados importantes, quando comparado com o crescimento de 

outros setores no país, gerando cerca de 6 milhões de oportunidades de trabalho. 

Isso demonstra que o setor tem conseguido adaptar-se às circunstâncias 

macroeconômicas, visando a ampliação do mercado interno. Atenta ao contexto de 

um mercado emergente, exigente e competitivo, ao perfil econômico e social da cidade 

de São Paulo e às características da região da Mooca, fortemente marcada por 

empresas de serviços, a Faculdade EBRAMEC se propõe a oferecer o CST em Estética 

e Cosmética, com 80 vagas anuais, na perspectiva de assegurar uma nova 

configuração para o perfil profissional, valorizando a profissão e propiciando uma 

formação mais abrangente. A Instituição, de forma integrada e coerente, busca a 

realização dos objetivos descritos nos seus documentos regulatórios, que abordam as 

políticas institucionais e currículos concisos e objetivos, voltados para a qualificação 

profissional, onde o CST em Estética e Cosmética, mediante seu Projeto Pedagógico 

consonante com as Diretrizes Curriculares Nacionais (DCNs) e o Catálogo Nacional 

dos Cursos Tecnológicos, orienta seus esforços para compatibilizar a necessidade de 

aprofundamento científico que a profissão exige, impulsionada pelos avanços 

tecnológicos, com a demanda do mercado por profissionais capacitados e aptos para 

também interagir com outros especialistas da área da saúde. Assim, pretende-se uma 

formação superior embasada no conhecimento científico, articulada ao domínio das 

modernas técnicas e práticas de aplicação e com o diferencial por capacitar, dentre 

os recursos utilizados, para o uso da Acupuntura, que se destaca por ser uma técnica 

sem efeitos colaterais e que visa reestabelecer o equilíbrio energético do paciente. 

Assim desenvolvido, o curso contribui para que a comunidade receba estes egressos 

http://www.ebramec.edu.br/


 

 

Faculdade EBRAMEC 

EBRAMEC – Escola Brasileira de Medicina Chinesa 

巴西中医学院 

 

18 

www.ebramec.edu.br 

 

em condições de atuar socialmente e profissionalmente, de forma eficaz, com 

formação interdisciplinar sólida, pautada no princípio da articulação intensiva da 

teoria com a prática, que visa a melhoria da qualidade de vida através do 

embelezamento, promoção, manutenção e a recuperação da saúde na área da estética 

humana. A Instituição propõe, ainda, uma formação empreendedora, crítica, com 

consciência e responsabilidade política e social, com visão ética e humanística, 

requisitos que, associados ao norteamento acadêmico, são necessários para competir 

no atual cenário com grandes tendências de comportamento, inovação e tecnologia, 

e que vão influenciar o segmento de HPPC nos próximos anos, encontrando-se, aí, a 

justificativa social e econômica de oferta de mais esse curso na região metropolitana 

da grande São Paulo. 

3.2. Objetivos do Curso 

3.2.1. Objetivo Geral 

O CST em Estética e Cosmética da Faculdade EBRAMEC, apoiado em sua 

estrutura curricular, tem como objetivo geral formar um profissional comprometido 

com a promoção e a manutenção do bem-estar, da qualidade de vida e da saúde do 

indivíduo e da comunidade, com responsabilidade ética e social; proativo, com atitude 

empreendedora, inovadora e sustentável para transformar o conhecimento técnico-

científico em processos de planejamento e gestão de serviços de estética e saúde; 

crítico, com raciocínio reflexivo e consciência humanística, para identificar as 

realidades mercadológicas e sociais e sua influência nos setores da beleza, estética e 

cosmética; flexível, criativo e propositivo, para uma atuação inovadora frente ao 

desenvolvimento e à aplicação de recursos tecnológicos, manuais e cosméticos à 

estética; diferenciado por associar as terapias ocidentais e a Medicina Chinesa 

Estética e Cosmética, na avaliação/diagnóstico e tratamento das disfunções 

estéticas.  

3.2.2. Objetivos Específicos 

O CST em Estética e Cosmética tem como objetivos específicos habilitar o 

egresso a: Articular o saber acadêmico com políticas públicas para desenvolver ações 
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de prevenção e promoção da saúde, contribuindo para a qualidade de vida e o bem-

estar do indivíduo e da comunidade; Conhecer e aplicar os princípios de 

biossegurança e legislação sanitária na atuação profissional, considerando o 

indivíduo e o ambiente de trabalho; Avaliar e diagnosticar disfunções estéticas faciais, 

corporais e capilares; Eleger e aplicar técnicas manuais, recursos 

eletrotermofototerápicos e cosméticos nas disfunções estéticas, fundamentando-se 

em conhecimento técnico-científico; Orientar cuidados complementares ao 

tratamento estético e o uso apropriado dos cosméticos em domicílio; Atuar em 

pesquisa e desenvolvimento de produtos cosméticos e de equipamentos e técnicas 

terapêuticas de interesse estético; Liderar e coordenar programas de treinamento e 

equipes de trabalho na implantação e execução de procedimentos estéticos e 

cosméticos, bem como atuar na gestão de recursos materiais e financeiros em 

estabelecimentos de estética e beleza; Trabalhar em equipe multidisciplinar, 

promovendo, de maneira ética e colaborativa, a troca de conhecimento e a 

participação coletiva; Atuar na avaliação, diagnóstico e tratamento das diversas 

disfunções estéticas, apto a escolher os cosméticos, equipamentos, terapias manuais 

e técnicas da Medicina Tradicional Chinesa para atuar com rigor técnico-científico 

nos processos de promoção, preservação e recuperação da saúde, bem-estar e 

autoestima do indivíduo como um todo. 

3.3. Perfil do Egresso 

O curso de CST em Estética e Cosmética da Faculdade EBRAMEC promove ao 

egresso as devidas habilidades e competências inerentes à formação atendendo às 

determinações do Catálogo Nacional de Cursos Superiores de Tecnologia, a fim de 

formar um profissional tecnólogo com visão generalista, para atuar nas áreas da 

estética corporal, estética facial, estética capilar, terapias complementares, visagismo 

e maquiagem - embelezamento pessoal, através da escolha correta da técnica, 

equipamento, cosméticos e medicina chinesa, contribuindo com a qualidade de vida, 

saúde mental e física do cliente. 

Segundo o Catálogo Nacional de Cursos Superiores de Tecnologia, o egresso 

se enquadra na CBO (Classificação Brasileira de Ocupação) 3221-30, Esteticista: 

Tecnólogo em Estética e Cosmética. 
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O egresso será capaz de aplicar programas de avaliação do cliente submetido 

a procedimentos estéticos; planejar, organizar e gerenciar empresas da área de 

estética e cosmética. Propor e participar de estudos científicos para o 

desenvolvimento de novas tecnologias na área de tratamentos estéticos inovadores, 

bem como para avaliação de novos produtos, procedimentos, protocolos e sua 

aplicabilidade, além de avaliar e elaborar parecer técnico em sua área de formação. 

Em consonância à Portaria nº 386, de 23 de agosto de 2021, a Faculdade 

EBRAMEC busca a reflexão sobre a importância do conhecimento da teoria e a 

aplicabilidade da prática, para um desenvolvimento intelectual e integrado à 

realidade da sociedade, exercendo seu papel como um profissional ético e 

comprometido com as questões sociais, culturais e ambientais; humanista, crítico e 

reflexivo, apoiado em conhecimentos científico, social e cultural, historicamente 

construídos, que transcendam a sua área de sua formação.  

Em sua atuação profissional, o Tecnólogo em Esteticista deve ser 

comprometido com o exercício da cidadania, proativo e solidário na tomada de 

decisões, além de ser colaborativo e propositivo no trabalho em equipes e/ou redes 

que integrem diferentes áreas do conhecimento, atuando com responsabilidade 

socioambiental e respeito às diferenças. 

Ao trabalhar com pessoas, esse profissional deve ser acessível e manter a 

confidencialidade das informações a ele assegurado. Estar preparado a orientar e 

encaminhar quando necessário a outros profissionais da área da saúde, a fim de 

contemplar as necessidades da saúde do cliente. 

De modo específico conforme a portaria 513 de 31 de maio de 2019 - ENADE 

o CST em Estética e Cosmética da Faculdade EBRAMEC promove a formação de um 

egresso comprometido com a promoção e a manutenção da beleza, do bem-estar, da 

qualidade de vida e da saúde do indivíduo e da comunidade, com responsabilidade 

ética e social; proativo, com atitude empreendedora, inovadora e sustentável para 

transformar o conhecimento técnico-científico em processos de planejamento e 

gestão de serviços de estética e saúde; crítico, com raciocínio reflexivo e consciência 

humanística, para identificar as realidades mercadológicas e sociais e sua influência 

nos setores da beleza, estética e cosmética; e flexível, criativo e propositivo, para uma 

atuação inovadora frente ao desenvolvimento e à aplicação de recursos tecnológicos, 

manuais e cosméticos à estética. 
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Como competências e habilidades o egresso em Estética e Cosmética deverá: 

● Articular o saber acadêmico com políticas públicas para desenvolver ações de 

prevenção e promoção da saúde, contribuindo para a qualidade de vida e o bem-estar 

do indivíduo e da comunidade;  

● Conhecer e aplicar os princípios de biossegurança e legislação sanitária na 

atuação profissional, considerando o indivíduo e o ambiente de trabalho;  

● Reconhecer, avaliar e classificar a estrutura e função da pele, identificando 

biotipos cutâneos e classificando as alterações, lesões e afecções passíveis de 

intervenção na estética facial, corporal e capilar. 

● Eleger e aplicar técnicas manuais, recursos eletrotermofototerápicos e 

cosméticos nas disfunções estéticas, fundamentando-se em conhecimento técnico-

científico;  

● Orientar cuidados complementares ao tratamento estético e o uso apropriado 

dos cosméticos em domicílio; Atuar em pesquisa e desenvolvimento de produtos 

cosméticos e de equipamentos e técnicas terapêuticas de interesse estético;  

● Conhecer as tecnologias disponíveis em sua área de competência para, 

baseando-se em evidências científicas, discernir entre as várias opções de compra de 

equipamentos e materiais, sempre considerando a relação custo-benefício; 

● Liderar e coordenar programas de treinamento e equipes de trabalho na 

implantação e execução de procedimentos estéticos e cosméticos, bem como atuar na 

gestão de recursos materiais e financeiros em estabelecimentos de estética e beleza;  

● Trabalhar em equipe multidisciplinar, promovendo, de maneira ética e 

colaborativa, a troca de conhecimento e a participação coletiva. 

● Ter uma visão empreendedora na organização, realização e gestão de serviços 

de estética e saúde colocando em prática os conhecimentos sobre empreendedorismo, 

administração e marketing nos serviços de estética; 

● Atuar nos limites de sua competência, encaminhando ao profissional 

específico em casos de afecções cutâneas e doenças dermatológicas, que 

demandarem cuidados especiais;  

Assim sendo, os egressos estarão aptos a atuar nos procedimentos estéticos e 

cosméticos em seus diversos segmentos, agências de modelos, casas de repouso, 

clínicas e centros de estética, empresas de produtos cosméticas, estâncias 

hidrominerais, salões de beleza, institutos e centros de pesquisa e Instituições de 
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Ensino, mediante formação requerida pela legislação vigente, possuindo a 

consciência da relevância da formação continuada e da necessidade de sempre 

acompanhar as mudanças no mundo do trabalho. Seu foco impulsionará seus 

resultados e poderá gerar novos caminhos na profissão. 

O egresso, Tecnólogo em Estética e Cosmética está apto, segundo o Catálogo 

Nacional de Cursos Superiores de Tecnologia, a dar prosseguimento aos seus estudos 

na Pós-Graduação Interdisciplinar na área de Saúde e Ciências Biológicas, entre 

outras. 

 

3.3.1.Campo de Atuação do Egresso 

 

Dentre as diversas áreas de atuação do egresso, o Catálogo Nacional de Cursos 

Superiores de Tecnologia, destaca as seguintes áreas: 

➢ Agências de modelos;  

➢ Casas de repouso;  

➢ Clínicas e Centros de estética;  

➢ Empresas de produtos cosméticos;  

➢ Estâncias hidrominerais;  

➢ Salões de beleza;  

➢ Institutos e Centros de Pesquisa;  

➢ Instituições de Ensino, mediante formação requerida pela legislação 

vigente.  

3.4. Diretrizes Curriculares 

O Curso Superior de Tecnologia em Estética e Cosmética atende às Diretrizes 

Curriculares Nacionais Gerais para a organização e funcionamento dos cursos 

superiores de tecnologia e está em sintonia com o Projeto Pedagógico Institucional 

(PPI). Assim, a Faculdade EBRAMEC entende o currículo como espaço educativo que 

compreende um conjunto de saberes e atividades destinados à formação do 

profissional e do cidadão em sua integralidade. Incluídos nesses saberes e atividades 

estão Disciplina de LIBRAS (Dec. N° 5.626/2005), que é obrigatória, ofertada no 4.° 
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semestre do curso; as orientações das Diretrizes Curriculares para a Educação 

Ambiental (Resolução Nº 02/2012) contempladas pelas disciplinas de 

Bioética/Biossegurança; Saúde Pública/Coletiva e Dermatologia/Cosmetologia e de 

forma transversal. Diretrizes Curriculares para a Educação em Direitos Humanos 

(Resolução nº 01/2012) contempladas pelas disciplinas de Bioética/Biossegurança; 

Saúde Pública/Coletiva; Visagismo e construção da Imagem e de forma transversal; 

E as Diretrizes Curriculares Nacionais para a Educação Étnico-Raciais e para o 

Ensino de História e Cultura Afro-brasileira e Indígena (Resolução nº 01/2004) 

contempladas pelas disciplinas de Técnicas de embelezamento; Fundamentos da 

Estética e Estética Facial e de forma transversal. 

Nesse sentido, entende-se que o currículo deve assegurar, minimamente:  

● Uma proposta formativa coerente com a visão e missão institucional, 

fundamentando-se nas políticas oficiais para a graduação;  

● Formação com sólida base científica e tecnológica, com espaços de 

fundamentação teórica e práticas que assegurem a posterior inserção do egresso 

nessa realidade que nela deverá atuar, para oferecer respostas adequadas à 

sociedade que se deseja mais humana e inclusiva;  

● A compreensão da sociedade contemporânea, com suas potencialidades e 

desafios, e o julgamento crítico dessa realidade, que norteie a atuação para uma 

cidadania comprometida com a dignidade humana, a ética e os valores democráticos;  

● Espaços de flexibilidade, que levem em conta a dinâmica da sociedade da 

informação;  

● A necessária contextualização, contemplando as demandas sociais;  

● A interdisciplinaridade – concepção e formas de implementação;  

● A articulação teórico-prática – como, quando, onde ocorrem as atividades que 

favorecem a articulação entre a teoria e a prática, ao longo do curso;  

● A compatibilidade e adequação da carga horária para a realização das 

diferentes atividades.  

O currículo do Curso Superior de Tecnologia em Estética e Cosmética foi 

planejado e construído a fim de assegurar uma formação coerente com a visão e 

missão institucional e uma formação com sólida base científica e tecnológica, com 

espaços de fundamentação teórica e práticas que assegurem a posterior inserção do 

egresso na realidade que deverá atuar.  
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Os conteúdos curriculares são voltados para a formação de profissionais que 

sejam comprometidos com os direitos humanos, com a ética e com as questões 

sociais contemporâneas. Estão contextualizados com as demandas da comunidade e 

possuem flexibilidade suficiente para atender a dinâmica social.  

3.5. Concepção metodológica de ensino e aprendizagem 

3.5.1.Metodologia de Ensino 

A Metodologia de ensino do Curso Superior de Tecnologia em Estética e 

Cosmética da Faculdade, descrito no PPC, tem como foco o aluno, de modo a propiciar 

que este tenha um papel ativo na construção do conhecimento. No decorrer do curso, 

busca-se valorizar o conhecimento prévio já adquirido pelos alunos ao longo de suas 

vidas, onde são estimuladas a aprendizagem e o desenvolvimento de novos saberes, 

competências, atitudes e habilidades. A construção do conhecimento ocorre também, 

ao se promover a interação entre os atores do processo de ensino-aprendizagem, 

docente--discente, discente-discente, discente-coordenação e docente-coordenação. 

Essas interações, fazem com que se desenvolva a aprendizagem colaborativa, através 

de atividades que promovam a articulação da teoria e a prática. Na aprendizagem 

colaborativa, o professor desempenha o papel de orientador incentivando a 

proatividade do aluno, a pesquisa e a busca na resolução de problemas, para que a 

aprendizagem ocorra em grupo, mas também se concretize de forma individual. Nesse 

processo, o docente “ensina a aprender” e “ensina a ensinar”, enquanto o discente, 

ao “aprender a aprender”, também “aprende a ensinar”, sendo que ao ensinar ele 

solidifica o conhecimento, tais ações consolidam a construção do conhecimento e 

promovem cada vez mais a autonomia discente.  

A metodologia empregada atende ao desenvolvimento dos conteúdos 

curriculares, que estão alinhados aos objetivos do curso e ao perfil do egresso, de 

modo a promover a flexibilidade, a interdisciplinaridade, a contextualização e a 

atualização permanente de seus currículos. Possibilita um percurso formativo, 

organizado de modo sequencial, proporcionando ao aluno uma assimilação e 

aplicação gradual dos conceitos adquiridos, permitindo que seu desenvolvimento se 

dê de forma linear, constante e contínua. Durante todo o curso as disciplinas se 
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interrelacionam e se complementam, o que demonstra a interdisciplinaridade e a 

articulação entre teoria e prática.  

O processo de acompanhamento contínuo e avaliação da aprendizagem do 

Curso Superior de Tecnologia em Estética e Cosmética da Faculdade EBRAMEC 

atendem a concepção do curso expressa em seu PPC e entende que a avaliação é um 

processo de reflexão sistemática, metódica, organizada e intencional. A avaliação da 

aprendizagem é concebida na perspectiva de garantir o desenvolvimento de 

competências no processo de formação. É necessário que os alunos entendam a 

avaliação como parte do processo formativo, associado à qualidade da aprendizagem 

e não relacionado simplesmente à atribuição de uma nota, sendo a avaliação um 

instrumento da educação e não a sua finalidade.  

A avaliação é considerada como um processo contínuo e progressivo, processo 

esse, que contribui com o diagnóstico das necessidades formativas dos alunos.  

Sobretudo nas disciplinas práticas, o docente acompanha esta evolução através da 

avaliação contínua, onde desempenha o papel de orientador, incentivando o discente 

a desenvolver o senso crítico, a busca na resolução de problemas e a proatividade 

para a conquista da autonomia de forma contínua, progressiva e efetiva, sendo que 

são avaliadas as competências, atitudes e habilidades adquiridas ao longo do 

processo. O CST em Estética e Cosmética da Faculdade EBRAMEC, inova ao trazer 

para a grade a Medicina Chinesa Estética e Cosmética, que serão aplicadas com 

maior ênfase na Prática Clínica, que oportuniza ao discente a interação com a 

comunidade interna e externa nos atendimentos supervisionados pelos docentes, 

auxilia a obtenção das habilidades, atitudes e competências, expressas nos objetivos 

do curso, tão necessárias ao egresso.  

Para aproximar o discente das inovações e recursos tecnológicos da 

eletroterapia e da cosmetologia avançada, o CST em Estética em Cosmética, utiliza 

como recurso metodológico, promover aos discentes atividades extracurriculares, 

como apresentação de workshops e palestras por profissionais e empresas de 

dermocosméticos e/ou equipamentos renomados, que trazem os lançamentos do 

mercado e oportunizam aos discentes o contato com essas tecnologias e a interação 

com esses profissionais.  

A metodologia empregada atende a acessibilidade metodológica, cuja descrição 

completa do Plano de Acessibilidade da Faculdade EBRAMEC está no PPC do Curso 
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Superior de Tecnologia em Estética e Cosmética, em consonância com a legislação 

vigente,  nos termos do artigo 20 do Decreto 9235/2017, compromete-se com o 

atendimento imediato e diferenciado às pessoas com deficiência garantindo seu 

acesso e permanência na educação superior com segurança e autonomia, total ou 

assistida (espaços, mobiliários, edificações, dispositivos, sistemas e meios de 

comunicação e informação), sendo o Núcleo de Apoio Psicopedagógico, responsável 

direto pela elaboração, aprovação e acompanhamento das ações do Plano de Garantia 

de Acessibilidade, que é promovida principalmente pelo Núcleo de Apoio 

Psicopedagógico (NAP) e conta com o apoio de outros setores da Instituição.  

As discussões referentes ao assunto são dialogadas com professores, 

coordenadores, diretoria e aprovadas no âmbito do Conselho Universitário (CONSU); 

cabendo a capacitação e ação ao NAP. Seu objetivo é promover a conquista e o 

exercício da autonomia dos estudantes com deficiência e garantir o seu pleno acesso 

ao currículo em condições de igualdade ao atender suas características associadas à 

deficiência. Para isso, este órgão busca trabalhar continuamente na eliminação de 

barreiras arquitetônicas, pedagógicas, tecnológicas, de comunicação e atitudinais. 

Ademais, a oferta da disciplina de LIBRAS, atende a Lei nº 10.436/02 que reconhece 

a Língua Brasileira de Sinais (Libras) como meio legal de comunicação e expressão e 

outros recursos de expressão a ela associados e a Portaria nº 2.678/02 que aprova 

diretrizes e normas para o uso, o ensino, a produção e a difusão do sistema Braille 

em todas as modalidades de ensino. A Faculdade EBRAMEC acredita que uma 

sociedade acessível é pré-requisito para uma sociedade inclusiva, ou seja, uma 

sociedade que reconhece, respeita e responde às necessidades de todos os seus 

cidadãos de maneira que este possa exercer sua cidadania.  

3.5.1.1. Metodologia de Ensino EaD 

Nas disciplinas em EaD são planejadas estratégias de interação síncronas e 

assíncronas, entre professor/tutor-aluno, aluno-aluno, aluno-coordenação. Na 

interação, busca-se valorizar o conhecimento já adquirido pelos alunos ao longo de 

suas vidas, estreitando o vínculo afetivo e acadêmico necessários para o bom 

desenvolvimento dos cursos nessa modalidade. Por meio dessa interação pretende-

se também, desenvolver a aprendizagem colaborativa, trabalhando com atividades 

que entrelacem a teoria com a prática profissional. Nessa perspectiva são utilizados 
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recursos diversificados para a promoção dessa interação e da aprendizagem 

colaborativa, entre eles: fórum de discussão, atividades em grupos, plantão de 

dúvidas síncrono, projeto integrador, questionário de avaliação do curso pelo aluno 

e encontro semestral entre discentes e docentes. A interação entre aluno-material do 

curso, também é levada em consideração nos momentos de planejamento. O material 

do curso é interativo, sendo estruturado de forma a propiciar uma maior autonomia 

do aluno, permitindo que o mesmo reflita sobre os conteúdos de cada módulo. O 

discente só consegue acessar o módulo seguinte se finalizar o anterior, ao final de 

cada módulo, ele realiza atividades, compostas por exercícios de múltipla escolha que 

trazem feedback ao final do exercício, permitindo assim, uma revisão do conteúdo 

daquele modulo.  Na aprendizagem colaborativa o professor desempenha o papel de 

orientador incentivando a proatividade do aluno, a pesquisa e a busca na resolução 

de problemas, para que a aprendizagem ocorra em grupo. Por isso, o foco é sempre o 

aluno com ênfase no processo mais do que no resultado. Os discentes são 

acompanhados desde a sua entrada na Instituição, sendo realizado pelos 

professores/tutores e pela coordenação e tem como objetivo principal aproximar os 

alunos da Instituição e contribuir com um melhor aproveitamento do processo 

ensino-aprendizagem. As principais formas de acompanhamento e suporte 

pedagógico aos discentes se dão por: Acolhimento ao aluno que está iniciando a 

graduação na modalidade a distância-para dirimir as possíveis dúvidas em relação 

ao acesso a plataforma, ao processo de ensino-aprendizagem em um curso a 

distância e um melhor aproveitamento dos recursos e ferramentas disponíveis na 

plataforma. Os discentes são convidados a realizar o seu primeiro acesso na Sede da 

Instituição, em dia e horário escolhidos por eles. Nesse momento, são recebidas pela 

coordenação que faz o primeiro acesso com eles e os discentes têm a oportunidade 

de: conhecer as ferramentas e recursos disponíveis; entender a dinâmica das 

postagens nos fóruns; e ter o primeiro contato com o material do curso; Os 

professores/tutores são responsáveis pela mediação, realizando o acompanhamento 

dos alunos ao longo de todo curso, por meio do fórum de dúvidas e discussão, dos 

plantões de dúvidas e nos feedbacks das atividades.  Quando algum discente deixa 

de acessar a plataforma por mais de uma semana eles entram em contato por e-mail 

com os alunos para verificar se está ocorrendo algum problema e oferecer suporte; A 

coordenação mantém contato com os alunos por meio de envio de e-mails e quando 
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necessário por telefone. Nos e-mails são enviadas informações, comunicados, 

tutoriais, lembretes sobre as a realização das atividades, datas de avaliação, entre 

outros. Além de fazer o acompanhamento do acesso aos alunos no ambiente virtual 

e manter contato frequente com os professores/tutores sobre a evolução ou 

necessidade dos discentes. 

3.5.2.Sistema de Avaliação do Processo de Ensino-

aprendizagem 

O processo de acompanhamento e avaliação da aprendizagem do Curso 

Superior de Tecnologia em Estética e Cosmética da Faculdade EBRAMEC atendem a 

concepção do curso expressa em seu PPC e entende que a avaliação é um processo 

de reflexão sistemática, metódica, organizada e intencional. A avaliação da 

aprendizagem é concebida na perspectiva de garantir o desenvolvimento de 

competências no processo de formação. É necessário que os alunos entendam a 

avaliação como parte do processo formativo, associado à qualidade da aprendizagem 

e não relacionado simplesmente à atribuição de uma nota, sendo a avaliação um 

instrumento da educação e não a sua finalidade.  

A avaliação é considerada como um processo contínuo e progressivo, processo 

esse, que contribui com o diagnóstico das necessidades formativas dos alunos. 

Permitindo assim, visualizar quais pontos serão necessários reforçar e/ou 

complementar para que a aprendizagem se dê com a qualidade necessária para a 

formação de um profissional atuante e qualificado, apto a se destacar no mercado de 

trabalho. Nesse sentido, a avaliação destina-se a orientar o percurso formativo dos 

discentes.  

Vale ressaltar que a avaliação deve ser elaborada de forma a verificar a 

capacidade de reflexão do aluno sobre o conhecimento e não verificar a memorização 

de conceitos. Tão importante quanto a aquisição de conhecimento pelo aluno é 

conhecer se ele é capaz de utilizar esses conhecimentos para a busca e resolução de 

situações-problema, relacionados ao dia a dia do egresso. Priorizando e, em paralelo 

à avaliação contínua, que visualiza todo o processo ensino-aprendizagem, são feitas 

a avaliação diagnóstica, que busca saber quais os conhecimentos prévios que o 

discente já vivenciou, em geral feita no início do curso e de um componente 
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curricular; avaliação formativa que monitora a aprendizagem dando um feedback ao 

discente e ao docente para a melhoria contínua e a avaliação somativa ao final do 

semestre letivo que pontua o rendimento do discente, tais termos na verdade se 

resumem e convergem para a avaliação contínua.  

Em respeito à liberdade de cátedra, no CST em Estética e Cosmética, é de 

competência do docente de cada componente curricular definir os instrumentos de 

avaliação, a fim de atender às peculiaridades do conhecimento envolvido em cada 

disciplina, em adequação à realidade do discente e ao contexto das aulas, sob um 

olhar reflexivo dos envolvidos no processo. Podem ser realizadas provas escritas e/ou 

orais, pesquisa, resumos de artigos científicos, seminários em grupo, relatórios das 

aulas práticas, provas práticas, autoavaliações, questionários, entre outras formas, 

sendo definidas e compartilhados com os discentes ao início de cada semestre. 

Sobretudo nas disciplinas práticas, o docente acompanha esta evolução através da 

avaliação contínua, onde desempenha o papel de orientador, incentivando o discente 

a desenvolver o senso crítico, a busca na resolução de problemas e a proatividade 

para a conquista da autonomia de forma contínua e efetiva, sendo que são avaliadas 

as competências, atitudes e habilidades adquiridas ao longo do processo.  

O resultado deve ser transformado na soma para notas e, segundo o regimento 

interno da Faculdade EBRAMEC, o discente é aprovado quando obtiver nota de 

aproveitamento não inferior a seis (6,0), numa escala de 0 (zero) a 10 (dez) e 

frequência maior do que 75%. Como pode ser notado, a avaliação é entendida como 

um processo a ser utilizado durante todo o curso, de maneira contínua e progressiva, 

de modo que envolve todos os aspectos da formação discente conforme previsto no 

perfil do egresso. A partir dos resultados das avaliações, quando necessário, são 

discutidas ações concretas nas reuniões do NDE, com a reflexão sobre a prática 

docente, comprometimento do discente e sugestões de mudanças na metodologia de 

ensino e/ou formas de avaliação, contribuindo de forma assertiva no processo 

ensino-aprendizagem. 

3.5.3.Apoio ao Aluno  

A Faculdade EBRAMEC disponibiliza ao seu aluno um conjunto de serviços de 

apoio sistematizados através das políticas institucionais, programas, projetos e 

ações, com o principal objetivo de promover a inclusão do mesmo em todas as 
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atividades acadêmicas oferecendo acolhimento, melhores condições de permanência, 

acompanhamento e êxito no ensino superior além de aprimorar as condições de 

aprendizagem. 

A Política Institucional de Apoio ao Aluno da Faculdade EBRAMEC engloba os 

seguintes Programas:  Programa de Bolsa de Estudos e Descontos; Programa 

Institucional de Monitoria; Programa Institucional de Acolhimento e Permanência do 

Aluno; Programa Institucional de Nivelamento; Programa Institucional de 

Acompanhamento do Egresso; Programa Institucional de Intermediação e 

Acompanhamento de Estágios não obrigatórios remunerados; e Plano Institucional 

de Garantia de Acessibilidade. Conta com os seguintes setores de apoio: Núcleo de 

Apoio Psicopedagógico (NAP); Central de Atendimento ao Aluno (CAA); Coordenações 

de Curso; Biblioteca; Laboratório de Informática; Suporte a Educação a distância - 

EaD e Ouvidoria. E tem disponibilizadas ferramentas e recursos como: Manual do 

Aluno; Portal do Aluno (web e mobile) e plantão de dúvidas síncrono para os alunos 

da EaD. 

O Programa de Bolsa de Estudos e Descontos da Faculdade EBRAMEC tem 

como principal objetivo a manutenção da vida acadêmica de seus alunos, 

possibilitando uma educação superior de qualidade e a oportunidade de conquistá-

la por meio de concessão de bolsas e modalidades de descontos. Na Faculdade 

EBRAMEC a bolsa de estudos está baseada em dois critérios: o mérito através da 

bolsa monitoria e a assistência social concedidas a partir do perfil socioeconômico do 

aluno e através de parcerias com programas externos como o Quero Bolsa e Educa 

mais Brasil. Em relação a descontos a Faculdade oferece: desconto pontualidade, 

familiar, funcionários, transferência, parcerias com empresas e para pessoas com 

deficiências. 

        O Programa Institucional de Monitoria tem por objetivo estimular o 

desenvolvimento da vocação para o ensino nos alunos que apresentem excelência em 

seu rendimento escolar; os alunos irão atuar como monitores contribuindo para o 

aperfeiçoamento do processo ensino-aprendizagem, bem como para a interação entre 

alunos e professores procurando realizar procedimentos acadêmicos auxiliares nos 

processos didático-pedagógicos, sob a orientação do Professor-Orientador. Através 

deste Programa a construção do saber é favorecida com base em técnicas de ensino, 
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além do estímulo ao desenvolvimento do pensamento científico, criatividade e 

produção acadêmica dos alunos. 

O Programa Institucional de acolhimento, permanência e acompanhamento do 

aluno da Faculdade EBRAMEC tem como objetivo: promover a inserção, integração, 

acolhimento e permanência do aluno no ensino superior, por meio de ações 

acadêmicas desenvolvidas para incentivar o protagonismo dos mesmos no processo 

de ensino-aprendizagem, para uma educação de qualidade. Este Programa é uma 

proposta de promoção, execução e acompanhamento de programas, projetos e ações 

que contribuem para a formação dos alunos, proporcionando condições favoráveis à 

integração na vida universitária, assim como propõe adotar mecanismos de 

acolhimento, permanência e acompanhamento dos acadêmicos, criando condições 

para o acesso e permanência no ensino superior. O programa destina-se ao apoio do 

aluno para seu desenvolvimento e sucesso acadêmico, buscando reduzir os índices 

de evasão em virtude de alguma dificuldade. 

O Programa Institucional de Nivelamento da Faculdade EBRAMEC é uma 

atividade programada para atendimento aos alunos ingressantes nos cursos de 

Graduação com o objetivo de reparar algumas dificuldades do processo de formação 

na Educação Básica, possibilitando um melhor desempenho no ensino superior. A 

oferta do Nivelamento na Faculdade EBRAMEC é inovadora e alinhada ao perfil de 

seus cursos (saúde) ofertando aulas teóricas, com conteúdos básicos das disciplinas 

de: Língua Portuguesa, Matemática e Ciências Biológicas. Essa estratégia visa suprir 

as dificuldades de conhecimentos básicos, nas disciplinas apresentadas, que possam 

interferir no desempenho do acadêmico ao longo do curso. 

A Faculdade EBRAMEC ainda conta com o Programa Institucional de 

Acompanhamento do Egressos que promove a participação efetiva de todos os alunos 

que concluíram todos os componentes curriculares dos cursos de todas as 

modalidades de ensino ofertadas, permitindo a realização de uma análise da 

Instituição, evidenciando as potencialidades e apontando as limitações, com a 

intenção de aprimorar a estrutura político-pedagógica e a gestão da Instituição, 

fortalecendo a missão de oferecer cursos de formação profissional de alto nível, com 

um corpo docente e estrutura interna capacitada, atualizada e motivada. Considerar 

o perfil do egresso é essencial pois, através deste conhecimento, a Instituição é capaz 

de direcionar com eficácia suas ações estratégicas para as necessidades e 
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expectativas dos seus concluintes, bem como, potencializar as atividades 

profissionais do aluno através do acesso a diversas informações sobre o mundo do 

trabalho. O egresso poderá trazer contribuições valiosas para a Instituição, 

possibilitando sua visão dos aspectos relevantes sobre os procedimentos de avaliação 

e sobre os processos educativos, evidenciando as demandas da sociedade através de 

sua percepção. 

O Programa Institucional de Intermediação e Acompanhamento de Estágios 

não obrigatórios remunerados visa à preparação para a formação profissional do 

aluno, visto que é através das atividades práticas que terá a oportunidade de entrar 

em contato direto com a sua realidade profissional, vivenciando a prática 

supervisionada, experiências e situações de trabalho, permitindo a consolidação dos 

conteúdos e conceitos teóricos já aprendidos em sala de aula.  

         A Faculdade EBRAMEC possui um Plano Institucional de Garantia de 

Acessibilidade, através do qual são disponibilizados serviços de atenção aos alunos 

com deficiência, dando ênfase aos aspectos pedagógicos, atitudinais, 

comunicacionais e arquitetônicos.   As ações dirigidas aos alunos com deficiência 

visam atender as necessidades educacionais considerando as especificidades de cada 

caso, promovendo a acessibilidade ao conhecimento acadêmico, adaptações de 

materiais e outros recursos pedagógicos e/ou tecnológicos. 

         A Faculdade EBRAMEC, conta com o Núcleo de Apoio Psicopedagógico 

(NAP) que é um setor especializado que compreende uma estrutura de interface entre 

professores, alunos e corpo técnico administrativo da instituição, responsável pelo 

acompanhamento do processo ensino-aprendizagem, por meio de assessoramento 

contínuo e sistemático dos alunos com necessidades educacionais específicas.  Este 

núcleo visa assegurar a implementação das políticas e diretrizes educacionais do 

ensino superior, potencializando o desempenho acadêmico. E tem sua atuação 

pautada no respeito à diversidade, valorizando a capacidade e autonomia dos alunos 

em qualquer situação, de forma multidisciplinar buscando maior integração entre os 

envolvidos. 

         O NAP está preparado para dar apoio educativo às necessidades dos 

alunos no que concerne: as adaptações curriculares específicas; integração dos 

mesmos no contexto universitário; possíveis dificuldades de aprendizagem; 

encaminhamento para profissionais e serviços especializados dependendo da 
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situação apresentada. Este trabalho abrange todos os alunos da Faculdade e tem 

especial atenção sobre as deficiências e os alunos com diagnóstico do Transtorno do 

Espectro Autista. 

         Este núcleo tem como parte de suas atividades auxiliar na avaliação 

acadêmica de alunos ingressantes, buscando identificar as dificuldades de 

aprendizagem orientando, quando necessário ao planejamento de cursos de 

nivelamento, bem como orientar os acadêmicos que apresentarem dificuldades 

específicas de aprendizagem, conforme regulamento. 

De modo complementar a todos estes serviços, o aluno da Faculdade conta, 

ainda com: a Central de Atendimento ao Aluno (CAA) que é o setor de apoio para toda 

a gestão de processos administrativos e acadêmicos do aluno com atendimento 

presencial, via whattsapp ou e mail; a Biblioteca que abriga um acervo bibliográfico 

amplo e multidisciplinar, prestando diversos serviços de apoio às atividades de 

ensino, pesquisa e extensão. Nela alunos, professores, corpo técnico e egressos 

podem ter livre acesso ao acervo físico e virtual, e à infraestrutura com áreas de 

estudos em grupo e individual com acesso à Internet em computadores pessoais por 

rede Wi-Fi, proporcionando assim o desenvolvimento académico e educação 

continuada; Ouvidoria  que é um órgão de natureza mediadora na busca de soluções, 

sem caráter administrativo, deliberativo, executivo ou jurídico sendo um serviço 

direto de atendimento à comunidade interna e externa como um agente promotor de 

mudanças, garantindo os direitos e os interesses dos alunos contribuindo assim, 

para a sintonia entre a Instituição, os anseios coletivos e para o aprimoramento de 

ambos; laboratório de Informática que tem como finalidade o auxílio no 

desenvolvimento de atividades e pesquisas acadêmicas, sendo o uso, exclusivamente, 

para pesquisas às bases de dados, bem como a realização de trabalhos acadêmicos; 

Coordenação de curso que oferece atendimento individual ao aluno, disponibilizando 

em sua agenda horário específico para orientação aos alunos com relação aos 

problemas que enfrentarão no dia-a-dia do curso (questões didáticas, faltas, 

dificuldades pessoais, etc), além do atendimento individual do professor ao aluno, em 

função de alguns possuírem horário de atendimento disponível e previsto para este 

fim. 

O aluno tem acesso a todas as informações acadêmicas relevantes no site da 

Instituição na Internet, podendo acompanhar sua vida acadêmica através do Portal 
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do Aluno, além de ter acesso ao Manual do Aluno com todas as informações 

relevantes a respeito da sua futura vida acadêmica, além do próprio Coordenador do 

curso proferir uma palestra sobre o assunto no início de 1°semestre letivo 

(Acolhimento ao Calouro). 

         Em relação à modalidade à Distância são oferecidos diferentes tipos de 

suporte ao aluno, entre eles o Suporte da Educação a distância - EaD, através do 

qual o aluno tem apoio/suporte relativo as questões simples de acesso à plataforma; 

Plantão de Dúvidas Síncrono, sendo oferecido durante o semestre o plantão de 

dúvidas em formato virtual, por meio da Plataforma, em uma das salas de 

videoconferência. Semanalmente, os professores em revezamento atendem aos 

alunos em dia e horário programado desde o início do semestre, dispondo de 

cronograma de atendimento no AVA desde o primeiro dia do curso; Acompanhamento 

pelo professor/tutor através do qual os professores/tutores fazem a mediação e 

realizam o acompanhamento dos alunos ao longo de todo curso, por meio do fórum 

de dúvidas e discussão, dos plantões de dúvidas e nos feedbacks das 

atividades.  Quando algum aluno deixa de acessar a plataforma por mais de uma 

semana eles entram em contato por e-mail com os alunos ele (a)para verificar se está 

ocorrendo algum problema e oferecer suporte; e Acompanhamento pela Coordenação 

da EaD acontecendo o contato constante com os alunos por meio de envio de e-mails 

e quando necessário por telefone. Nos e-mails são enviadas informações, 

comunicados, tutoriais, lembretes sobre a realização das atividades, datas de 

avaliação, entre outros. Além de fazer o acompanhamento do acesso aos alunos no 

ambiente virtual e manter contato frequente com os professores/tutores sobre a 

evolução ou necessidade dos alunos. 

 
 

3.6. Formas de acesso  

O processo seletivo da Faculdade EBRAMEC é realizado semestralmente e 

destina-se a avaliar a formação recebida pelos candidatos que tenham concluído o 

ensino médio e a aprová-los dentro do limite das vagas oferecidas e homologadas pelo 

Ministério da Educação. As inscrições são abertas em edital, publicado no mínimo 
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15 dias antes da realização da seleção com as seguintes informações: denominação, 

grau e modalidade de cada curso abrangido pelo processo seletivo; ato autorizativo 

de cada curso, informando a data de publicação no DOU; número de vagas 

autorizadas, por turno de funcionamento ou por polo de EaD, de cada curso; número 

de alunos por turma; local de funcionamento de cada curso constante no Cadastro 

e-MEC; normas de acesso; e prazo de validade do processo seletivo. O Edital de 

Processo Seletivo, nos termos da Portaria Normativa 23/2017: Art. 99 é afixado, em 

local visível, junto à secretaria acadêmica, informando especificamente: o ato 

autorizativo expedido pelo MEC, com a data de publicação no Diário Oficial da União, 

quando for o caso; os dirigentes da instituição e coordenador de curso efetivamente 

em exercício; a relação dos professores que integram o corpo docente do curso, com 

a respectiva formação, titulação e regime de trabalho; a matriz curricular de todos os 

períodos do curso; os resultados obtidos nas últimas avaliações realizadas pelo MEC, 

quando houver; e o valor corrente dos encargos financeiros a serem assumidos pelos 

alunos, incluindo mensalidades, taxas de matrícula e respectivos reajustes e todos 

os ônus incidentes sobre a atividade educacional. A instituição mantém, em página 

eletrônica própria e também na secretaria acadêmica, para consulta dos alunos ou 

interessados, o registro oficial devidamente atualizado das informações referidas 

acima, além de: resumo do PPC, com componentes curriculares, duração, requisitos 

e critérios de avaliação; conjunto de normas que regem a vida acadêmica, incluídos 

o regimento interno; descrição da biblioteca quanto ao seu acervo de livros e 

periódicos, físico, virtual ou ambos, relacionada à área do curso, inclusive sobre o 

compartilhamento com outros cursos, política de atualização e informatização, área 

física disponível e formas de acesso e utilização; descrição da infraestrutura física e 

virtual destinada ao curso, inclusive sobre o compartilhamento com outros cursos, 

quais sejam: laboratórios, equipamentos instalados, infraestrutura de informática e 

redes de informação; relação de polos de EaD, com seus respectivos atos de criação, 

cursos e vagas ofertados, em conformidade com as informações constantes do 

Cadastro e-MEC, e a descrição da capacidade de atendimento da comunidade 

acadêmica, da infraestrutura física, tecnológica e de pessoal, com comprovação por 

meio de fotos e vídeos; e relação dos ambientes profissionais, quando for o caso, com 

indicação dos cursos que os utilizam, explicitada a articulação com a sede e os polos 

EaD. 
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O processo seletivo é feito em forma de redação, presencial ou online, 

abrangendo conhecimentos comuns às diversas formas de escolaridade do ensino 

médio, sem ultrapassar este nível de complexidade. Sendo conferido o grau de 

aprovado ou reprovado no processo. O candidato pode concorrer às vagas ofertadas 

utilizando o resultado do Exame Nacional do Ensino Médio (ENEM). Para isso, deve 

indicar, no formulário de inscrição, o número de inscrição do ENEM, a edição à 

escolha dele, sendo que somente é considerado resultado obtido pelo candidato no 

ENEM nas últimas 5 edições (anos) anteriores ao processo seletivo. O aluno portador 

de Certificado de Conclusão do Ensino Médio, ou diplomados em nível superior tem 

seu acesso garantido na Faculdade EBRAMEC, em caso de disponibilidade de vagas, 

mediante apresentação dos documentos comprobatórios, sendo dispensado da prova 

de redação. Está previsto, também o acesso de alunos aos cursos de graduação 

através de transferência interna ou externa, no caso de disponibilidade de vagas. Os 

candidatos com Deficiências, Transtornos Globais do Desenvolvimento e Altas 

Habilidades/Superdotação devem solicitar atendimento especializado, em 

conformidade com a legislação específica, desde que a solicitação seja feita à 

Coordenação Geral de Graduação da Faculdade EBRAMEC com antecedência 

mínima de 5 (cinco) dias úteis antes da realização da prova e apresentação de laudo 

comprobatório. Para solicitar o atendimento especializado, o candidato deverá enviar 

e-mail para secretaria@EBRAMEC.edu.br, anexando o respectivo laudo médico 

emitido, carimbado e assinado por profissional da área da Saúde, validado no período 

dos últimos 6 (seis) meses até no máximo 1 ( um ) ano, constando a data do 

diagnóstico, o código correspondente da Classificação Internacional e Doenças (CID-

10), o tratamento a que está sendo submetido e comprovando o atendimento 

especializado por meio da informação de que ajudas técnicas serão necessárias ao 

candidato para a realização da prova, tais como prova ampliada, professor mediador, 

tempo expandido ou outros recursos. 

Estes candidatos participam do processo seletivo com recursos de 

acessibilidade e ajuda técnica contando com o apoio do Núcleo de Apoio Pedagógico, 

sendo que essa condição de atendimento especializado não garante reserva de vaga 

nem critério diferenciado na apuração dos resultados. 

A classificação obtida (aprovado) é válida para a matrícula no período letivo 

para o qual se realiza a seleção, tornando-se nulos seus efeitos se o candidato 
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classificado deixar de requerê-la ou, em o fazendo, não apresentar a documentação 

regimental completa, dentro dos prazos fixados. A matrícula e apresentação dos 

documentos pode ser requerida presencialmente na sede da IES ou de forma remota 

(on line). Na hipótese de vagas remanescentes poderá realizar-se novo processo 

seletivo, ou nelas poderão ser matriculados alunos portadores de diploma de 

graduação, conforme legislação vigente. 

 

3.7. Tecnologias Digitais de Informação e Comunicação 

(TDIC) no processo de ensino-aprendizagem  

O CST em Estética e Cosmética da Faculdade EBRAMEC é planejado visando 

integrar as tecnologias às aulas teóricas e aos momentos dedicados à pesquisa, como 

forma de tornar o conteúdo mais atraente e interativo, permitindo assim, uma melhor 

aquisição de conhecimentos pelos alunos. Tais tecnologias aproximam a sala de aula 

das práticas sociais destes que, na maioria dos casos, já se encontram inseridos no 

mundo digital e utilizam diversos recursos tecnológicos no seu dia para o trabalho e 

lazer.  

As tecnologias digitais de informação e comunicação - TDIC são 

compreendidas como um conjunto de equipamentos e aplicações tecnológicas, que 

geralmente utilizam a internet, diferenciando-se das Tecnologias de Informação e 

Comunicação - TIC pela presença do digital. As TDIC ampliaram o acesso às 

informações e ao conhecimento e têm modificado a forma como as pessoas interagem, 

consomem, requisitam direitos individuais e coletivos, aprendem, ensinam, criam e 

compartilham, entre outros. Nesse sentido, as tecnologias digitais têm contribuído, e 

muito, com o desenvolvimento de todas as áreas, o mesmo ocorre com a educacional, 

quando utilizadas com planejamento e objetivos claros e bem definidos.  

Partindo deste contexto, a EBRAMEC utiliza diferentes recursos e ferramentas 

de tecnologias como apoio ao processo de ensino-aprendizagem, entre elas 

destacamos: A Biblioteca virtual da Pearson com um acervo de mais de 8.000 e-

books, além de contar com recursos e ferramentas disponíveis como: Minhas Listas; 

Continuar Lendo; Cartões de Estudo; Destaques e Notas; Sugestões de Leitura; Livros 

Lidos e Metas de Leitura. Através de sua utilização é oportunizado ao aluno, além da 

http://www.ebramec.edu.br/


 

 

Faculdade EBRAMEC 

EBRAMEC – Escola Brasileira de Medicina Chinesa 

巴西中医学院 

 

38 

www.ebramec.edu.br 

 

pesquisa, o incentivo à leitura de obras importantes para a sua formação profissional 

e cultural. A leitura está associada a escrita, quanto mais uma pessoa lê, melhor ela 

escreve. Essas habilidades de leitura e escrita são fundamentais para um estudante 

de graduação e permitem o conhecimento e a reflexão tão necessárias na constituição 

de um sujeito social que está se preparando para atuar e fazer a diferença na 

comunidade.  

O Laboratório de Informática, onde os alunos têm à disposição a sala de 

informática com 25 computadores com acesso à internet para estudo, pesquisa e 

realização de atividades. A rede WiFi disponível em todos os ambientes da Faculdade 

para aqueles que preferem utilizar o celular ou tablet e notebook próprios. O Sistema 

Acadêmico (Portal do aluno- Web ou App) através do qual alunos e professores, 

mediante uso de senha, a qualquer hora e lugar através do acesso de qualquer 

equipamento conectado à internet. Os alunos poderão ter acesso a todas as 

informações acadêmicas relevantes (notas, faltas, situação financeira, impressão de 

boletos, requisição de carteirinha de estudante, acompanhamento das Atividades 

Complementares, com geração de relatório) podendo acompanhar sua vida 

acadêmica.  

O professor, através do acesso ao Portal, poderá realizar postagem de material 

didático, lançamento de presença/falta para as disciplinas presenciais e/ou 

disciplinas a distância com encontros presenciais para a realização de atividades 

práticas; lançamento de notas, apontamento dos conteúdos ministrados e inclusão 

dos comprovantes das atividades complementares. Os recursos audiovisuais e 

multimídia, estão disponíveis aos professores e alunos, servindo de apoio didático-

pedagógica: entre eles projetores multimídia presentes em todas as salas de aula, 

microcomputadores, caixa de som, microfones com fio, microfones sem fio com 

speakers e passadores de slides.  

O ambiente virtual de aprendizagem - AVA, pode ser utilizado, a critério dos 

professores, para a disponibilização de atividades complementares ao curso 

presencial, tais como, videoaulas, podcasts, indicação e disponibilização de 

referencial bibliográfico, entre outros. O AVA da IES possui uma série de recursos e 

ferramentas, tais como, fórum, wiki, glossário, tarefa, questionário, pesquisa, lição, 

URL, arquivo, entre outros, que em muito podem agregar as aulas presenciais. Nas 

disciplinas ofertadas a distância, além destes recursos, os alunos contam com vídeo 
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de apresentação do professor e da disciplina, videoaulas de revisão do conteúdo, 

plantão de dúvidas, realizado semanalmente, por meio da ferramenta zoom, o acesso 

ao zoom é feito por meio da plataforma EaD. A interação entre alunos-alunos e 

alunos-professor-tutor é realizada por meio dos fóruns de dúvida e de reflexão e 

debate, além dos momentos de interação no plantão de dúvidas.  

A Faculdade EBRAMEC busca estar sempre atenta, aos novos recursos e 

metodologias, que se atualizam constantemente, verificando quais destes podem vir 

a contribuir com a formação de um profissional inserido na cultura digital, capaz de 

utilizar a tecnologia de forma crítica e reflexiva, e não simplesmente, como 

consumidor desta tecnologia. Integra o projeto de formação continuada da IES a 

preparação dos professores para a utilização das tecnologias digitais nas aulas, 

traçando sempre objetivos bem definidos para a utilização delas. Proporcionado 

assim, que as TDIC sejam utilizadas para facilitar a aquisição, produção e 

compartilhamento de novos conhecimentos, a partir dos conhecimentos adquiridos e 

não meramente a reprodução destes. 
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4. Organização curricular 

4.1. Estrutura curricular 

A estrutura curricular com a respectiva carga horárias está representada na 

tabela que segue. 

GRADE CURRICULAR 

CURSO SUPERIOR DE TECNOLOGIA EM ESTÉTICA E COSMÉTICA 

2021-2024 

1º Módulo C.H 2º Módulo C.H 

Fundamentos da Estética  40  Recursos manuais II  40 

Anatomofisiologia  80  Medicina Chinesa Estética e Cosmética I  80 

Bioquímica  80 Estética Facial  80 

Citologia e Histologia aplicada à 

Estética 
40 Dermatologia e cosmetologia 80 

Recursos manuais I  40 Técnicas de Embelezamento 40 

Bioética e Biossegurança (EaD) 60 Fisiopatologia (EaD) 60 

Saúde Pública/Coletiva (EaD) 40   

Total 380 Total 380 

3º Módulo C.H 4º Módulo C.H 

Estética Corporal 80 Eletroterapia aplicada a estética  80 

Procedimentos pré e pós-operatório 80 
Psicologia aplicada, desenvolvimento 

humano e social  
80 

Terapia Capilar e Tricologia 80 Técnicas de SPA 40 

 Medicina Chinesa Estética e 

Cosmética II 
40 Visagismo e Construção da Imagem 40 

Primeiros socorros 40 
Medicina chinesa estética e cosmética III

  
40 

Nutrição e estética (EaD) 60 Língua Brasileira de sinais -LIBRAS  40 

  Empreendedorismo e Gestão - EaD 60 

Total 380 Total 380 
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5º Módulo C.H 6º Módulo C.H 

Gerontologia Estética 40 Estética Paliativa 40 

Optativa I (D) 60 Optativa II (EaD) 60 

Atividade acadêmicas de extensão 100 Atividades acadêmicas de extensão 100 

Projeto Integrador I 40 Projeto Integrador II 40 

Prática Clínica I 140 Prática Clínica II 140 

Total                                                     380 
 

Total                                                            

380 
 

    

OPTATIVAS C.H   

Beleza para mídias sociais (EaD) 60   

Dietoterapia Chinesa (EaD) 60   

Terapias naturais aplicada a estética 

(EaD) 
60   

    

REPRESENTAÇÃO GRÁFICA DE UM PERFIL DE FORMAÇÃO 

RESUMO DA MATRIZ CURRICULAR 

CAMPOS DE FORMAÇÃO  C.H % 

I. Disciplina de Matriz Curricular presencial 1400 horas/aula  

II.  Prática Clínica  280 horas/aula 70 

 Subtotal I 1680 horas/aula = 1400 horas  

 EaD 400 horas 20 

    

 Subtotal II 2080 horas/aula -1800 horas  90 

III. Atividades acadêmicas de Extensão  200 horas  

 

 Subtotal III 200 horas 10 

TOTAL GERAL DO CURSO 2280 horas/aula = 2000 horas 100 
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4.2. Ementas e Bibliografias 

4.2.1. Primeiro Semestre 

 

➢ Disciplina: Fundamentos da Estética  

Conteúdo Programático: Estudo do exercício profissional de forma ética, das 

habilidades e competências do Tecnólogo em Estética e Cosmética na promoção da 

saúde e da qualidade de vida. História, evolução da Estética no Brasil e no mundo. 

Introdução e princípios da Estética. Culto do corpo e percepção da saúde. A atuação 

da estética através dos tempos, com seus conceitos de beleza e os padrões étnicos de 

beleza. Conhecer as áreas de atuação profissional e a qualidade na prestação de 

serviços. 

* Esta disciplina atende a RESOLUÇÃO N°1, DE 17 DE JUNHO DE 2004 que 

estabelece as diretrizes curriculares nacionais para a Educação das Relações étnico-

raciais e para o Ensino de História e Cultura Afro-brasileira e africana. 

 

Bibliografia Básica:  

 

PEREIRA, Maria de Fátima Lima (Org.). Recursos Técnicos em Estética. v. 1. 2.ed. 
São Caetano do Sul: Difusão, 2019. E-book.  

 
OLIVEIRA, A. L. de et. al Curso Didático de Estética v.1. 2.ed. São Caetano do Sul, 
2014. E-book.  
 
ALBERINI, R. C. Dermatoterapia Funcional. Curitiba: Contentus, 2020. E-book 
 

 

Bibliografia Complementar:  

a 

SILVA, M. R. S. Culto o Corpo: Expressões do Voyerismo e do Exibicionismo na 

Estética Contemporânea. 2.ed.  Edgar Blucher Ltda, 2015. E-book. 
 
ALBERINI, Rita de Cássia. Introdução à Estética. Curitiba: Contentus, 2020. E-
book.  

 
 

➢ Disciplina: Anatomofisiologia 
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Conteúdo Programático: Apresentação e desenvolvimento de conceitos 

básicos sobre anatomia: morfologia, macroscópica e funcional dos órgãos e sistemas 

do corpo humano e seus mecanismos reguladores, descrevendo os aspectos 

morfofuncionais dos sistemas esquelético, articular, muscular, nervoso, circulatório, 

respiratório, digestório, urinário, reprodutor e endócrino. 

 

Bibliografia Básica:  

 

CARPES, F. P. Anatomia Funcional. São Paulo: Phorte, 2011.  

 
RUIZ, C. R. Anatomia Humana Básica: para estudantes da área da saúde. São 
Caetano do Sul: Difusão, 3ª ed., 2014.  
 
ZORZETTO, N. L. Curso de Anatomia Humana. São Paulo: Cienbook, 2014.  

 

Bibliografia Complementar:  

 

FALAVIGNA, A.; TONATTO FILHO, A. J. Anatomia Humana. Caxias do Sul: Educs, 
2013. e-book. 

 
SOBOTTA, J.; PUTZ, R.; PABST, R. Atlas de Anatomia Humana. 20ª ed. Rio de 
Janeiro: Guanabara Koogan, 2014.  

 
MARTINI, F.H.; et al. Anatomia e Fisiologia Humana: Uma Abordagem Visual. 1ª 
ed, Pearson Education do Brasil, 2014. E-book 

 
 

➢ Disciplina: Bioquímica  

Conteúdo Programático: Oferecer conhecimentos básicos de química geral e 

orgânica: Tabela e propriedade periódica, estrutura atômica, ligações químicas, 

polaridade, pH, acidez, basicidade e sais. Conhecer os mecanismos de ação das 

macromoléculas (carboidratos, lípidos, proteínas, ácidos nucleicos) identificando as 

moléculas e, assim, correlacioná-las com suas funções e aplicações no estudo da 

estética e cosmética. 

 

Bibliografia Básica:  
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ZANUTO, R. Biologia e Bioquímica: Bases Aplicadas às Ciências da Saúde. São 
Paulo: Phorte, 2011.  

 
MARIA, C. A. B. de. Bioquímica Básica: Introdução à Bioquímica dos Hormônios, 
Sangue, Sistema Urinário, Processos Digestivo e Absortivo e Micronutrientes. 
Rio de Janeiro: Interciência, 2014.  
 
GALANTE, F. Fundamentos da Bioquímica. São Paulo: Rideel, 2012.  

 

Bibliografia Complementar:  

 

LEHNIGER, A. L.; NELSON D. L. COX M. M. Princípios de Bioquímica. 4ª ed. São 
Paulo: Sarvier, 2006.  

 
MORAN L.A.; et al. Bioquímica. 5ª ed, Editora Pearson Universidades, 2013. E-book. 
 

➢ Disciplina: Citologia e Histologia Aplicada à Estética 

Conteúdo Programático: Conceitos e conhecimentos relacionados com a 

estrutura e função celular das organelas, biomembranas e diferenciação celular; 

composição química e fisiologia celular; divisão celular. A genética humana. Variação 

fenotípica e análise de cariótipos. Transmissão e manifestação genética. Introdução 

às técnicas histológicas e microscópicas. Tecido epitelial. Pele e anexos. Tecido 

conjuntivo. Tecido ósseo. Tecido cartilaginoso. Tecido nervoso. Tecido muscular. 

Células do sangue. Sistema imunitário e órgãos linfóides. 

 

Bibliografia Básica:  

 

ALBERTS, B. Fundamentos da Biologia Celular. 4. ed. Porto Alegre: Artmed, 2017.  
 
MEDRADO, L. Citologia e Histologia Humana – Fundamentos da Morfofisiologia 
Celular e Tecidual. 1ª ed. São Paulo: Érica, 2014.  
 
NEIVA, G. S. M. N. Histologia. São Paulo: Pearson Education, do Brasil, 2014. E-
book. 

 

 

Bibliografia Complementar:  

 

ROSS, M. H.; PAWLINA, W.; BARNASH, T. A. Atlas de Histologia Descritiva. Porto 
Alegre: Artmed, 2012.  
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GLEREAN, A.; SIMÕES, M. de J. Fundamentos de Histologia: Para Estudantes da 
Área da Saúde. São Paulo: Santos, 2013.  
 
KUHNEL, W. Histologia: Texto e Atlas. 12. ed. São Paulo: Artmed, 2010.  
 

4.2.2. Segundo Semestre 

 

➢ Disciplina: Recursos Manuais I  

Conteúdo Programático: História das massagens, conceitos da massoterapia 

utilizada nos tratamentos de estética, bem-estar e relaxamento. Recursos manuais 

utilizados para tratamentos faciais e corporais. Seus efeitos terapêuticos, indicações 

e contraindicações. 

 

Bibliografia Básica:  

 

PEREIRA, M. F. L. (Org.). Recursos Técnicos em Estética. vol. I. São Caetano do 
Sul: Difusão, 2019. E-book 
 
OLIVEIRA, A. L. de et. al Curso Didático de Estética. volume 1. São Caetano do Sul, 
2014 E-book 

 
ALBERINI, R. C. Dermatoterapia Funcional. Curitiba: Contentus, 2020. E-book 
 
 

Bibliografia Complementar:  

 

NESSI, André [et.al.]. Massagem na Prática. São Paulo: Difusão, 2021. E-book. 
 
CARDOSO, Izabel Cristina. Teoria da Massoterapia Oriental e Ocidental. Curitiba: 
Contetus, 2020. E-book. 

 
 

➢ Disciplina: Bioética e Biossegurança (EaD) 

Conteúdo Programático: Concepções, dimensões, objetivos e definição da 

ética. Aspectos éticos da prática profissional. Noções do uso em biossegurança e 

bioética. Caracterização e problemática das éticas profissionais. Conhecimento éticos 

legais, uso correto de EPIs e EPCs, seu papel, objetivos e funcionamento. Orientações, 
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princípios e fundamentos para o planejamento, execução, avaliação e promoção da 

saúde.  

* Esta disciplina atende a RESOLUÇÃO CNE/CP Nº 1, DE 30 DE MAIO DE 

2012 que estabelece as diretrizes curriculares nacionais para a Educação de Direitos 

Humanos (diversidade, deficiências, necessidades especiais, direitos humanos)  

* Esta disciplina atende a RESOLUÇÃO CNE/CP Nº 2, DE 15 DE JUNHO DE 

2012 que estabelece as Diretrizes Curriculares Nacionais para a Educação 

Ambiental. 

 

Bibliografia Básica: 

 

MIZIARA, I.D.; MIZIARA, C.S.M.G. Guia de Bolso da Ética, Bioética e Deontologia 
Médica. Rio de Janeiro: Atheneu, 2016. 

 
CARDOSO, T.A.O. Biossegurança e Qualidade dos Serviços de Saúde. Curitiba: 
InterSaberes, 2016. E-book 

 
RAMOS, J.M.P. Biossegurança em Estabelecimentos de Beleza e afins. São Paulo: 
Atheneu, 2009. E-book   

 
Bibliografia Complementar:  

 

ROSSETE, C. Bioética e Biossegurança. São Paulo: Pearson Education do Brasil, 
2018. E-book 
 
VEATCH, R. M. Bioética. 3º ed São Paulo: Perason Education do Brasil, 2014. E-
book 

 
 

➢ Disciplina: Saúde Pública / Coletiva (EaD) 

Conteúdo Programático: História e conceito em saúde pública. Estado e 

política social: a política de saúde. Processo de saúde e doença e serviços de saúde. 

Processo de saúde e doença indivíduo e população. Determinação social de saúde. 

Modelos de atenção à saúde. História da política de saúde no Brasil. Contexto e 

conjuntura atual da saúde no Brasil. 

* Esta disciplina atende a RESOLUÇÃO CNE/CP Nº 1, DE 30 DE MAIO DE 

2012 que estabelece as diretrizes curriculares nacionais para a Educação de Direitos 

Humanos (diversidade, deficiências, necessidades especiais, direitos humanos) 
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* Esta disciplina atende a RESOLUÇÃO CNE/CP Nº 2, DE 15 DE JUNHO DE 

2012 que estabelece as Diretrizes Curriculares Nacionais para a Educação 

Ambiental. 

 

Bibliografia Básica:  

 

HACK, N. S. Política Pública de Saúde no Brasil: História, Gestão e Relação com 
a Profissão do Serviço Social. Curitiba: Intersaberes, 2019. E-book 
 
HERIDIA, V. B. M; FERLA, A. A; LORENZI, D. R. S. Envelhecimento, Saúde e 

Políticas Públicas. Caxias do Sul, RS: Educs,2007. E-book 
 
ROCHA, J.S.Y. Manual de Saúde Pública e Saúde Coletiva no Brasil. São Paulo: 
Atheneu, 2012. E-book 

 
Bibliografia Complementar:  

 

MACHADO, P.H.B; LEANDRO, J. A; MICHALISZYN, M. S. Saúde Coletiva: Um 
Campo em Construção. Curitiba: Inter Saberes, 2013. E-book 
 
TIEMI, S. Direitos Humanos. Curitiba: Contentus, 2020. E-book 
 

 

➢ Disciplina: Recursos Manuais II 

Conteúdo Programático: Visa o aprendizado da Drenagem Linfática Manual 

aplicada nas alterações e manifestações clínicas faciais e corporais relacionadas com 

a Estética e o conhecimento teórico de todo o sistema linfático para aplicabilidade da 

técnica de drenagem linfática manual facial e corporal. 

 

Bibliografia Básica:  

 

GUSMÃO, C. Drenagem Linfática Manual: Método Doutor Vodder. São Paulo; 
Atheneu editora, 2010. E-book 

 
PEREIRA, Maria de Fátima Lima (Org.). Recursos Técnicos em Estética. vol. I. São 
Caetano do Sul: Difusão, 2019. E-book 

 
ALBERINI, R. C. Dermatoterapia Funcional. Curitiba: Contentus, 2020. E-book. 
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Bibliografia Complementar:  

 

RIBEIRO, Denise Rodrigues. Drenagem Linfática Manual Corporal. 4. ed. São 
Paulo: Senac, 2003.  
 
GUIRRO, E. C. de O.; GUIRRO, R. R. de J. Fisioterapia Dermato-Funcional: 
Fundamentos, Recursos, Patologias. 3 ed. São Paulo: Manole, 2010.  
 

 
➢ Disciplina: Medicina Chinesa Estética e Cosmética I 

Conteúdo Programático: Teorias básicas da Medicina Chinesa, que dão 

sustentação especial para todos os ramos terapêuticos da Medicina Chinesa. 

Entendimento da fisiologia humana de acordo com a visão chinesa, mediante estudo 

do sistema de órgãos e vísceras (Zang Fu), movimentação e ação do Qi pelo corpo 

através dos Canais e Colaterais. Conhecimento sobre o pensamento e a história da 

Medicina Chinesa. Processo de adoecimento de acordo com a Medicina Chinesa. 

Métodos de Diagnóstico: Interrogatório, Palpação, Inspeção e Ausculta-Olfação. 

Principais métodos de diferenciação de síndromes. Desenvolver ações profiláticas e 

terapêuticas no atendimento a pacientes mediante o uso da orelha em relação ao 

corpo todo, princípio essencial dos microssistemas. Aplicação da Auriculoterapia 

segundo os conceitos da Medicina Chinesa. 

 

Bibliografia Básica:  

 

SIONNEAU, P. A Essência da Medicina Chinesa: Volume I: Retorno às Origens. 
São Paulo: EBMC, 2014.  
 
SIONNEAU, P. A Essência da Medicina Chinesa: Volume II: Fisiologia Zang Fu. 
São Paulo: EBMC, 2015.  
 
CANTÍDIO, A. O Estudo do Pulso de Bin Hu (Bin Hu Mai Xue). 2. ed. São Paulo: 
EBMC, 2016.  

 
 

Bibliografia Complementar:  

 

VIEIRA, M. S. R. Acupuntura e Medicina Integrativa: Sabedoria Milenar, Ciência 
e Bem-estar. São Paulo: MG Editora, 2017.   
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ENCINAS, L. M. G. Manual Prático de Diagnóstico e Tratamento em Acupuntura. 
São Paulo: Robe Editorial, 2003.  
 
MACIOCIA, G. Diagnóstico na Medicina Chinesa: Um Guia Geral. São Paulo: Roca, 
2006.  

 
 
➢ Disciplina: Estética Facial  

Conteúdo Programático: Principais tratamentos empregados na área de 

estética facial, postura do profissional, Métodos e técnicas de avaliação de fototipos 

e etnias, tratamento de disfunções estéticas faciais: acne, hipercromias, 

envelhecimento, através da limpeza de pele, peelings físicos e químicos. 

* Esta disciplina atende a RESOLUÇÃO N°1, DE 17 DE JUNHO DE 2004 que 

estabelece as diretrizes curriculares nacionais para a Educação das Relações étnico-

raciais e para o Ensino de História e Cultura Afro-brasileira e africana. 

 

Bibliografia Básica:  

ALBERINI, R. C. Dermatoterapia Funcional. Curitiba: Contentus, 2020. E-book. 
 

PEREIRA, M.F. L. (Org.). Eletroterapia. São Caetano do Sul: Difusão, 2019. E-book 

PEREIRA, Maria de Fátima Lima (Org.). Recursos Técnicos em Estética. vol. I. ed. 
São Caetano do Sul: Difusão, 2019. E-book  

 
Bibliografia Complementar:  

 

PEREIRA, Maria de Fátima Lima (Org.). Recursos Técnicos em Estética. vol. II. ed. 

São Caetano do Sul: Difusão, 2019. E-book  

 
PEREIRA, M. F. L. (Org.). Cosmetologia. São Caetano do Sul: Difusão, 2019. E-book 

 
 

➢ Disciplina: Dermatologia e Cosmetologia 

Conteúdo Programático: Oferecer conhecimento sobre a composição das 

formulações e ação dos cosméticos e dermocosméticos destinados ao corpo, face e 

cabelos. Interação destes produtos com as estruturas fisiológicas. Conceitos de 

permeação cutânea. Componentes básicos das formulações, ativos cosméticos e 

formas cosméticas. Análise crítica da composição das formulações cosméticas. 
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Restrições aos ingredientes em produtos cosméticos. Identificar e analisar as 

disfunções e distúrbios dermatológicos no sistema tegumentar relacionados à 

estética e possíveis ações profiláticas. 

* Esta disciplina atende a RESOLUÇÃO CNE/CP Nº 2, DE 15 DE JUNHO DE 

2012 que estabelece as Diretrizes Curriculares Nacionais para a Educação 

Ambiental. 

 

Bibliografia Básica:  

 

BATISTUZZO, O.J.A. de.; ITAYA, M.; ETO, Y. Formulações Magistrais em 
Dermatologia. 5ª ed, Editora Atheneu, 2018. E-book 
 
CUNHA, Andressa Marques Moreira da. Cosmetologia. Curitiba: Contentus, 2020. 
E-book. 
 
PEREIRA, M.F.L. Cosmetologia. São Caetano do Sul: Editora Difusão, 2019 E-book 
 

 
Bibliografia Complementar:  

HALAL, J. Tricologia e a Química Cosmética Capilar. 2ªed., São Paulo: Cengage 
Learning, 2019.  

PETRI, V. Guia de Bolso de Dermatologia. 1ªed. Rio de Janeiro: Atheneu, 2017. E-
book 

 
➢ Disciplina: Técnicas de Embelezamento 

Conteúdo Programático: Ferramentas e técnicas para identificar as 

estruturas e imagem do rosto, utilizando as técnicas do embelezamento para 

harmonizar e compor a imagem do indivíduo. Trazer individualidade e personificação 

para cada rosto através dos serviços realizados na sobrancelha, cílios e maquiagem; 

rompendo o paradigma dos padrões de beleza impostas pela cultura. Apreender quais 

cosméticos utilizar nas diferentes características étnicas, etárias e sociais produtos 

para cada tipo de pele, combinação de cores, correções do rosto, o mercado de 

trabalho, organização e assepsia de materiais. 

* Esta disciplina atende a RESOLUÇÃO N°1, DE 17 DE JUNHO DE 2004 que 

estabelece as diretrizes curriculares nacionais para a Educação das Relações étnico-

raciais e para o Ensino de História e Cultura Afro-brasileira e africana. 
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Bibliografia Básica:  

 

CUNHA, Andressa Marques Moreira da. Cosmetologia. Curitiba: Contentus, 2020. 
E-book. 
 
OLIVEIRA, A. L. de et. al Curso didático de estética v.1. 2.ed. São Caetano do Sul, 
2014. E-book. 
 
REZENDE, S. Beleza & Estilo 2 ed. São Paulo: Rideel, E-book 2015. 
 

 
Bibliografia Complementar:  

 

BEDIN, Valcinir. Cabelo - Tudo O Que Você Precisa Saber. Rio de Janeiro: Atheneu, 
2009. E-book  
 
GOMES, N. L. Sem Perder a Raiz: Corpo e Cabelo como Símbolos da Identidade 
Negra. 3° edição, Belo Horizonte: Autêntica editora, 2019. E-book. 
  

 

➢ Disciplina: Fisiopatologia (EaD) 

Conteúdo Programático: Reconhecer as principais patologias humanas 

relacionadas aos diferentes sistemas fisiológicos. Sistema tegumentar, sistema 

locomotor (ósseo e muscular), sistema circulatório (sanguíneo e linfático), sistema 

digestório, sistema excretor, sistema respiratório e sistema hormonal.      

 

Bibliografia Básica:  

 

MONTENEGRO, Mario Rubens; FRANCO, Marcelo. Patologia: Processos Gerais. 4. 
ed São Paulo: Atheneu, 1999. e-book. 
 
MOURÃO JÚNIOR, Carlos Alberto; ABRAMOV, Dimitri Marques. Fisiologia 
Essencial. Rio de Janeiro: Guanabara Koogan, 2016.  
 

FARIAS, G; Fisiopatologia da Obesidade. Curitiba: Contentus, 2020. E-book  
 

 
Bibliografia Complementar:  

 

http://www.ebramec.edu.br/
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GUIRRO, E.C.O.; GUIRRO, R.R.J. Fisioterapia Dermato-Funcional: Fundamentos, 
Recursos, Patologias. 3. ed., rev. ampliada Barueri: Manole, 2002.  

STANFIELD, C.L. Fisiologia Humana. 5ª ed. São Paulo: Pearson Universidades, 
2014. E-book 

 

4.2.3. Terceiro Semestre 

 

➢ Disciplina: Estética Corporal  

Conteúdo Programático: Estudo da fisiopatologia cutânea corporal, numa 

abordagem teórica e prática, tendo em vista o estudo dos mecanismos fisiológicos 

que levam ao aparecimento das disfunções cutâneas corporais, permitindo a 

elaboração de estratégias profiláticas e tratamentos. 

 

Bibliografia Básica:  

 

PEREIRA, M. F. L. (Org.). Recursos Técnicos em Estética. vol. I. São Caetano do 
Sul: Difusão, 2019. E-book 
 
PEREZ, E.; VASCONCELOS, M. G. Técnicas Estéticas Corporais. São Paulo: Érica, 
2014.  
 
ALBERINI, R. C. Dermatoterapia Funcional. Curitiba: Contentus, 2020. E-book 

 

Bibliografia Complementar:  

PEREIRA, M. F. L. (Org.). Recursos Técnicos em Estética. vol. II. 2. ed. São Caetano 
do Sul: Difusão, 2019. E-book. 

PEREIRA, M. F. L. (Org.). Cosmetologia. São Caetano do Sul: Difusão, 2019. E-book. 
 
 

➢ Disciplina: Procedimentos Pré e Pós-operatório 

Conteúdo Programático:  Avaliação no pré e pós-operatório, conhecimento e 

aplicação de tratamentos estéticos nos processos relacionados aos procedimentos pré 

e pós-operatórios, protocolos dos diversos tipos de cirurgias plásticas faciais e 

corporais. 
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Bibliografia Básica:  

 

ALBERINI, R. C. Dermatoterapia Funcional. Curitiba: Contentus, 2020. E-book 
 
PEREIRA, M. F L. (Org.). Recursos Técnicos em Estética. vol. I. São Caetano do Sul: 
Difusão, 2019. E-book 
 
PEREIRA, M. F L. (Org.). Recursos Técnicos em Estética. vol. II. São Caetano do 
Sul: Difusão, 2019. E-book 

 
 

Bibliografia Complementar: 

 

GUSMÃO, C. Drenagem Linfática Manual: Método Doutor Vodder. São Paulo; 
Atheneu editora, 2010. E-book 
 
PEREZ, E.; VASCONCELOS, M. G. Técnicas Estéticas Corporais. São Paulo: Érica, 
2014.  
 

➢ Disciplina: Terapia Capilar e Tricologia 

Conteúdo Programático: Conhecer a anatomia e a fisiologia do cabelo e couro 

cabeludo e da haste capilar. Avaliação e diagnóstico das principais em estética capilar 

e patologias. Fundamentos de tricologia (adquirir conhecimentos quanto a 

colorimetria dos fios, camadas da pele com ênfase na epiderme e o folículo 

pilosebáceo). Indicar cuidados, protocolos e tratamentos para a recuperação e saúde 

da haste do couro cabeludo. Eletroterapia aplicada à estética capilar. Cosmetologia 

aplicada à estética capilar. Mercado de trabalho para a terapeuta capilar.  

 

Bibliografia Básica: 

 

GOMES, N. L. Sem Perder a Raiz: Corpo a Cabelo como Símbolos da Identidade 
Negra. 3° edição, Belo Horizonte: Autêntica editora, 2019. E-book. 

 
 
PEREIRA, M. F L. (Org.). Recursos Técnicos em Estética. vol. II. São Caetano do 
Sul: Difusão, 2019. E-book 
 
REZENDE, S. Beleza & Estilo 2 ed. São Paulo: Rideel, 2015. E-book 
 

http://www.ebramec.edu.br/
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BEDIN, Valcinir. Cabelo - Tudo O Que Você Precisa Saber. Rio de Janeiro: Atheneu, 
2009. E-book  
 
 

 

Bibliografia Complementar:  

 

BLOCH, L. Fio a Fio: Dicas para quem sofre de Queda de Cabelos e Calvície. Rio 
de Janeiro: Doc Content, 2017.  
 
HALAL, J. Tricologia: química cosmética capilar. São Paulo: Cengage, 2016.  

 
CARRARO, L. C. A ciência do Cabelo. São Paulo: RED Publicações, 2018.  
 

 

➢ Disciplina: Medicina Chinesa Estética e Cosmética II 

Conteúdo Programático: Ensino de diferentes instrumentos e recursos 

terapêuticos que podem ser empregados para estímulos dos pontos de acupuntura, 

de modo apresentar as devidas informações teóricas e práticas na correta e eficiente 

utilização dos recursos auxiliares através dos mais adequados tipos de estímulo dos 

pontos de acupuntura pelo corpo para tratamentos estéticos. Apresentando 

basicamente as principais técnicas de estímulo corporal incluindo moxabustão, 

ventosa, Gua Sha, dentre outros recursos e técnicas para estímulos. 

 

Bibliografia Básica:  

 

SILVA FILHO, R de C. Gua sha: Massagem Terapêutica. São Paulo:EBMC, 2018  
 
SILVA FILHO, R. de C.  Ventosaterapia Chinesa.  São Paulo: EBMC, 2016.  
 
FILHO, R. Moxabustão Chinesa: A Arte do Fogo. São Paulo, EBMC, 201 

 

Bibliografia Complementar:  

 

AUTEROCHE, B.; AUTEROCHE, M. Guia Prático de Acupuntura e Moxabustão. 
São Paulo, Andrei. 1996. 270 p. 
 
INADA, T. Técnicas Simples que complementam a Acupuntura e a Moxabustão.  
São Paulo: Roca, 2003. 267 p 

 

http://www.ebramec.edu.br/
https://www.amazon.com.br/s/ref=dp_byline_sr_book_1?ie=UTF8&field-author=Valcinir+Bedin&text=Valcinir+Bedin&sort=relevancerank&search-alias=stripbooks
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KAGOTANI, Tsuguo. Shiatsu na Estética. São Paulo: Andrei, 2004.  
 

➢ Disciplina: Primeiros Socorros 

Conteúdo Programático: Realizar procedimentos básicos de primeiro 

atendimento, informar sobre as medidas a serem tomadas, bem como o que não deve 

ser realizado, evitando o agravamento na vítima, atuar com eficiência em emergências 

e formar agentes multiplicadores. 

 

Bibliografia Básica:  

 

LAMBERT, E. G. Guia Prático de Primeiros Socorros. São Paulo: 3 ed. Rideel E-
book 
 
LUONGO, J. Tratado de Primeiros Socorros. São Paulo: Rideel. E-book 
 
VARA, M.F.de F. Primeiros Socorros: Um Estudo pelo Viés da Educação Física. 
Curitiba: Intersaberes, 2020. E-book. 

 

Bibliografia Complementar:  

 

PORTO, Andrea; VIANA, Dircer LaPlaca; SILVA, Evandro de Sena. Curso didático de 

Enfermagem. 10.ed. v.1 São Paulo: Yendis, 2017. E-book. 
 
PEREIRA, M. F L. (Org.). Recursos Técnicos em Estética. vol. I. São Caetano do Sul: 
Difusão, 2019. E-book 

 
 

 

➢ Disciplina: Nutrição e Estética (EaD) 

Conteúdo Programático: Principais elementos da nutrição, da alimentação e 

da dietética relacionando-os a promoção da saúde, prevenção e tratamento de 

desordens crônicas e estéticas. Os benefícios de uma alimentação equilibrada e 

saudável para manutenção do corpo e qualidade de vida. 

 

Bibliografia Básica:  

 

SCHNEIDER, A.P. Nutrição Estética. São Paulo: Atheneu, 2009. (biblioteca virual) 
 

http://www.ebramec.edu.br/
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MENDONÇA, R. T. Nutrição: Um Guia Completo de Alimentação, Práticas de 
Higiene, Cardápios, Doenças, Dietas, Gestão. São Paulo: Rideel, 2010. E-book  
 
PANSANI, D. C. Nutrição e Dietética. São Paulo: Perason Education do Brasil, 2016. 
E-book 

 

Bibliografia Complementar:  

 

COSTA, E. A. Nutrição e Fitoterapia: Tratamento Alternativo através das Plantas. 
Petrópolis, RJ 3º edição, Vozes: 2014. E-book. 
 

LANCHA JUNIOR, A. H. Nutrição e metabolismo: aplicado a atividade motora 2ª 
edição, São Paulo: Atheneu, 2012. E-book. 

 

4.2.4. Quarto Semestre 

 

➢ Disciplina: Eletroterapia Aplicada à Estética  

Conteúdo Programático: Estudo dos efeitos dos aparelhos de eletroestética e 

sua atuação no organismo humano. Manusear e operar os equipamentos utilizados 

na estética, reconhecendo suas funções, efeitos fisiológicos, indicações e 

contraindicações aplicando a técnica adequada às disfunções estéticas faciais e 

corporais específicas. 

 

Bibliografia Básica:  
 
PEREIRA, M. F L. (Org.). Eletroterapia. São Caetano do Sul: Difusão, 2019. E-book 
 
PEREIRA, M. F L. (Org.). Recursos Técnicos em Estética. vol. II. São Caetano do 
Sul: Difusão, 2019. E-book 
 

PEREZ, E.; VASCONCELOS, M. G. Técnicas Estéticas Corporais. São Paulo: Érica, 
2014.  
 

Bibliografia Complementar:  

 

GUIRRO, E. C. de O.; GUIRRO, R. R. de J. Fisioterapia Dermato-Funcional: 
Fundamentos, Recursos, Patologias. 3. ed. rev. ampl. Barueri: Manole, 2002.  
 
ALBERINI, R. C. Dermatoterapia Funcional. Curitiba: Contentus, 2020. E-book 

http://www.ebramec.edu.br/
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➢ Disciplina: Psicologia Aplicada, Desenvolvimento Humano e Social  

Conteúdo Programático: Introdução à Psicologia abordando as principais 

escolas da psicologia nos aspectos sobre o estudo do comportamento, percepção e 

personalidade. Apresenta o desenvolvimento humano individual em suas diversas 

fases: infância, adolescência, vida adulta e envelhecimento com enfoque nos aspectos 

de autoimagem e autoestima. Psicologia Social aplicada à estética e cosmética e 

processos psicossociais relacionados a imagem corporal e principais transtornos 

relacionados as questões estéticas e da beleza. São trabalhados aspectos da relação 

profissional/cliente, bem como a compreensão global sobre as interações sociais. 

 

Bibliografia Básica:  

 

ESCORSIN A P. Psicologia e Desenvolvimento Humano. Curitiba: Intersaberes, 
2016. E-book 
 
LORENA, AB. Psicologia Geral e Social. São Paulo: Pearson Education, 2014. E-
book 
 
QUADROS, E A. Psicologia e Desenvolvimento Humano. Rio de janeiro: Vozes, 
2017. E-book. 
 

Bibliografia Complementar:  

 

CARRARA, Kester. Introdução à Psicologia da Educação: Seis Abordagens. São 
Paulo: Avercamp, 2003. 5ex. 159.922 C172i 
 
RODRIGUES, A. Psicologia Social para Principiantes: Estudo da Interação 
Humana. Petrópolis: Vozes, 2011. 2ex. 159.9 R696p 
 

 

➢ Disciplina: Técnicas de Spa 

Conteúdo Programático: Habilitar o aluno a reconhecer e saber trabalhar 

com as diversas técnicas de tratamento de fins estéticos corporal e facial, aplicadas 

ao tratamento e bem estar físico e mental de seus clientes. Estudar os efeitos 

fisiológicos, indicações e contraindicações. Conhecimento sobre a estrutura física, 

administrativa e recursos. Prepará-lo com ética, para planejar e gerir os serviços 

executados no SPA.  

http://www.ebramec.edu.br/
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Bibliografia Básica:  

 

PEREIRA, M.F.L. Spaterapia. São Caetano do Sul: Difusão, 2013. E-book  
 
CALVIN, Elisiane Nitz de Carvalho. Pedras Quentes. São Paulo: Yendis, 2016. E-
book 
 
ALBERINI, R. C. Dermatoterapia Funcional. Curitiba: Contentus, 2020. E-book 

 

 

Bibliografia Complementar:  

 

MUNFORD, S. A Bíblia da Massagem. São Paulo: Pensamento, 2010. 3ex. 615.82 
M966b 
 
CARDOSO, I; C; Teoria da Massoterapia Oriental e Ocidental. Curitiba. Contentus, 
2020. E-book 

DONATELLI, S. A Linguagem do Toque: Massoterapia Oriental e Ocidental. Rio 
de Janeiro: Roca, 2015. 2ex. 615.82 D677l 

  
PEREIRA, Maria de Fátima Lima (Org.). Recursos Técnicos em Estética. vol. I. 2. 
ed. São Caetano do Sul: Difusão, 2019. E-book 

 

➢ Disciplina: Visagismo e Construção da Imagem 

Conteúdo Programático: Reconhecimentos das hemifaces, hereditariedade, 

triângulo da vida, tipos de silhueta e biotipos. Identificar formato, perfil, linhas, 

ângulos e estruturas do rosto. Elaborar projetos para conectar a cabeça ao corpo com 

equilíbrio e ajuste visual. Diagnosticar cores quentes e frias, suas características de 

luminosidade e efeitos de luz e sombra na construção da imagem. Propor projetos 

diversos por meio dos conhecimentos adquiridos orientando a mensagem na 

construção da imagem pessoal e profissional. 

* Esta disciplina atende a RESOLUÇÃO CNE/CP Nº 1, DE 30 DE MAIO DE 

2012 que estabelece as diretrizes curriculares nacionais para a Educação de Direitos 

Humanos (diversidade, deficiências, necessidades especiais, direitos humanos). 

 

Bibliografia Básica:  

http://www.ebramec.edu.br/
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CUNHA, Andressa Marques Moreira da. Cosmetologia. Curitiba: Contentus, 2020. 
E-book. 
 
OLIVEIRA, A. L. de et. al Curso Didático de Estética v.1. 2.ed. São Caetano do Sul, 
2014. E-book. 
 
REZENDE, S. Beleza & Estilo. 2 ed. São Paulo: Rideel, 2015. E-book 

 
Bibliografia Complementar:  

 

BEDIN, Valcinir. Cabelo - Tudo O Que Você Precisa Saber. Rio de Janeiro: Atheneu, 
2009. E-book 
 
GOMES, N. L. Sem Perder a Raiz: Corpo e Cabelo Como Símbolos da Identidade 
Negra. 3° edição, Belo Horizonte: Autêntica editora, 2019. E-book. 
 

 

➢ Disciplina: Medicina Chinesa Estética e Cosmética III  

Conteúdo Programático: Métodos específicos da acupuntura na prevenção e 

tratamento de alterações relacionadas com queixas estéticas, de acordo com as 

teorias e princípios da Medicina Chinesa, através da adequada seleção e combinações 

de pontos de acupuntura, acompanhadas dos devidos métodos de agulhamento em 

combinação com outros métodos ou de forma isolada. 

 

Bibliografia Básica:  

 

FERNANDES, F. A. C. Acupuntura Estética e No Pós-Operatório de Cirurgia 
Plástica. São Paulo: Ícone, 2008. 160 p.  

 
FORNAZIERI, L. C. Tratado de Acupuntura Estética. 3. Ed. rev. e ampl. São Paulo: 
Ícone, 2013 224 p  
 
FERNANDES, F. A. C. Acupuntura Estética: Prática e Objetiva: Novos 
Procedimentos. 1. Ed. Sâo Paulo: Ícone, 2013. 96 p  

 

Bibliografia Complementar:  

 

AUTEROCHE, B.; AUTEROCHE, M. Guia Prático de Acupuntura e Moxabustão. 
São Paulo, Andrei. 1996. 270 p. 
 

http://www.ebramec.edu.br/
https://www.amazon.com.br/s/ref=dp_byline_sr_book_1?ie=UTF8&field-author=Valcinir+Bedin&text=Valcinir+Bedin&sort=relevancerank&search-alias=stripbooks
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FTE EBRAMEC.  Acupuntura na Obesidade. Apresentação de Jusy Agnes. 46 min. 
Disponível em: https://www.youtube.com/watch?v=Ni6fwMSusAo. Acesso em: 19. 
fev. 2022.  
 
PETRI, Valeria. Guia de Bolso de Dermatologia. Rio de Janeiro: Atheneu, 2017. E-
book. 
 
VIEIRA, M. S. R. Acupuntura e Medicina Integrativa: Sabedoria Milenar, Ciência 
e Bem-Estar. São Paulo: MG Editora, 2017 3ex. 615.814.1 V658a 

 
 

➢ Disciplina: Língua Brasileira de Sinais - LIBRAS  

Conteúdo Programático: Conhecer a história e cultura surda. Entender as 

relações entres os sujeitos surdos e ouvintes. Aprender a Língua Brasileira de Sinais 

– Libras para contato inicial com surdos através da introdução de vocabulário e 

diálogo em Libras. Gramática da Libras (parâmetros, classificadores, estrutura 

frasais). Legislação e Inclusão, como atender às pessoas com deficiência. 

Incentivar e viabilizar a prática da inclusão em todos os ambientes e 

especificamente no ambiente de trabalho. Uso da língua em contextos reais de 

comunicação. 

 

Bibliografia Básica:  

 

SILVA, R D. Língua Brasileira de Sinais - LIBRAS. São Paulo: Pearson Education 
do Brasil, 2015 E-book 

 
BAGGIO, M; NOVA MGC. LIBRAS. Curitiba: Editora Intersaberes, 2017. E-book 

 
SARNIK, M. V. T. LIBRAS. Curitiba: Contentus, 2020. E-book 

 

Bibliografia Complementar:  

 

PEREIRA, MCC, CHOI, D; VIEIRA, MJ; GASPAR P; NAKASATO, R. LIBRAS: 
Conhecimento além dos Sinais. São Paulo, Pearson, 2011 E-book  

 
ALMEIDA, EC. Atividades Ilustradas em Sinais De LIBRAS. Rio de Janeiro. 
REVINTER, 2013.  
 
GESSER, A. Libras? Que Língua é Essa? Crenças e Preconceitos em Torno da 
Língua de Sinais e da Realidade Surda. São Paulo, Parábola, 2009.  

 

http://www.ebramec.edu.br/
https://www.youtube.com/watch?v=Ni6fwMSusAo
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➢ Disciplina: Empreendedorismo e Gestão - EaD 

Conteúdo Programático: Apresentar e contextualizar a temática do 

empreendedorismo, gestão de negócios e visão de mercado, a partir do entendimento 

de empreendedorismo e do perfil do empreendedor de sucesso (necessidades, 

conhecimento, habilidades e valores). O papel do empreendedor na sociedade. 

Políticas e estratégias competitivas, plano de negócios, gestão de pessoas, pesquisa 

de mercado, técnicas de negociação, formação de preços e ferramentas gerenciais. O 

papel gerencial do profissional no âmbito da estética e cosmética. 

 

Bibliografia Básica: 

  

STANDLER, Adriano (org.); ARANTES, Elaine Cristina; HALICKI, Zélia.  
Empreendedorismo e responsabilidade social. v.4. 2. ed. Curitiba: InterSaberes, 
2014. E-book. 
 
SERTEK, Paulo. Empreendedorismo. Curitiba: InterSaberes, 2013. E-book. 
 
PEREIRA, M; F; L; Gestão de negócios em estética [livro eletrônico] São Caetano do 
Sul: Difusão, 2018. E-book 

 
 
Bibliografia Complementar: 

  

SILVA, Marcos Ruiz da. Empreendedorismo. Curitiba: Contentus, 2020. E-book. 
 

FABRETE, T; C; L; Empreendedorismo 2. ed. São Paulo: Pearson Education do 
Brasil, 2019. E-book 

 
FTE EBRAMEC. Empreendedorismo na Saúde. Apresentação de Rafael Vieira. 
151 min. Disponível em: https://www.youtube.com/watch?v=wFIa-dAZbIo&gt. 
Acesso em: 19. fev. 2022.  

  

http://www.ebramec.edu.br/
https://www.youtube.com/watch?v=wFIa-dAZbIo&gt
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4.2.5. Quinto Semestre 

 

➢ Disciplina: Gerontologia Estética  

Conteúdo Programático: Introdução a Gerontologia, seus objetivos de estudo. 

Curso de vida e classificações etárias. Distribuição demográfica e social. Fisiologia do 

envelhecimento. Teorias do envelhecimento e a promoção de saúde na velhice 

relacionada à estética. Transformações biológicas e psicológicas. 

 

Bibliografia Básica:  

 

FONSECA, A. M. Envelhecimento Feminino. São Paula; E-book ATHENEU, 2015. 
E-book 

 
NETO. A. C. et al. Atualizações em Geriatria e Gerontologia VI: Envelhecimento 
e Saúde Mental. Porto Alegre: EDIPUCRS, 2016. E-book 

 
DALACORTE, R. R.; RIGO J. C.; SCHNEIDER. R. H.; SCHWANKE. C. H. A. Cuidados 
Paliativos em Geriatria e Gerontologia. São Paulo: ATHENEU, 2012. E-book 

 

Bibliografia Complementar:  

 

MACEDO, A. R. Envelhecer com Arte, Longevidade e Saúde. São Paulo: ATHENEU, 
2010. E-book 
 
MORIGUCHI, Yukio (org.) [et.al]. Entendendo as Síndromes Geriátricas. Porto 
Alegre: EdiPUC-RS, 2019. E-book. 
 
TERRA, N. L. Previna-se das Doenças Geriátricas. Porto Alegre: Ed. PUCRS, 3ª ed, 
2011. E-book. 
 
 

➢ Disciplina: Atividades Acadêmicas de extensão 

Conteúdo Programático: Atuação em atividades de extensão presentes na 

Faculdade EBRAMEC, como: Programas; Projetos; Cursos de Extensão; Workshops 

online e presenciais; Palestras online e presenciais; Visitas à Empresas de Cosméticos 

e/ou Equipamentos; Eventos internos e externos; Prestações de Serviços; 

http://www.ebramec.edu.br/
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Atendimentos à Comunidade e Produções diversas coordenadas por integrantes do 

quadro docente da instituição. 

 

➢ Disciplina: Projeto integrador I 

Conteúdo Programático: Promover e incentivar atividades de pesquisa e 

trabalho em equipe, identificando habilidades e aplicação dos conceitos e 

conhecimentos adquiridos no decorrer da efetivação curricular viabilizando o senso 

crítico indispensáveis na formação profissional. 

 

 

➢ Disciplina: Prática clínica I 

Conteúdo Programático: Prática supervisionada. Planejamento, avaliação e 

execução das atividades que envolvem a estética. Prática dos fundamentos das 

técnicas de estética facial e corporal. Integração do conhecimento teórico-prático para 

realização de tratamentos. 

 

4.2.6. Sexto Semestre 

 

➢ Disciplina: Estética Paliativa  

Conteúdo Programático: Utilizar técnicas paliativas (reflexologia, terapias 

relaxantes, massagens, auriculoterapia, acupuntura, entre outras técnicas 

específicas para relaxamento) como objetivo auxiliar uma melhora de vida, qualitativa 

para pacientes oncológicos, pessoas da terceira idade entre outras que tenham o 

objetivo de trazer equilíbrio entre o indivíduo e sua mente-corpo, com foco na 

prevenção, tratamento ou cura. Nestes casos em específico explora também a 

utilização de cosméticos formulados por meio de matérias primas específicas, que 

possam contribuir para que o paciente recupere sua autoestima e consiga encontrar 

forças físicas e psicológicas para o devido enfrentamento da sua condição.  Esses 

recursos potencializam o tratamento convencional através do fortalecimento do 

http://www.ebramec.edu.br/
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organismo, equilíbrio das emoções e do controle do estresse, objetivando o 

relaxamento mental e muscular. 

 

Bibliografia Básica:  

 

CORADAZZI A. L. el al Cuidados Paliativos. SUMMUS: São Paulo: MG, 2019. E-
book. 

HEY, Ana Paula. Cuidados Paliativos. Curitiba: Contentus, 2020. E-book 

OISHI, A. C. E. N. Cuidados Paliativos: Abordagem Multidisciplinar e Integração 
no Sistema de Saúde. Curitiba: Contentus, 2020. E-book 

 
 

Bibliografia Complementar:  

 

SILVA, J. B. Assistência, Intervenção e Humanização em Cuidados Paliativos.  
Curitiba: Contentus, 2020. E-book 

DALACORTE, Roberta Rigo et al. Cuidados Paliativos em Geriatria e Gerontologia. 
São Paulo: Atheneu, 2012. E-book 

MORITZ, Rachel Duarte (org.). Cuidados Paliativos nas Unidades de Terapia 
Intensiva. São Paulo: Atheneu, 2012. E-book 

ZADROZNY, Adriana. Manejo da Alimentação em Cuidados Paliativos. Curitiba: 
Contentus, 2020. E-book 

 
ANCP: Academia Nacional de Cuidados Paliativos. Manual de Cuidados Paliativos. 
Disponível em: http://biblioteca.cofen.gov.br/wp-
content/uploads/2017/05/Manual-de-cuidados-paliativos-ANCP.pdf. Acesso em: 
19. fev. 2022.  
 

➢  Disciplina: Dietoterapia Chinesa (EaD) OPTATIVA 

Conteúdo Programático: Estudos iniciais sobre o entendimento dos 

alimentos de acordo com a visão da medicina chinesa. Princípios essenciais da 

dietoterapia chinesa. Introdução, importância, aplicabilidades e diferenças entre a 

dietoterapia chinesa e brasileira. A influência dos sabores e temperaturas dos 

alimentos na manutenção da saúde, prevenção e tratamento 

 

http://www.ebramec.edu.br/
http://biblioteca.cofen.gov.br/wp-content/uploads/2017/05/Manual-de-cuidados-paliativos-ANCP.pdf
http://biblioteca.cofen.gov.br/wp-content/uploads/2017/05/Manual-de-cuidados-paliativos-ANCP.pdf
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Bibliografia Básica:  

 

HIRSCH, S. Manual do Herói: Ou a Filosofia Chinesa na Cozinha. Petrópolis: 
Correcotia, 2012.  
 
ISOSAKI, Mitsue; CARDOSO, Elisabeth; OLIVEIRA, Aparecida de. Manual de 
dietoterapia & avaliação nutricional. 2. ed. São Paulo: Atheneu, 2009. E-book. 
 
COSTA, E. A. Nutrição e Fitoterapia: Tratamento Alternativo através das Plantas. 
Petrópolis, RJ 3º edição, Vozes: 2014. E-book. 

 

Bibliografia Complementar:  

 

SANTOS, Fernanda Mara dos. Alimentação Terapêutica Chinesa: Reequilíbrio 
pelos Cinco Elementos e Tratamentos por Síndromes. São Paulo: Inserir, 2018.  
 
LU, H, C. Alimentos Chineses para Longevidade: A Arte da Longa Vida. São Paulo: 
Roca, 1997.  
 

 

➢ Disciplina: Terapias Naturais Aplicadas à Estética (EaD) OPTATIVA 

Conteúdo Programático: Esta disciplina visa apresentar aos alunos novas 

alternativas que podem ser integradas a seus tratamentos estéticos e cosméticos de 

modo que os resultados possam ser potencializados, além de oferecer diferentes 

possibilidades a seus clientes. As terapias naturais utilizam recursos disponíveis na 

natureza ou que utilizam métodos que não agridam o organismo, podendo utilizar 

plantas, flores, óleos essenciais, argila e/ou métodos manuais 

 

Bibliografia Básica:  

 

ORSI, RM. O Livro das Terapias Naturais: Elementos de Naturologia. São Paulo:  
Ícone, 2010.  
 

WEILL, Roberto. As Ervas que Curam. [s.l.]: Global Editora, 2015. E-book. 
 
LEITE MLS; Lannes M. Manual De Fitoterapia Chinesa E Plantas Brasileiras. São 
Paulo: Ícone, 2005.  

 

Bibliografia Complementar:  
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OLIVEIRA, P; A; B; As Plantas Medicinais Brasileiras na Medicina Chinesa. volume 
II.  
 
CASTRO, Mayra Corrêa e. Aromaterapia. Curitiba: Contentus, 2021. E-book. 
 
COSTA, Eronita Costa de Aquino. Plantas Medicinais. Rio de Janeiro: Vozes, 2020. 
E-book.   

 

 

➢ Disciplina: Beleza para Mídias Sociais (EaD) OPTATIVA 

Conteúdo Programático: Utilizar técnicas de atendimento que forneçam uma 

relação de qualidade com o cliente. Desenvolver habilidades para utilizar as 

ferramentas de marketing na promoção das empresas de estética e cosmética. Criar 

estratégias que visem à satisfação e fidelização do cliente através das mídias digitais. 

Planejamento, uso e monitoramento de redes sociais. Ferramentas colaborativas. 

Mídias sociais em organizações, em marketing, mineração de opiniões e gestão de 

perfis. 

 

Bibliografia Básica:  

 

COSTA, C; G; A; Gestão de mídias sociais. Curitiba: Intersaberes, 2017. E-book 
 
COUGHLAN, Anne T. et al. Canais de Marketing. 7. ed. São Paulo: Pearson, 2011. 
e-book. 
 
REZENDE, S; Beleza & Estilo. 2 ed. São Paulo: Rideel, E-book 2015. 
 
ARROYO-VÁZQUEZ, Natalia. El Uso Profesional de las Redes Sociales. Anuario 
ThinkEPI, v. 3, p. 145-152, 2009. Disponível em: 
https://recyt.fecyt.es/index.php/ThinkEPI/article/view/32011. Acesso em: 19. fev. 
2022.  
 
Bibliografia Complementar: 

 

CODINA, Lluís. Ciencia 2.0: Redes Sociales y Aplicaciones en línea para 
Académicos. Hipertext.net, n.7, 2009. Disponível em: 
https://www.upf.edu/hipertextnet/numero-7/ciencia-2-0.html. Acesso em: 19. fev. 
2022. 
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RIBEIRO, Lucyara Ribeiro (org.). Marketing Social e Comportamento do 
Consumidor. São Paulo: Pearson, 2015. E-book 
 
ROCHA, Águida Garreth Ferrasz (org.). Planejamento e Gestão Estratégica. São 
Paulo: Pearson Education do Brasil, 2012. E-book. 

 

4.3. Prática Clínica 

Destacam-se na matriz curricular, as disciplinas de Prática Clínica I e II, 

ministradas, respectivamente, no 5.º e 6.º semestre do curso. Durante todo o curso, 

as disciplinas teórico-práticas foram planejadas de modo a oportunizar aos discentes 

o desenvolvimento dos saberes gradualmente, a princípio com observação da atuação 

do docente que demonstra os procedimentos, partindo para o desenvolvimento das 

habilidades através da interação discente-discente, para treinar o “fazer e receber” 

para, em seguida, passar à prática direcionada de atendimento à comunidade interna 

e externa. Através das aulas práticas e atendimentos em eventos institucionais e 

datas comemorativas, os discentes adquirem o conhecimento e aprimoram a prática.  

A Prática Clínica I e II têm importante papel na matriz curricular e, como o 

próprio nome as descreve, são totalmente práticas, onde o discente desenvolve o 

senso crítico, fortemente embasado na compreensão dos fundamentos teóricos, 

consolida o desenvolvimento das competências e habilidades práticas necessárias ao 

egresso, com intensa articulação da teoria e prática.  

A Prática Clínica é supervisionada pelos docentes responsáveis pela disciplina, 

em que são oferecidos à comunidade interna (funcionários e alunos de outros cursos), 

assim como à comunidade externa, atendimentos em estética facial, estética corporal, 

eletroterapia, terapias capilares e acupuntura estética. Nestas disciplinas, os 

discentes realizam a anamnese e avaliação estética/diagnóstico do(a) 

cliente/paciente, elaboram a estratégia de tratamento e a executam, desenvolvendo 

de forma plena as habilidades e competências do perfil do egresso. O docente 

acompanha esta evolução através da avaliação contínua, em que desempenha o papel 

de orientador, incentivando o discente a desenvolver o senso crítico e a busca na 

resolução de problemas. 
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A Prática Clínica, portanto, tem importância fundamental para a formação do 

Tecnólogo em Estética, sendo imprescindível o papel do docente em estimular a 

proatividade do discente para assumir o papel principal do processo ensino-

aprendizagem e conquistar a autonomia de forma contínua e efetiva. 

A prática clínica tem como objetivos: 

• aplicação prática dos conhecimentos teórico-práticos adquiridos nas 

disciplinas do curso;  

• aprimoramento do ensino; 

• complementação da aprendizagem;  

•  interação com a comunidade;  

• soluções para situações-problema vivenciadas na área; 

Os atendimentos terão duração variável, dependendo do serviço/tratamento 

realizado, da abordagem e da técnica empregadas.  

1. Os serviços/tratamentos ofertados podem variar conforme organização do 

professor responsável e material disponível. A cada semestre, os 

serviços/tratamentos serão revisados e analisadas novas propostas com o 

Núcleo Docente Estruturante (NDE) do curso.  

2. Os atendimentos poderão ser agendados com a recepção nos horários de 

funcionamento.  

3. No caso de demanda espontânea, caso haja vaga, o atendimento/serviço 

poderá ser realizado.  

4.  O controle de atendimentos dos pacientes/clientes será́ realizado pela 

recepção através da Ficha de Cadastro de Cliente.  

5. Cada paciente/cliente terá direito a realizar uma vez ou duas por semana cada 

procedimento, sendo este controlado através da Ficha de Cadastro do Cliente. 

6. É de competência do docente do curso:  1.º Agendar previamente a aula de 

acordo com o cronograma do plano de ensino. 2.º Usar jaleco e sapato fechado 

nas aulas práticas. 3.º Solicitar junto à coordenação os equipamentos e 

materiais necessários para as aulas práticas. 4.º Respeitar o horário de início 

e término das aulas.  5.º Manter a ordem nos laboratórios durante a realização 

das atividades práticas. 6.º Zelar pela limpeza, organização, manutenção e 

bom funcionamento dos laboratórios, que queiram estudar suas habilidades 

práticas nos laboratórios, com agendamento prévio e autorização da 
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coordenação do curso. 7.º Realizar o controle de equipamentos e materiais do 

laboratório através do Livro de ocorrências existente em cada laboratório. 

7.  É de competência do aluno: 1.º Usar jaleco de manga comprida, sapato 

fechado e demais EPI’s durante as atividades práticas. 2.º Utilizar o laboratório 

apenas na presença do professor e/ou monitor responsável. 3.º Zelar pela 

limpeza, organização, manutenção e bom funcionamento dos laboratórios 

8. Fica vedado o consumo de comidas e bebidas dentro dos laboratórios, bem 

como fumar dentro das dependências dos laboratórios. É vedada a 

permanência de não acadêmicos do CST em Estética e Cosmética, exceto com 

autorização da coordenação de curso. É vedada a manipulação de 

equipamentos e produtos sem a presença do monitor ou professor. 

9. Os horários de funcionamento e atendimento à população podem sofrer 

alterações, conforme horário de aula prática solicitado por professores a cada 

semestre letivo. 

10. Os alunos irão desenvolver atividades em: a) Estética corporal: realizarão 

tratamentos/serviços corporais; limpeza e higiene da sala de atendimento, 

assim como dos materiais utilizados. b) Estética facial: realizarão 

tratamentos/serviços faciais; limpeza e higiene da sala de atendimento, assim 

como dos materiais utilizados. c) Avaliação: realizarão o primeiro atendimento 

com preenchimento da ficha de anamnese; avaliação corporal e facial dos 

pacientes; encaminhamento adequado para tratamentos/procedimentos; 

limpeza e higiene da sala de atendimento, assim como dos materiais utilizados. 

 

Dentre as medidas gerais de contingenciamento que visem aumentar a 

prevenção de contaminação que devem ser seguidas por toda comunidade 

acadêmica, temos:  

• Evitar o compartilhamento de materiais e objetos de qualquer natureza. Quando 

a atividade prática exigir este tipo de compartilhamento, o procedimento deverá 

ser detalhado e discutido com a coordenação para que as medidas de sanitização 

sejam tomadas e assim garantir, tanto a qualidade do procedimento, quanto a 

segurança das pessoas;  
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• Respeitar o distanciamento mínimo obrigatório que, nas instituições de ensino, é 

de um metro e meio (1,5m) de distância entre pessoas com máscara de proteção 

facial;  

• Obedecer a disposição das bancadas e/ou espaços de trabalho de forma que 

respeite o distanciamento mínimo obrigatório;  

• Estabelecer fluxos de entrada e saída, bem como de deslocamento de modo que 

se evitem aglomerações e/ou proximidade entre as pessoas;  

• Promover a antissepsia das mãos com álcool 70%;  

• Fornecer material impresso, cartazes, informações digitais coletivas ou 

individuais que prestem o objetivo de informação sobre as medidas necessárias 

para proteção individual e coletiva à contaminação;  

• Com o retorno das atividades presenciais, o corpo docente junto ao respectivo 

coordenador do curso, deve priorizar as atividades com turmas menores e o 

escalonamento dos alunos quando necessário, facilitando assim a obediência dos 

protocolos que requerem a ocupação máxima dos espaços do laboratório e o 

distanciamento de, no mínimo 1,5 metros, entre as bancadas ou espaços de 

trabalho de acordo como as recomendações municipais e estaduais vigentes;  

• Manter o ambiente ventilado mantendo-se as portas e janelas abertas;  

• Somente objetos estritamente necessários deverão ser portados no ambiente do 

laboratório e não deverão ser compartilhados; 

• A limpeza deverá ser ampliada, tanto nas instalações físicas quanto nos 

equipamentos e, sempre que possível, logo após o uso; 

• Deverão ser dispostos nas instalações da Faculdade materiais informativos 

contendo orientações para a comunidade de como se comportar frente às novas 

condições pós pandemia;  

• Cuidado especial deverá ser dado aos indivíduos que sejam considerados do grupo 

de risco (pessoas acima de 60 anos e/ou com comorbidades); 
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5. Administração acadêmica 

5.1. Coordenação do curso 

A coordenação do CST em Estética e Cosmética da Faculdade EBRAMEC, 

representada pela Profa. Mestre Vera Lúcia Taba Sumida, atende à demanda  do 

curso com o apoio do NDE e do Colegiado. A coordenação de curso na Faculdade 

EBRAMEC tem caráter deliberativo, dentro dos limites das suas atribuições, e caráter 

consultivo, em relação às demais instâncias. Sua finalidade imediata é colaborar para 

a inovação e aperfeiçoamento do processo educativo e zelar pelo cumprimento do 

disposto no PPC e PDI, dialogando com o NDE, com o colegiado, com a coordenação  

geral, com o Núcleo de Apoio Pedagógico (NAP) e analisando os relatórios da Comissão 

Própria de Avaliação (CPA), visando melhoria contínua do curso. Dentre as funções 

da coordenação estão: montar a grade horária semestral com a atribuição de 

disciplinas aos docentes, respeitando a disponibilidade de horário e aderência destes 

aos componentes curriculares oferecidos em cada semestre; atualizar 

constantemente, junto ao NDE, o Projeto Pedagógico do Curso, segundo a 

necessidade e a legislação vigente; deliberar sobre os planos de ensino e conteúdos 

programáticos e zelar pela sua execução pelos doecentes; apresentar proposta para 

aquisição de material bibliográfico para adequação da Bibliografia Básica e 

Complementar, indicar necessidade de aquisição de mobiliário, equipamentos, 

cosméticos, descartáveis e insumos necessários às aulas práticas; indicar, em 

colaboração com os docentes de cada disciplina, necessidade de manutenção dos 

laboratórios e equipamentos; pronunciar-se sobre aproveitamento de estudos e 

adaptações de discentes; elaborar os Planos de Estudo para discentes reprovados ou 

sujeitos a processo de adaptação para aproveitamento de estudos; solicitar 

atualização do currículo dos docentes para verificação das potencialidades dos 

mesmos; participar do processo de admissão, promoção, realocação, inclusão de 

aderências às disciplinas e afastamento do pessoal docente, avaliando o potencial 
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interdisciplinar dos docentes e dando preferência àqueles de maior adequação quanto 

à aderência às disciplinas e titulação requerida; elaborar as pautas, agendar e 

conduzir reuniões do Núcleo Docente Estruturante e do Colegiado de curso; organizar 

e sistematizar modelos para padronização de documentos do curso, como: conteúdo 

programático, plano de ensino, avaliações, atas de reuniões, fichas de avaliação, 

termos de consentimento de uso de imagem e voz; verificar a compatibilidade de carga 

horária e equivalência de conteúdos para alunos transferidos; estar sempre 

disponível para apoiar e orientar docentes e discentes no âmbito do curso, quando 

requerido; acompanhar a execução das atividades programadas, bem como a 

assiduidade dos professores e alunos; entrevistar alunos de inclusão e intermediar 

medidas de adaptação curricular para a acessibilidade metodológica; acompanhar as 

avaliações desenvolvidas, solicitando aos docentes respeitar os prazos estabelecidos 

no calendário acadêmico e que realizem a vista das provas, para a devolutiva ao 

discente quanto ao seu desempenho no processo ensino-aprendizagem; estimular a 

iniciação científica e de pesquisa entre o corpo docente e discente; realizar articulação 

e parcerias com profissionais atuantes, empresas de cosméticos e equipamentos que 

possam contribuir para o desenvolvimento do curso, para o desenvolvimento da 

prática profissional dos discentes e possibilitar a interação com esses profissionais e 

empresas, sejam em palestras, workshops ou atendimentos em eventos da 

instituição; desenvolver atividades e atendimentos ao público interno e externo, com 

participação ativa dos discentes nos eventos institucionais; promover ações junto à 

equipe de marketing que atinjam o público-alvo para captação de novos alunos, com 

divulgação do curso na comunidade interna, do entorno e nas mídias sociais. A 

participação nos eventos e atividades extracurriculares são registrados por meio de 

fotos, gravações e planilhas, contabilizando desta forma o número de participantes, 

sendo arquivados como portifólios e ou relatórios, como indicadores de desempenho. 

Todas estas atribuições são documentadas e previstas em plano de ação anual e 

compartilhado publicamente. Além disso, a Comissão Própria de Avaliação (CPA) da 

EBRAMEC, constituída por: Presidente; Representante do Corpo Docente; 

Representante do Corpo Discente; Representante do Corpo Técnico Administrativo e 

um representante da Sociedade Civil, esse órgão é respinsável pela a autoavaliação 

institucional, que abrange a atuação docente e da coordenação, sendo que esta 

avaliação não assume um caráter denunciador, mas, sim, de detecção das 
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fragilidades e das potencialidades para propor alternativas em busca da melhoria 

contínua e de novas possibilidades. Anualmente, a CPA publica seu relatório no 

endereço da página eletrônica institucional. 

5.1.1 Regime de Trabalho da Coordenação 

A coordenação do CST em Estética e Cosmética da Faculdade EBRAMEC, 

representado pela Profa. Mestre Vera Lúcia Taba Sumida, atua em regime parcial 

com o apoio do NDE e Colegiado do curso, com carga horária de 16 horas de 

dedicação exclusiva à coordenação, 8 horas dedicadas à docência, totalizando 24 

horas semanais. A coordenação de curso na Faculdade EBRAMEC tem caráter 

deliberativo, dentro dos limites das suas atribuições, e caráter consultivo, em relação 

às demais instâncias. Sua finalidade imediata é colaborar para a inovação e 

aperfeiçoamento do processo educativo e zelar pelo cumprimento do disposto no PPC 

e PDI, dialogando com o NDE, com o colegiado, com a coordenação  geral, com o 

Núcleo de Apoio Pedagógico (NAP) e analisando os relatórios da Comissão Própria de 

Avaliação (CPA), visando melhoria contínua do curso. A carga horária destinada à 

coordenação atende as demandas do CST em Estética e Cosmética, além do que as 8 

horas dedicadas à docência aproximam a coordenação do discente e fortalece a 

conexão entre os docentes por todos vivenciarem o dia-a-dia do processo de ensino-

aprendizagem, com isso a integração discente-docente-coordenação corre de forma 

natural, facilitando a comunicação e resolução de problemas. As atribuições 

específicas da coordenação são documentadas e previstas em plano de ação anual e 

compartilhado publicamente. Além disso, a Comissão Própria de Avaliação (CPA) da 

EBRAMEC, constituída por: Presidente; Representante do Corpo Docente; 

Representante do Corpo Discente; Representante do Corpo Técnico Administrativo e 

um representante da Sociedade Civil, esse órgão é respinsável pela a autoavaliação 

institucional, que abrange a atuação docente e da coordenação, sendo que esta 

avaliação não assume um caráter denunciador, mas, sim, de detecção das 

fragilidades e das potencialidades para propor alternativas em busca da melhoria 

contínua e de novas possibilidades. Anualmente, a CPA publica seu relatório no 

endereço da página eletrônica institucional. 
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5.2. Colegiado do Curso 

O colegiado de curso é o órgão administrativo, consultivo, deliberativo, 

normativo e de supervisão da organização acadêmica dos cursos de Graduação da 

Faculdade EBRAMEC destinado a discutir sobre a política de ensino, pesquisa e 

extensão de cada curso e colaborar com sua execução do Projeto Político Pedagógico 

do Curso. É institucionalizado através do Regimento Interno da Faculdade EBRAMEC 

e Regulamento próprio. 

O Colegiado de Curso do CST em Estética e Cosmética é constituído, pela 

coordenadora de curso de graduação, como sua presidente; por todos os professores 

que lecionam no curso; por um representante discente eleito entre seus pares; e por 

um representante do corpo técnico-administrativo escolhido pela Coordenação Geral 

de Graduação. 

Em caso de faltas e impedimentos o Coordenador de curso é substituído pelo 

membro do Colegiado mais antigo na instituição. há um colegiado para cada curso 

de graduação; os representantes docentes nos colegiados de curso terão mandato 

definido de 02 anos; e o representante do corpo discente terá mandato de 1 (um) ano. 

São competências do Colegiado: auxiliar a coordenação do curso na discussão 

sobre as diretrizes curriculares e subsidiar o projeto pedagógico do curso; sugerir 

normas, critérios e providências em matéria de sua competência; deliberar, em 

primeira instância, sobre os regulamentos referentes ao curso; opinar sobre decisões 

tomadas pelo Coordenador de Curso; estabelecer formas de acompanhamento e 

avaliação do curso, em articulação com a Comissão Própria de Avaliação (CPA), 

inclusive acompanhando e auxiliando na divulgação dos resultados; definir a política 

para o desenvolvimento do ensino, da pesquisa e da extensão no âmbito de cada 

curso em conformidade com o planejamento estratégico da instituição; analisar e 

integrar as ementas e planos de ensino das disciplinas, compatibilizando-os ao 

Projeto Pedagógico do Curso; apresentar e analisar proposta para aquisição de 

material bibliográfico e de apoio didático-pedagógico; estimular e apoiar o 

aperfeiçoamento do pessoal docente; analisar, sempre que houver necessidade, 

outras questões acadêmicas de natureza não pedagógica apresentadas por 

professores e alunos; analisar os casos de infração disciplinar e, quando necessário, 
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encaminhar à Direção Geral; promover a identificação e sintonia com os demais 

cursos da Faculdade EBRAMEC. 

As atividades do Colegiado na Faculdade EBRAMEC são distribuídas 2 vezes 

por semestre (início e final do período letivo) e, extraordinariamente, sempre que 

convocado pelo presidente ou a pedido da maioria de seus membros, registrando-se 

os atos praticados em ata, cuja lavratura e arquivo são de natureza obrigatória., 

sendo que de cada reunião do colegiado será lavrada uma ata. No momento da 

leitura da ata, qualquer membro poderá pedir sua retificação, que deverá ser 

aprovada pela maioria dos presentes e após sua aprovação, será arquivada, com 

livre acesso aos membros do colegiado. 

 

5.3. Núcleo Docente Estruturante (NDE)  

O Núcleo Docente Estruturante (NDE) do CST em Estética e Cosmética da 

Faculdade EBRAMEC constitui-se de um grupo de 5 docentes com elevada formação 

e titulação, contratados em tempo parcial ou integral, com atribuições acadêmicas 

de acompanhamento, atuante no processo de concepção, consolidação e contínua 

atualização do projeto pedagógico do curso. (Res. CONAES Nº 1 de 17/06/2010). O 

NDE é o órgão de coordenação didática integrante da Administração Superior, 

destinado a elaborar e implantar a política de ensino, pesquisa e extensão e 

acompanhar a sua execução, ressalvada a competência dos Conselhos Superiores, 

possuindo caráter deliberativo e normativo em sua esfera de decisão. O NDE é 

constituído pela coordenadora do curso e 4 docentes pertencentes ao corpo docente 

do curso; sendo 80% de seus membros com titulação acadêmica obtida em 

programas de pós-graduação stricto sensu, sendo 40% com nível de doutorado, 40% 

com nível de mestrado e 20% com especialização lato sensu. Todos os membros do 

NDE trabalham em regime de tempo parcial ou integral, sendo pelo menos 20% em 

tempo integral. Constituem o NDE, a coordenadora, Profa. Mestre Vera Lúcia Taba 

Sumida, Graduada em Estética e Cosmética, pós-graduada em Docência para o 

Ensino Superior e Cosmetologia aplicada à Estética, Mestre em Engenharia 

Biomédica com experiência na docência de Cursos Técnicos em Estética e 

Massoterapia e na docência de cursos superiores em Estética; Profa. Dra. Vanessa 
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Ruotolo Ferreira, Graduada em Psicologia, pós-graduada em Psicomotricidade, 

Mestre e Doutora em Ciências, docente no ensino superior e pesquisadora sobre 

aprendizagem e cognição; Profa. Dra. Eliana Harue Endo, graduada em Farmácia - 

Análises Clínicas; Mestrado e Doutorado em Ciências Farmacêuticas, pós-graduação 

em Acupuntura e Fitoterapia Chinesa, possui experiência em docência no ensino 

superior e EaD; Profa. Mestre Lucyana Cano Marin, Graduada em Fisioterapia, pós-

graduada em: Dermato-funcional, Acupuntura, Fisiologia do Envelhecimento e em 

Docência para o Ensino Médio e Superior, Quiropraxista e Mestre em Patologia 

Ambiental e Experimental, com experiência em docência nos cursos superiores de 

Estética e Cosmética, Fisioterapia, Enfermagem, Nutrição e Educação Física; Profa. 

Especialista Simone Ariani Nunes Felix, graduada em Biomedicina, possui 

Licenciatura em Pedagogia; pós-graduada em Acupuntura, pós-graduada em 

Biomedicina Estética, possui experiência em docência nos cursos de graduação e 

pós-graduação.  

O NDE da Faculdade EBRAMEC está preocupado em zelar pelo cumprimento 

das exigências do Catálogo Nacional de Cursos Superiores de Tecnologia, ao mesmo 

tempo em que se apropria do perfil do ingressante e egresso, assegurando a constante 

atualização e implementação do PPC. É responsável por discutir sobre a integração 

curricular interdisciplinar entre as diferentes atividades de ensino; além de incentivar 

o desenvolvimento de linhas de pesquisa. A avaliação da aprendizagem é discutida e 

acompanhada pelo NDE do curso de modo a compreender e garantir a efetividade das 

práticas de ensino, a relação estabelecida entre discente/docente; além do olhar 

reflexivo sobre a prática docente em conformidade ao estabelecido no PPC e perfil do 

egresso. Serve como instância que fornece subsídios para o desenvolvimento de 

estratégias de ensino e metodologias que atendam as melhorias do processo 

educativo. A avaliação do curso se desenvolve em busca de qualidade, sendo realizada 

de maneira interna, através da autoavaliação pela CPA e de maneira externa, através 

das visitas do MEC (recadastramento, reconhecimento, autorização) ENADE E CPC 

(Conceito Preliminar de Curso), empreende-se na direção da autorreflexão sobre a 

finalidade, processo e resultados do curso. Resultados estes que serão analisados 

pelo NDE auxiliando no aprimoramento da proposta educacional em forma de 

propostas e ações (plano de melhorias), que seguem para aprovação do Colegiado 

para implementação. O NDE do CST em Estética e cosmética possui seus membros 
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atuantes no mercado de trabalho, de modo que estes docentes possuem experiência, 

atualizados e em contato com o mundo do trabalho, de modo a coletar informações 

sobre novas demandas contribuindo na atualização do perfil do egresso descrito no 

PPC. As reuniões do NDE ocorrem, ordinariamente, de forma bimestral e, 

extraordinariamente, sempre que necessário, em horário apropriado a todos os 

membros, registrando as decisões que forem adotadas em Ata, da qual consta a 

assinatura de todos os componentes.  
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6. Corpo docente 

6.1. Titulação do Corpo Docente 

A Faculdade EBRAMEC entende que a titulação docente é um dos pilares da 

melhoria da qualidade do ensino e do aperfeiçoamento didático-pedagógico dos 

Cursos de Graduação e Pós-graduação. A titulação docente vem sendo reconhecida, 

por inúmeros instrumentos de avaliação (ENADE, SINAES, Avaliação das Condições 

de Ensino dos Cursos de Graduação, Avaliação dos Programas de Pós-Graduação 

pela CAPES, entre outros), como um dos critérios de qualificação e excelência da 

educação superior e das Instituições de Ensino Superior. A titulação torna-se 

importante na medida em que articula pesquisa e ensino, compreendendo a pesquisa 

como premissa para um ensino atualizado e em constante interação com o mundo. 

Este docente em busca da atualização através de cursos lato sensu e stricto sensu 

está próximo de atividades científicas, normalmente participando de grupos de 

pesquisa, o que o aproxima da inovação nas práticas pedagógicas. Todos os docentes 

do CST em Estética e Cosmética têm titulação de especialistas, mestres e/ou 

doutores. Os dados sobre a titulação acadêmica estão inseridos no atributo docente 

em relatórios de estudo elaborado e assinado pelo NDE, contendo detalhadamente  a 

justificativa do desempenho em sala de aula associada à capacidade do mesmo para 

analisar os conteúdos dos componentes currciculares, abordando a sua relevância 

para atuação profissional e acadêmica do discente, além de possibilitarem o 

raciocínio crítico com base em literatura atualizada, para além da bibliografia 

proposta, relacionando-os aos objetivos das disciplinas e ao perfil do egresso,  

incentivando a produção do conhecimento, por meio de grupos de estudo ou de 

pesquisa e da publicação científica.  

A seguir a relação dos docentes do CST em Estética e Cosmética e respectivas 

titulações:  
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Professor(a) Titulação 

Alline Vasconcellos Alves Peral Especialista 

Ana Paula da Silva Mestrado 

Claudia dos Reis Lisboa Novaes  Mestrado 

Damares Fediuk Mestrado 

Danilo André Locilento Doutorado 

Eliana Harue Endo da Costa Doutorado 

Fabiana Aparecida Conte Especialista 

Lucyana Cano Marin Mestrado 

Sandra Regina Castro Soares Doutorado 

Simone Ariani Nunes Felix Especialista 

Thais Trindade Melro Milhomens Especialista 

Vanessa Ruotolo Ferreira Doutorado 

Vera Lúcia Taba Sumida Mestrado 

 

6.2. Regime de Trabalho do Corpo Docente 

A formação do quadro de docentes do CST em Estética e Cosmética da 

Faculdade EBRAMEC é feita mediante contratação de profissionais específicos para 

cada área, considerando sua aderência às disciplinas e titulação requerida, são 

contratados em regime integral parcial ou horista, o que atende plenamente às 

exigências legais, sendo que 15% dos docentes trabalham em regime integral, 62% 

parcial e 23% como horista. Da mesma forma, o regime de trabalho dos docentes, 

conforme a contratação da Faculdade EBRAMEC visa suprir adequadamente a 

demanda educacional de docentes para a dedicação à docência, atendimento aos 

discentes, planejamento didático, preparação e correção de avaliações de 

aprendizagem, participação no Colegiado do Curso, e até em outros órgãos de gestão 

da Faculdade, sendo tudo isso considerado também em sua remuneração. Estas 

http://www.ebramec.edu.br/


 

 

Faculdade EBRAMEC 

EBRAMEC – Escola Brasileira de Medicina Chinesa 

巴西中医学院 

 

80 

www.ebramec.edu.br 

 

atividades de docência são devidamente registradas em relatórios mensais e 

individuais pelos docentes, assinados por estes e pelas coordenações de curso e geral 

da Faculdade EBRAMEC.  

A seguir a relação dos docentes do CST em Estética e Cosmética e respectivo 

regime de trabalho:  

 

Professor(a) Regime de Trabalho 

Alline Vasconcellos Alves Peral Horista 

Ana Paula da Silva Horista 

Claudia dos Reis Lisboa Novaes  Horista 

Damares Fediuk Parcial 

Danilo André Locilento Parcial 

Eliana Harue Endo da Costa Parcial 

Fabiana Aparecida Conte Integral 

Lucyana Cano Marin Parcial 

Sandra Regina Castro Soares Horista 

Simone Ariani Nunes Felix Parcial  

Thais Trindade Melro Milhomens Horista 

Vanessa Ruotolo Ferreira Integral 

Vera Lúcia Taba Sumida Parcial  

 

6.3. Experiência na Docência do Ensino 

Superior do Corpo Docente 

Todo o corpo docente do CST em Estética e Cosmética da Faculdade 

EBRAMEC, relacionado no PPC do curso, possui experiência na docência superior, o 

que facilita a comunicação entre o docente e o discente com linguagem acessível a 

todos e auxilia  na percepção das dificuldades dos discentes. Muito embora seja 

priorizada a avaliação contínua, que visualiza todo o processo ensino-aprendizagem, 
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são feitas a avaliação diagnóstica, que busca saber quais os conhecimentos prévios, 

identificando possíveis dificuldades, em geral feita no início do curso e de um 

componente curricular; avaliação formativa que monitora a aprendizagem dando um 

feedback ao discente e ao docente para a melhoria contínua e a avaliação somativa 

ao final do semestre letivo que pontua o rendimento do discente, tais termos na 

verdade se resumem e convergem para a avaliação contínua no processo ensino-

aprendizagem, cujos resultados obtidos das avaliações servem de ferramentas para 

reflexão e redefinição da prática docente, cujas ações devem ser discutidas nas 

reuniões do NDE. Como estratégia para dirimir possíveis dificuldades de 

aprendizagem, o docente deve estimular trabalhos em grupo para que os discentes 

se ajudem mutuamente, aplicando o “ensinar a aprender”. A experiência profissional 

dos docentes fora da IES facilita a interação discente-docente, ao trazer para a sala 

de aula exemplos contextualizados de situações reais vivenciadas no exercício da 

profissão, articulando a teoria e prática. Ao relatar sua trajetória profissional, o 

docente estreita os laços docente-discente e passa a exercer a liderança em sala de 

aula e é valorizado por sua produção.   

A seguir a relação dos docentes do CST em Estética e Cosmética e respectivo 

tempo de experiência na docência do ensino superior: 

Professor(a) 
Tempo de Docência no 
Ensino Superior (anos) 

Alline Vasconcellos Alves Peral 3 

Ana Paula da Silva 15 

Claudia dos Reis Lisboa Novaes  30 

Damares Fediuk 12 

Danilo André Locilento 4 

Eliana Harue Endo da Costa 4 

Fabiana Aparecida Conte 11 

Lucyana Cano Marin 11 

Sandra Regina Castro Soares 3 

Simone Ariani Nunes Felix 2 

Thais Trindade Melro Milhomens 7 
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Vanessa Ruotolo Ferreira 11 

Vera Lúcia Taba Sumida 5 

 

 

6.4. Experiência Profissional do Corpo Docente 

O corpo docente do CST em Estética e Cosmética da Faculdade EBRAMEC 

reúne uma característica fundamental, por aliar a teoria e a prática que se 

complementam. Ao se destacar a experiência profissional para além da docência, aqui 

entendida como a construção que se efetiva ao longo dos anos e resulta da 

solidificação dos saberes, das práticas e experiências vividas no mercado de trabalho. 

A experiência profissional é um processo contínuo de aprendizagem que é construído 

e apropriado pelos docentes ao longo de sua trajetória profissional e pessoal, 

resultantes de sua prática. O corpo docente do CST em Estética e Cosmética é 

multidisciplinar nas áreas de psicologia, fisioterapia, farmácia, estética, biomedicina, 

composta de profissionais atuantes no mercado e em constante atualização de 

conhecimentos teóricos e práticos. Tais experiências contribuem para que o docente 

traga à sala de aula exemplos contextualizados na resolução de situações-problema 

e formas de aplicação na prática profissional, interrelacionando a todo o momento a 

teoria e a prática, demonstrando ao discente a compreensão da aplicação da 

interdisciplinaridade no mercado de trabalho, contribuindo de forma efetiva para a 

formação do Tecnólogo em Estética e Cosmética. O CST em Estética e Cosmética 

conta com um quadro docente multidisciplinar discriminado a seguir, atuante no 

mercado de trabalho. 

Profa. Especialista Alline Vasconcellos Alves Peral, graduação em Fisioterapia, 

Pós-Graduação em Acupuntura, Pós-Graduação em Estética e Cosmetologia, Pós-

Graduação Fisioterapia Dermato-funcional.   

Profa. Mestre Ana Paula da Silva, Graduação em Farmácia e Bioquímica, pós-

graduação em Análises Clínicas e Toxicológicas, Mestre em Doenças Tropicais e 

Saúde Internacional, pós-graduação em Formação Docente em Educação Profissional 

Técnica na Área da Saúde, pós-graduação em Farmácia Hospitalar.  
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Profa. Mestre Claudia dos Reis Lisboa Novaes, Graduada em Nutrição, Mestre 

em Nutrição Humana Aplicada, pós-graduada em Alimentação e Nutrição na Atenção 

Básica, pós-graduada em Gestão de Serviços e Sistemas de Saúde, pós-graduada em 

Saúde Pública.  

Profa. Mestre Damares Fediuk, Graduada em Recursos Humanos, Graduada 

em Administração com ênfase em Marketing, Pós-Graduada em Gestão de Pessoas, 

Mestre em Administração. 

Prof. Dr. Danilo André Locilento, Farmacêutico, Pós-graduado em Acupuntura, 

Mestre em Bioengenharia e Doutor em Química.  

Profa. Dra. Eliana Harue Endo da Costa, graduação em Farmácia - Análises 

Clínicas, Mestrado e Doutorado em Ciências Farmacêuticas e Pós-graduação em 

Acupuntura e Fitoterapia Chinesa.  

Profa. Especialista Fabiana Aparecida Conte, Graduação em Fonoaudiologia, 

Pós-graduação em Motricidade Oral com Enfoque Hospitalar; Pós-graduação em 

Fitoterapia Chinesa), Pós-graduação em Acupuntura e Pós-graduação em 

Acupuntura do Mestre Tung.  

Profa. Mestre Lucyana Cano Marin, Licenciatura em Fisioterapia, pós-

graduação em Fisiologia do exercício e saúde do envelhecimento, pós-graduação em 

Reeducação Postural Global, pós-graduação em Acupuntura, pós-graduação em 

Formação pedagógica, Mestre em Patologia Ambiental e Experimental graduanda em 

Nutrição.  

Profa. Dra. Sandra Regina Castro Soares, Graduada em Bomedicina, Mestre 

em Ciências (Fisiopatologia Experimental), Doutora em Ciências (Fisiopatologia 

Experimental).  

Profa. Especialista Simone Ariani Nunes Felix, Graduada em Biomedicina, 

possui Licenciatura em Pedagogia; Pós-graduada em Acupuntura, pós-graduada em 

Biomedicina Estética.   

Profa. Especialista Thais Trindade Melro Milhomen, Graduação em Direito, 

Bacharelado em Ciências Jurídicas, Graduação em Make-Up, MBA em Visagismo e 

Estética: Gestão Integrada na Imagem Pessoal e Empresarial, Pós-graduação 

Visagismo e Harmonização da Imagem Pessoal, Técnica em Estética, Professora de 

Visagismo Harmonização Facial, Visagismo Tópicos de Beleza, Visagismo na Prática 

e Visagismo Dinâmico.  
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Dra. Vanessa Ruotolo Ferreira, Graduada em Psicologia, Pós-graduada em 

Psicomotricidade, Mestre e Doutora em Ciências, docente no ensino superior e 

pesquisadora sobre aprendizagem e cognição.   

Profa. Mestre Vera Lúcia Taba Sumida, Graduada em Estética e Cosmética, 

Pós-graduada em Docência para o Ensino Superior e Cosmetologia aplicada à 

Estética, Mestre em Engenharia Biomédica. 

A seguir a relação dos docentes do CST em Estética e Cosmética e respectivo 

tempo de experiência profissional, excluindo docência do ensino superior: 

 

Professor(a) 
Experiência Profissional, 

Excluindo Docência no Ensino 
Superior (anos) 

Alline Vasconcellos Alves Peral 19 

Ana Paula da Silva 12 

Claudia dos Reis Lisboa Novaes  36 

Damares Fediuk 32 

Danilo André Locilento 10 

Eliana Harue Endo da Costa 2 

Fabiana Aparecida Conte 21 

Lucyana Cano Marin 18 

Sandra Regina Castro Soares 33 

Simone Ariani Nunes Felix 12 

Thais Trindade Melro Milhomens 20 

Vanessa Ruotolo Ferreira 19 

Vera Lúcia Taba Sumida 14 

 

6.5. Publicações do Corpo Docente 

O corpo docente do CST em Estética e Cosmética da Faculdade EBRAMEC tem 

o perfil de atuar tanto na prática como na pesquisa. As publicações do corpo docente 

estão resumidas na tabela a seguir:  
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Professor(a) 
Quantidade de Publicações 

nos últimos 3 anos 

Alline Vasconcellos Alves Peral 13 

Ana Paula da Silva 3 

Claudia dos Reis Lisboa Novaes  6 

Damares Fediuk 7 

Danilo André Locilento 3 

Eliana Harue Endo da Costa 11 

Fabiana Aparecida Conte 9 

Lucyana Cano Marin 8 

Sandra Regina Castro Soares 8 

Simone Ariani Nunes Felix 5 

Thais Trindade Melro Milhomens 12 

Vanessa Ruotolo Ferreira 9 

Vera Lúcia Taba Sumida 6 

 

  

http://www.ebramec.edu.br/


 

 

Faculdade EBRAMEC 

EBRAMEC – Escola Brasileira de Medicina Chinesa 

巴西中医学院 

 

86 

www.ebramec.edu.br 

 

 

7. Infraestrutura 

7.1. Salas de aula 

As salas de aula da Faculdade EBRAMEC são dimensionadas para atender 

satisfatoriamente às atividades acadêmicas nelas realizadas, sendo adequadas ao 

número de alunos e de disciplinas do curso, disponibilizando para seus alunos e 

professores um ambiente iluminado, ventilado, com boa acústica, limpo, com móveis 

e acessórios para o adequado desempenho das aulas. 

As salas de aulas estão equipadas com quadro branco para uso de pincéis 

atômicos, tela para projeção, cadeiras dotadas de pranchetas, excelente iluminação 

artificial, ventilação e acústica adequadas, tendo dimensão adequada para comportar 

alunos. Os ambientes ofertam condições adequadas para uso de imagens projetadas. 

Existem tomadas elétricas em número suficiente para o uso de recursos audiovisuais, 

inclusive “data shows” e pontos de conexão e/ou conexão “wireless” para a internet. 

Visando um maior conforto para os alunos, os blocos de salas de aulas são 

abastecidos por sanitários masculinos e femininos respectivamente por pavimento, 

totalizando 15 (quinze) sanitários, ou seja, 7 (sete) sanitários masculinos e 7 (sete) 

femininos e um exclusivo deficiente. Os sanitários contêm box individuais com bacias 

sanitárias, lavatórios e mictórios, sendo que 4 (quatro) dos boxes são planejados e 

exclusivos para pessoas com necessidades especiais, permitindo o acesso de 

cadeirantes. 

As salas de aula da Faculdade EBRAMEC estão distribuídas entre o térreo e o 

primeiro andar. O acesso às salas de aula, para alunos com deficiências, pode ser 

realizado livre de barreiras arquitetônicas e de obstáculos que impeçam ou dificultem 

seu acesso, que pode acontecer através de elevador ou rampas, contando com piso 

tátil para auxiliar na direção do percurso. O elevador e demais espaços da IES são 

sinalizados em Braille. E as salas de aula contam com espaços reservados para 
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pessoas que utilizam cadeira de rodas (mesa preferencial), de modo a facilitar-lhes as 

condições de acesso, circulação e comunicação. 

Toda a infraestrutura predial é devidamente gerenciada pelo setor de 

manutenção e infraestrutura da IES, passando por avaliação periódica dos espaços 

e gerenciamento da manutenção patrimonial consolidado através do Plano de 

Avaliação Periódica de Infraestrutura Predial. 

No total a IES possui 12 salas de aula, com capacidade entre 30 e 90 alunos 

cada uma delas. Tendo em vista a quantidade de alunos e professores toda a 

estrutura descrita supera a atual demanda, portanto, atendo-a de forma adequada. 

Além de dois (2) auditórios, onde a Instituição realiza vários eventos relacionados aos 

seus cursos, servindo também como sala de conferência. 

 

7.2. Biblioteca  

7.2.1.Biblioteca Física 

 

A Biblioteca da Faculdade EBRAMEC (BiblioMec) é um órgão suplementar de 

natureza técnica, cultural e de apoio à Instituição e à comunidade em geral e tem seu 

funcionamento estabelecido por Regulamento Interno próprio. O setor abriga um 

acervo bibliográfico multidisciplinar e presta diversos serviços que subsidiam as 

atividades de ensino, pesquisa e extensão na Instituição, trabalhando 

constantemente para a melhoria da sua infraestrutura, dos seus serviços e 

processamento técnico, tendo em vista a organização, conservação e preservação 

destes acervos ao longo do tempo. Tem por finalidade proporcionar o desenvolvimento 

acadêmico e a educação continuada por meio do provimento de informações nos 

diversos níveis do conhecimento, atuando estreitamente junto às atividades de 

ensino, pesquisa e extensão, de forma integrada à política educacional e 

administrativa da Instituição. A Biblioteca encontra-se vinculada e devidamente 

registrada no Conselho Regional de Biblioteconomia 8ª Região. A equipe técnica 

administrativa responsável pelos serviços da Biblioteca conta com profissional 

bibliotecária, regularmente registrada no Conselho de Classe e auxiliar de Biblioteca.  
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É constituída por uma Biblioteca central no 2° andar da sede da Faculdade, 

tendo seu acesso realizado livre de barreiras arquitetônicas e de obstáculos que 

impeçam ou dificultem seu acesso, que pode acontecer através de rampas e elevador, 

contando com piso tátil para auxiliar na direção do percurso, com sinalização em 

braille nos espaços. Como tecnologia assistiva, a biblioteca tem a sua disposição 

Scanner Bookreader, equipamento especial para deficientes visuais que digitaliza, 

reconhece o texto por OCR e cria arquivos de áudio e/ou faz a leitura do texto com 

voz natural.  

A área útil total da Biblioteca aproximada de 136 m², contando com duas áreas 

de estudos coletiva (com aproximadamente 6 m² e 8 m²), espaço de estudo individual 

em mesas ou baias, com capacidade de assentos superior à demanda atendida. Os 

recursos e serviços da biblioteca estão disponíveis aos usuários de 2ª a 6ª feira, das 

9h às 12h e das 13h às 21 e aos sábados, das 9h às 14.  A Biblioteca possui, na área 

de atendimento, 4 terminais de consulta rápida ao catálogo online, além de oferecer 

acesso à Internet em computadores pessoais por rede Wi-Fi nas áreas de estudos em 

grupo e individuais.  

A Biblioteca pode ser utilizada por alunos regularmente matriculados nos 

cursos de graduação e pós-graduação, corpo docente, residentes, funcionários 

técnico-administrativos, egressos, e pela comunidade externa, sendo a consulta 

aberta para o público geral, com livre acesso ao acervo, salvo para serviços de 

empréstimo. Os usuários de outras instituições têm acesso para consulta e pesquisa 

no local.  

A página da biblioteca é de acesso público, onde, além do acesso remoto às 

informações sobre serviços prestados, o portal disponibiliza, para a comunidade 

interna e externa, o acesso eletrônico ao catálogo bibliográfico.  

A Biblioteca possui regras de utilização (disciplina, uso, conservação do acervo 

e instalações, disponibilidade dos serviços prestados, e sanções disciplinares) 

disciplinadas através de Regulamento Interno, aprovado pelo CONSU e 

disponibilizado à comunidade por meio da página eletrônica da Biblioteca.  Na 

Biblioteca os usuários têm acesso aos seguintes serviços: inscrição, consulta local e 

remota ao acervo sobre a existência, localização e disponibilidade de títulos de 

interesse, por meio de link de acesso da Biblioteca na página eletrônica da Instituição 

e/ou terminais de consulta locais, empréstimo domiciliar, reserva e renovação de 
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materiais, pesquisa bibliográfica via acesso eletrônico a portais de pesquisa, 

levantamento bibliográfico, serviço de referência, capacitação interna, visita 

monitorada para grupos de alunos, ingressantes ou veteranos, onde se orienta sobre 

o funcionamento, uso, serviços e acervo da Biblioteca, disseminação seletiva da 

informação.  

O software de gestão de dados utilizado pela BiblioMec é o Sistema SophiA 

Biblioteca Web, o qual contempla as principais operações de uma biblioteca 

universitária. O software é baseado nos padrões internacionais de catalogação e 

comunicação de dados, possibilita fazer o gerenciamento de biblioteca digital, com 

vinculação de diversas mídias e é uma ferramenta integrada a provedores de 

conteúdo digital. No tocante à organização técnica e física do acervo, o Setor de 

Tratamento da Informação é responsável pela análise temática (classificação e 

indexação) e descritiva (catalogação) dos materiais bibliográficos que compõem o 

acervo da Biblioteca, bem como pelo controle de cabeçalhos de assunto e autores, 

obedecendo a critérios biblioteconômicos internacionais de padronização. Para o 

processamento técnico o código de catalogação utilizado é o Anglo American 

Cataloguing Rules, 2nd ed. (AACR2). Adota-se o Sistema de Classificação Decimal 

Universal (CDU) e para a notação de autor utiliza-se a Tabela Cutter Sanborn. O 

armazenamento da coleção se dá por arranjo temático. O processo operacional 

voltado para o acesso e recuperação da informação inclui a etiquetagem com 

utilização de código de barras e número de chamada. Os periódicos estão ordenados 

nas estantes por ordem alfabética dos títulos, em seção própria.  

O setor possui um plano de contingência que busca identificar as 

vulnerabilidades e os impactos que podem afetar os processos de disponibilidade e 

acesso aos recursos de aprendizado no âmbito da Biblioteca, sendo um documento 

tem caráter estratégico / preventivo, ao tentar prever possíveis situações de 

emergência, e reativo / operativo, ao estabelecer orientações e procedimentos aos 

gestores e suas equipes para a preservação informacional e patrimonial, visando 

evitar, controlar ou minimizar os impactos que possam afetar o atendimento aos 

usuários em caso de situações emergenciais e adversas que impossibilitem o 

funcionamento normal da Biblioteca. 

O acervo constante na Biblioteca é de propriedade exclusiva da EBRAMEC, 

independente da forma de aquisição e incorporação ao patrimônio, sendo organizado 
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e mantido em consonância com a Política de Desenvolvimento de Coleções definida 

pela Biblioteca, documento devidamente aprovado em Resolução CONSU, 

estabelecendo parâmetros e responsabilidades para o desenvolvimento do acervo 

bibliográfico da Biblioteca, norteando o planejamento, orçamento, seleção, aquisição 

e avaliação das coleções, e funcionando como um guia para fundamentar as tomadas 

de decisões do profissional bibliotecário em relação à composição do acervo, com base 

nas atividades de ensino, pesquisa e extensão da Instituição, pois além de atender à 

proposta pedagógica de cada curso, entende-se que é primordial que se tenha um 

acervo adequado e que cresça de forma consistente, tanto qualitativa quanto 

quantitativamente. Neste sentido, o documento é flexível, para admitir novas 

inclusões; dinâmico, de modo a admitir modificações ou correções; detalhado e pré-

estabelecido, para garantir a continuidade do processo. 

O trabalho parceiro entre a Biblioteca, docentes, mantenedor e Departamento 

de Compras propicia a melhoria quantitativa e qualitativa dos recursos bibliográficos, 

com diretrizes focadas no atendimento eficaz à demanda e, de forma regulamentada, 

os indicadores constantes nos Instrumentos de Avaliação dos Cursos de Graduação. 

A BiblioMec conta com mais de 6 mil volumes em seu acervo, além de periódicos, 

acervo multimídia e trabalhos acadêmicos. No que tange à política de atualização e 

expansão, o acervo é adquirido a partir de indicações das bibliografias básica e 

complementar dos docentes da graduação, de acordo com as necessidades de cada 

disciplina. A cobertura temática definida para a formação e desenvolvimento do 

acervo da biblioteca será focada nas áreas pertinentes aos cursos ministrados na 

Instituição; outro indicador para a definição da cobertura temática é o conjunto de 

programas e projetos institucionais, que necessitem buscar suporte informacional na 

biblioteca para implementação de suas ações. A quantidade de exemplares é 

determinada proporcionalmente, conforme as recomendações dos órgãos regulatórios 

e pela demanda de uso da obra. A atualização do acervo bibliográfico tem como 

prioridade a aquisição sistemática e periódica de títulos indicados para as disciplinas 

e demais componentes das matrizes curriculares constantes nos projetos 

pedagógicos dos cursos. O processo de aquisição de livros é indireto, tendo sua 

operacionalização como cotação e fechamento de pedido de fornecimento por 

Departamento de Compras centralizado e não pela Biblioteca. Os valores obtidos para 
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compra de livros, periódicos e outros suportes informacionais são repassados pela 

Mantenedora, que aloca parte de seu orçamento para o desenvolvimento do acervo. 

Além do acervo físico, a Faculdade EBRAMEC conta ainda com a Biblioteca 

virtual da Pearson com um acervo de mais de 8.000 e-books, além de contar com 

recursos e ferramentas disponíveis como: Minhas Listas; Continuar Lendo; Cartões 

de Estudo; Destaques e Notas; Sugestões de Leitura; Livros Lidos e Metas de Leitura. 

Através de sua utilização é oportunizado ao aluno, além da pesquisa, o incentivo à 

leitura de obras importantes para a sua formação profissional e cultural. A leitura 

está associada a escrita, quanto mais uma pessoa lê, melhor ela escreve. Essas 

habilidades de leitura e escrita são fundamentais para um estudante de graduação e 

permitem o conhecimento e a reflexão tão necessárias na constituição de um sujeito 

social que está se preparando para atuar e fazer a diferença na comunidade. 

 

 

7.2.1.1. Caracterização Da Unidade 

 

Nome: Biblioteca da Escola Brasileira de Medicina Chinesa – BiblioMec 

Categoria: Biblioteca Universitária 

Sistema de consulta: Livre acesso 

Localização: Campus Sede: Rua Visconde de Parnaíba, n.2727 

Brás - São Paulo, SP- CEP 03045-002 

Tel.: (11) 2662-1713 

e-mail: biblioteca@EBRAMEC.edu.br 

Dispositivo legal: Registro no Conselho Regional de Biblioteconomia 8ª 

Região: certificado de registro nº. 4359 

 

7.2.1.2. Quadro funcional  

Nome: Kethlyn Galdino Pereira   CRB-8: 321024 

Admissão: 01/08/2017 

Horário de trabalho: 2ª a 6ª feira – 16h00 às 21h00; sábados 9h00 às 14h00 

Cargo: Bibliotecária          
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Escolaridade: Graduação em Biblioteconomia na UNIFAI – Centro 

Universitário Assunção 

Nome: Janaina Trentin 

Admissão: 21/11/2019 

Horário de trabalho: segunda a sexta, das 08h30 às 17h30 

Cargo: Auxiliar de Biblioteca   

Escolaridade: Pós-graduação  

 

7.2.2.Biblioteca Virtual 

 

A Faculdade EBRAMEC coloca à disposição de seus alunos e 

professores/tutores o acesso à plataforma de livros eletrônicos (e-books) Biblioteca 

Virtual da Pearson com mais de 8 mil e-books de diversas áreas do conhecimento, 

em língua portuguesa, que poderão ser lidos de forma remota, disponíveis 24 horas 

por dia. 

O acesso a Biblioteca Virtual, tem como objetivo possibilitar o acesso a todo o 

acervo em forma digital a todos seus alunos, de modo a promover e alavancar o hábito 

da pesquisa e da leitura de modo a potencializar suas habilidades e competências. 

A Biblioteca Virtual (BV) apresenta funcionalidades como: cartões de estudo, 

metas de leitura, leitura off-line, impressão de páginas, resenhas, possibilidade de 

compartilhar citações e trechos interessantes nas redes sociais, text to speech (uma 

ferramenta de acessibilidade integrada), além das ferramentas tradicionais de 

marcação de texto, páginas e anotações e listas de leitura.  

O aluno da Faculdade EBRAMEC pode fazer acesso a Biblioteca Virtual e a 

suas ferramentas tanto por meio de todos os sistemas operacionais (versão web) como 

de qualquer dispositivo móvel em aplicativo para Android e IOS. Através do aplicativo 

da Biblioteca virtual da Pearson o aluno pode, inclusive, fazer leitura off line através 

do download de até 10 livros simultaneamente. 

Prezando pela garantia de acessibilidade a seus alunos com necessidades 

educacionais especiais, a contratação da Biblioteca Virtual da Pearson vai de 

encontro com esta premissa, uma vez que independentemente da condição do aluno, 

do curso escolhido e de sua capacidade intelectual ele vai encontrar um ambiente 
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desenvolvido para proporcionar leitura e aprendizado motivadores, alinhados aos 

padrões de acessibilidade  e às melhores práticas do universo educacional. Sendo 

que os recursos e as funcionalidades da plataforma podem ser acessados, por 

exemplo, pelas pessoas que têm problemas de visão parciais e totais, como cegueira, 

glaucoma e daltonismo. 

O acesso pode ser realizado pelo 

endereço: https://plataforma.bvirtual.com.br/Account/Login, através do AVA da 

Faculdade EBRAMEC ou pelo aplicativo. 

7.3. Laboratórios de Formação Geral  

O CST em Estética e Cosmética da Faculdade EBRAMEC utiliza-se do 

Laboratório de Informática como laboratório didático para a formação básica de seus 

alunos. O Laboratório de Informática está localizado no 2° andar da Faculdade 

EBRAMEC em uma área de 50,84 m². Está equipada com 25 (vinte e cinco) 

computadores que são destinados ao uso dos alunos com hardware e software 

atualizados constantemente.  

A configuração básica dos equipamentos segue a especificação de: 2GB de 

Memória DDR3; 80GB Disco Rígido SATAIII; e Placa Mãe NM70-I, monitor de 17 

polegadas, processador integrado Intel Celeron; o Sistema Operacional é constituído 

de 4 equipamentos com Windows 10 Pro, e 21 equipamentos com Linux Mint 9 Mate.  

Os equipamentos de computação são substituídos sistematicamente, de forma a 

garantir a atualização tecnológica permanente dos mesmos. Destaca-se, também, 

que a Instituição possui uma equipe de Tecnologia de Informação responsável pelo 

acompanhamento dos softwares e da manutenção física dos equipamentos, inclusive 

pela sustentabilidade de fluxo da internet, garantindo segurança do sistema e 

excelente velocidade de acesso, além de acesso à internet através de wifi.  

O uso do Laboratório de Informática é condicionado a regulamento específico 

e normas de segurança da informação. A atualização de softwares e hardwares é 

realizada por equipe especializada, terceirizada, que segue ao Plano Institucional de 

Atualização Tecnológica, Manutenção e Expansão de equipamentos.  

O Laboratório de Informática tem seu acesso garantido às pessoas com mobilidade 

reduzida e/ou deficiência visual através de rampas e/ou elevador, com sinalização 
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na estrutura física em piso tátil e descritivos em braille. O laboratório possui espaço 

reservado para este público (mesa preferencial).  

O uso desses recursos e do Laboratório de Informática durante o período de 

aula regulares é parte do planejamento da Coordenadoria do curso visando formação 

de ponta e acessibilidade metodológica do ensino aprendizagem para o corpo docente 

e discente, sendo sempre a atividade acompanhada pelo professor da disciplina no 

ambiente do laboratório. Nos períodos sem atividades regulares, os alunos podem 

utilizá-lo para estudo e acesso à internet na busca de informações relevantes a sua 

formação. A estrutura do Laboratório de Informática tem capacidade de atendimento 

de 50 alunos, sob a supervisão dos professores, durante as atividades regulares.  

7.4. Laboratórios de Formação Específica  

Laboratórios são espaços pedagógicos de formação que proporcionam 

articulação entre teoria e prática. Se feita com o devido planejamento e com 

cronograma organizado de funcionamento, laboratórios são um poderoso 

instrumento de ensino aprendizagem, auxiliando na prática da inter e 

transdisciplinaridade, por propiciar e desenvolver diversos conceitos e dimensões do 

saber simultaneamente. Preocupada com a qualidade do ensino que oferta, a 

Faculdade EBRAMEC tem se consolidado como espaço próprio para o exercício 

profissional, para a realização de diversificadas atividades de ensino. O CST em 

Estética e Cosmética da EBRAMEC contará com os seguintes laboratórios didáticos 

especializados, com Regulamento de Funcionamento específico: 

7.4.1.Laboratório Multidisciplinar de Química, Histologia e 

Citologia 

Este laboratório na histologia a microscopia é um espaço para projeção e 

estudo das lâminas histológicas confeccionadas. Os alunos são orientados pelos 

professores no aprendizado do estudo histológico de tecidos e órgãos. Nas aulas de 

química fazem uso de diversos tipos de vidrarias, materiais e equipamentos para que 

as análises possam ser realizadas com a maior precisão possível, são utilizados 

também descartáveis e consumíveis de uso único, além dos equipamentos de 

proteção individual e coletiva, que fazem parte da rotina. 
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7.4.2.Laboratório de Anatomia 

O Laboratório de Anatomia Humana serve de apoio ao aprendizado morfológico 

macroscópico dos órgãos dos diferentes sistemas do organismo. Possui estrutura 

física dotada de bancadas, prateleiras e peças anatômicas, para desenvolvimento das 

aulas práticas. 

7.4.3.Laboratório Multidisciplinar de Estética Facial, Corporal, 

Terapia Capilar, Técnicas de SPA  

Este laboratório é destinado ao desenvolvimento das aulas práticas de terapias 

estéticas faciais, corporais, capilares e de bem-estar, contemplando as seguintes 

disciplinas: Recursos Manuais I e II, Estética Facial e Corporal, Eletroterapia, 

Terapias Capilares e Técnicas de SPA. Está equipado com macas, mochos, carrinhos 

auxiliares, lavatórios, cadeiras, espelhos, equipamentos de eletroterapia, acessórios 

diversos de terapias ocidentais e orientais e dermocosméticos. 

7.4.4.Laboratório de Práticas Integrativas 

Este laboratório é destinado às práticas integrativas, que incluem técnicas e 

terapias ocidentais, orientais e técnicas de SPA. São desenvolvidas as práticas de 

técnicas de relaxamento, massagens, sobretudo da Medicina Chinesa Estética e 

Cosmética e das Técnicas de SPA. Está equipado com macas, carrinhos auxiliares, 

cadeiras, iluminação especial para promoção de relaxamento, acessórios diversos de 

terapias ocidentais e orientais. 

7.4.5.Laboratório de Esterilização 

Considerando a preocupação constante com procedimentos de biossegurança 

que envolvem os serviços de Beleza e Estética, contamos com uma sala de 

esterilização de utensílios com autoclave. Todos os procedimentos realizados são 

fundamentados nos POP´S (Procedimento Operacional Padrão) registrados no Manual 

de Biossegurança do Laboratório de Estética e Cosmética. 

 

http://www.ebramec.edu.br/


 

 

Faculdade EBRAMEC 

EBRAMEC – Escola Brasileira de Medicina Chinesa 

巴西中医学院 

 

96 

www.ebramec.edu.br 

 

7.5. Sala de docentes e Espaço de trabalho para Tempo Integral 

 

Os professores dos cursos de graduação da Faculdade EBRAMEC contam com 

um espaço coletivo de docentes (Sala de Professores em Tempo Integral- TI) que 

atende satisfatoriamente aos requisitos de iluminação, ventilação, acústica, limpeza, 

mobiliário e equipamentos, sendo adequada para o número de usuários e para o tipo 

de atividade, atendendo às necessidades institucionais. Neste espaço são viabilizadas 

a execução de ações acadêmicas, como de planejamento pedagógico.  

A Faculdade EBRAMEC, também, possui espaço de trabalho próprio para os 

professores em tempo integral e parcial, onde são fornecidos armários fechados para 

guarda de materiais e equipamentos pessoas com segurança. Neste local é oferecido 

acesso à internet de banda larga (wifi) ou através de acesso cabeado, sendo fornecido 

aos professores notebook com softwares licenciados e atualizados.   

Para o atendimento individual ao aluno e orientando, o professor conta com 

espaço privativo devidamente equipado para o fim. A Faculdade disponibiliza, tanto 

para reuniões, quanto para os atendimentos ao aluno aplicativo de videoconferência, 

Zoom licenciados.  

Pensando no bem-estar do professor, a fim de proporcionar momentos de 

descanso e lazer, a Faculdade EBRAMEC disponibiliza aos professores uma sala de 

descanso reservada (Espaço Docente), com puffs, livros, jogos, ventiladores, 

almofadas e tapetes.  

Os professores podem contar com a Sala de Apoio da Tecnologia da Informação 

que realiza o apoio através de profissionais da equipe a qual, com agilidade e presteza, 

propiciam o suporte tecnológico na área de informática, tanto em relação a softwares 

quanto a hardwares ou questões pontuais inerentes a prática professor. 
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7.6. Espaço de Trabalho para Coordenação de Curso 

 

A Faculdade EBRAMEC possui um espaço próprio para as Coordenadorias de 

seus cursos, de modo que possa desenvolver atividades administrativas e ações 

acadêmico administrativas inerentes à rotina do curso e consulta de arquivos de 

documentos, pastas, etc. Além dessa sala, conta ainda com uma Sala de Reuniões 

para até 10 (dez) pessoas, para reuniões de professores e de NDE; sala individual 

para atendimento ao aluno; espaço para docentes de tempo integral; sala para a 

Comissão Própria de Avaliação - CPA e para o Núcleo de Apoio Psicopedagógico; sala 

de professores; Sala de Apoio da Tecnologia da Informação; uma Sala de Arquivo de 

Documentos Institucionais em geral; além de uma copa e de instalações sanitárias 

masculinas e femininas. Todas estas salas têm excelentes condições de dimensão, 

limpeza, iluminação, acústica, ventilação, acessibilidade, conservação e comodidade. 

Os coordenadores de cursos, assim como todos os demais setores da 

Faculdade, contam com o apoio de profissionais da Equipe de Tecnologia da 

Informação própria da Instituição a qual, com agilidade e presteza, propiciam o 

suporte tecnológico na área de informática, tanto em relação a softwares quanto a 

hardwares.  

Todas as salas possuem condições adequadas de trabalho, sob todos os 

aspectos das necessidades específicas de seus usuários, numa análise sistêmica e 

global, com disponibilidade de recursos de informática, inclusive com suporte 

tecnológico.  

No sentido de tornar agradável e confortável o ambiente da Coordenadoria de 

Cursos, o mesmo dispõe de climatização e é atendido por internet via wireless de alta 

velocidade, além de rede de cabeamento estabilizada e de alta segurança. 

Os coordenadores, contam também, com infraestrutura tecnológica 

diferenciada com computadores com softwares atualizados e licenciados, 

equipamento para vídeo conferência com aplicativo Zoom licenciado, fone de ouvido, 

microfone e câmera que possibilita formas distintas de trabalho e atendimento ao 

aluno. 
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7.7. Estúdio de Gravações de Áudio e Vídeo (EaD)   

 

A Faculdade EBRAMEC conta em sua infraestrutura com 4 estúdios de 

gravação de áudio e vídeo (EaD), com o principal objetivo de disponibilizar mais uma 

ferramenta para os professores/tutores de todos os cursos, de modo a conduzir na 

busca pela qualidade, acesso e fortalecimento da educação (presencial e a distância), 

pesquisa e extensão. 

As atividades desenvolvidas nestes ambientes incluem: produção de vídeos 

(desde a fase de concepção e gravação); gravação de áudio books ou podcasts; 

realização e suporte a videoconferências e webconferências (debates, defesas de 

Trabalho de Conclusão de curso, reuniões, seminários, congressos, aulas síncronas 

etc.); e produção de material didático para a educação (a distância e presencial). 

Todo o material produzido nos estúdios tem como público-alvo alunos de 

cursos livre, de extensão, formação, graduação, pós-graduação e comunidade externa 

à Faculdade EBRAMEC. Além de materiais voltados aos cursos, a equipe docente da 

Faculdade EBRAMEC também prepara vídeos e conteúdos gratuitos que são 

disponibilizados nas redes sociais, para uma maior oferta de conhecimento e 

promoção de informações para a toda a comunidade. 

Os estúdios de gravação de áudio e vídeo (EaD) da Faculdade EBRAMEC estão 

instalados em ambientes especiais, adaptados com isolamento acústico, 

climatização, acesso à internet de banda larga e equipamentos modernos para a 

produção de conteúdo completo e de extrema qualidade profissional. 

O estúdio de gravação de áudio e vídeo (EaD) 01 conta com:  01 Mesa 

Vermelha; 01 mesa preta; 03 cadeiras; 01 Lousa; Softbox de iluminação; Câmeras; 

Gravador; pedestal; 01 Webcam. 

O estúdio de gravação de áudio e vídeo (EaD) 02 conta com: 01 mesa preta; 01 

mesa de madeira, 01 mesa branca; 02 macas; 02 poltrona; 01 tv; 01 lousa; 01 

prateleira; 01 notebook; 01 armário pequeno; 01 computador; 04 cadeiras; bonecos 

de estudo; cortinas; 01 sofá; câmeras; gravadores; microfones; cabos; pedestais; 

softbox de iluminação; 01 ar-condicionado; 01 Nobreak; 01 Webcam. 

O estúdio de gravação áudio e vídeo (EaD) 03 conta com: 02 Poltronas; 02 

cadeiras; 01 mesa; 01 maca; 01 TV; cabos; 03 prateleiras; 01 computador; grid de 
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luz e iluminação; suportes; caixas de som grande e pequena; 01 Chroma key verde; 

01 Chroma key azul; pedestal; 01 ar condicionado; 01 webcam; 

O estúdio de gravação áudio e vídeo (EaD) 04 conta com: 02 cadeiras; 01 mesa 

professor; 01 computador; 01 Web Cam; Kit de Iluminação, 01 ar condicionado; 01 

Chroma key verde.  

Os estúdios de gravação áudio e vídeo (EaD), seus equipamentos e recursos 

humanos podem ser utilizados pela comunidade da Faculdade EBRAMEC, desde que 

no desenvolvimento de atividades de ensino, pesquisa e extensão inerentes às 

atividades da Faculdade, em especial aos professores/tutores e alunos de todos os 

cursos na modalidade a distância.  

O uso dos equipamentos e aparelhos audiovisuais que se encontram 

disponíveis nestes ambientes deverão ser orientados e operados somente por técnicos 

devidamente treinados, capacitados e autorizados da equipe de EaD da Faculdade. 

O agendamento de uso do estúdio deve ser feito através do e mail da equipe EaD 

(ead@EBRAMEC.edu.br). 

Para dar continuidade e finalização aos processos realizados nestes estúdios, a 

Faculdade conta com a sala da equipe EaD, onde são realizados os trabalhos de 

apoio, edição, organização, armazenamento e distribuição em diversas mídias e 

formatos, composta por corpo técnico especializado. 

 

7.8. Ambiente Virtual de Aprendizagem (AVA) 

 

 A Educação a Distância na Faculdade EBRAMEC iniciou em 2018, desde 

então, a IES tem buscado investir, também, nas tecnologias e infraestrutura 

ofertadas aos alunos para que eles possam ter um ambiente virtual de aprendizagem 

– AVA, moderno, com interface amigável, que facilite o seu acesso a sala de aula 

virtual e ao conteúdo, navegação pelo curso, interação com os professores/tutores e 

colegas e que possuía uma série de recursos e ferramentas tecnológicas para a 

diversificação das formas de interação e atividades a serem disponibilizadas aos 

alunos.  A utilização das diferentes tecnologias digitais permite dinamizar as aulas, 

utilizar recursos que contribuam com a acessibilidade dos alunos com necessidades 
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especiais, ampliar as formas de interação entre professores-tutores - alunos e alunos-

alunos. Facilitando a construção de autonomia pelos alunos, bem como, a vivência 

da teoria em situações que permitam a prática e a aplicação do conhecimento em 

situações do cotidiano profissional desses alunos.  

No início das suas atividades a IES encontrou essas características na 

Plataforma Moodle, no entanto, buscando sempre ofertar um ambiente cada vez com 

mais recursos e meios de interação, a Faculdade EBRAMEC adquiriu a Plataforma 

Brightspace, que passará a ser utilizada a partir de 2022. O Curso CST em Fitoterapia 

EaD será uma das primeiras graduações a ser ofertada por esta plataforma.  

O Ambiente Virtual de Aprendizagem - AVA utilizado atualmente, pela 

Faculdade EBRAMEC é o Moodle, o Moodle é um dos ambientes virtuais de 

aprendizagem mais utilizados no Brasil e no mundo. No AVA os alunos têm acesso 

ao material pedagógico disponibilizado por componente curricular (disciplina), 

conforme descrição no capítulo material didático. 

 Para o desenvolvimento das aulas serão utilizadas diferentes estratégias 

metodológicas de acordo com os temas e conteúdo de cada módulo. Serão 

disponibilizados: videoaulas gravadas, especialmente planejadas e preparadas por   

disciplina; apostilas, textos e artigos para leitura, estudo e/ou discussão, os debates 

e reflexões são realizados por meio do fórum de discussão/reflexão; atividades e 

exercícios elaborados/indicados pelos professores; plantões de duvidas síncrono, 

realizado semanalmente, em revezamento, pelos professores/tutores do curso, os 

plantões ocorrem em uma das salas virtuais da ferramenta zoom, adquiridas pela 

IES, sendo acessadas pelo aluno dentro do AVA. Além dos recursos de interação que 

permitem e facilitam o diálogo entre aluno-aluno e aluno - professores/tutores, nas 

atividades a distância o professor interage com os alunos, por meio do vídeo de 

apresentação do professor/tutor e da disciplina, no qual ele se apresenta fala da sua 

experiência acadêmica e profissional e convida os alunos a se apresentarem no fórum 

de apresentação, iniciando assim, as interações entre os alunos; por meio dos fóruns 

de dúvida; dos fóruns de debate/reflexão; pela ferramenta wiki que possibilita a 

realização de atividades em grupo; nos feedbacks dados aos alunos sobre as 

atividades avaliativas e provas e por mensagem de e-mail.  

Além desses recursos e ferramentas de interação, o AVA da Faculdade 

EBRAMEC possui uma série de recursos e ferramentas para a criação e 
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disponibilização de conteúdo, organização e avaliação, entre elas: questionário, 

glossário, lição, pesquisa, URL para links externos, chat, wiki, fórum, arquivo, livro, 

pasta, tarefa, entre outras, que permitem a criação e elaboração de atividades 

diversificadas de leitura, escrita, pesquisa, debate, criação de vídeos, podcasts, 

animações, entre outras, que são distribuídas em atividades em grupo e individual, 

privilegiando, assim, os diversos estilos de aprendizagem dos alunos.  

Além do conteúdo do curso, a IES também disponibiliza, no seu AVA, acesso 

à biblioteca virtual da Pearson, que conta com um acervo de mais de 8.000 livros, 

além da revista virtual de medicina chinesa. A biblioteca e a revista virtual 

oportunizam aos alunos, além da pesquisa, o incentivo à leitura de obras importantes 

para a sua formação profissional, intelectual e cultural.  

O AVA da Faculdade EBRAMEC conta com a ferramenta SCORM, que facilita 

o gerenciamento da aprendizagem do aluno pelos professores/tutores e pelas 

coordenações Geral da Graduação, do Curso e da EaD. O SCORM é uma tecnologia 

que permite gerar relatórios mostrando, entre outros: o tempo que os alunos 

permaneceram no curso, os conteúdos /atividades acessados pelos alunos, módulos 

concluídos e notas. A hospedagem do AVA e o web design é realizada pela empresa 

Studio EaD com mais de 11 anos no mercado brasileiro. O ambiente virtual de 

aprendizagem é desenvolvido para a aprendizagem a distância, possui interface 

amigável e intuitiva facilitando a navegação do aluno pelo conteúdo, podendo ser 

acessada pelo computador, tablet ou celular.  

Para um bom andamento do semestre letivo e melhor interação com os alunos, 

os alunos têm à disposição, no ambiente do curso, antes do início do curso e do início 

de cada semestre: o manual do aluno, o calendário acadêmico, os instrumentos de 

avaliação, o cronograma das atividades avaliativas e provas, a distribuição dos 

conteúdos que devem ser estudados antes de cada atividade avaliativa e provas e o 

cronograma do plantão de dúvidas síncrono.  

São realizadas avaliações periódicas (semestralmente) e documentadas, do 

curso pelos alunos.  A avaliação contempla quatro eixos distintos: 1º) Pedagógico que 

engloba: conteúdo, atividades, materiais de apoio e tutoria; 2º) Estrutural que 

engloba: ambiente virtual de aprendizagem - AVA (navegação e designer instrucional; 

3º) Suporte Técnico (fale conosco) e 4º) Suporte Administrativo (Secretaria). Tendo 

por objetivo conhecer o grau de satisfação do aluno a cada um dos eixos, para 
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identificarmos o que precisa ser replanejado e o que está sendo bem avaliado pelos 

alunos. Sendo que no eixo 2, que avalia o aspecto estrutural, há uma série de 

questões que avaliam o AVA. O feedback dos alunos dá um importante 

direcionamento para a construção de ações futuras, os resultados dessas avaliações 

serão discutidos nas reuniões de NDE com as coordenações do Curso, Geral da 

Graduação e da EaD e também utilizados nas reuniões de planejamento da Equipe 

Multidisciplinar. Os resultados relacionados ao eixo 2 serão apresentados, também, 

a empresa responsável pela hospedagem do novo ambiente virtual o Brightspace, 

para quando necessário, serem feitos os ajustes ou adequações solicitadas pelos 

alunos.  

Como mencionado anteriormente, a partir de 2022, a Faculdade EBRAMEC 

migrará de forma gradativa os seus cursos para o novo ambiente virtual de 

aprendizagem na Plataforma Brightspace, o CST em Fitoterapia EaD iniciará na nova 

Plataforma. Os recursos supracitados, que integram a plataforma utilizada 

atualmente, o Moodle, são encontrados também na Brightspace. A empresa 

responsável pela Plataforma Brightspace é a D2L (Desire2Learn) fundada em 1999 

nos Estados Unidos, a empresa possui escritórios no Canadá, nos Estados Unidos, 

na Europa, na Austrália, no Brasil e em Cingapura. A Brightspace é o sistema de 

gerenciamento de aprendizagem (LMS) da D2L que ajuda escolas e instituições a 

oferecer aprendizagem personalizada aos alunos em qualquer lugar do mundo, seja 

em sala de aula ou online. É a primeira plataforma de aprendizagem integrada do 

mundo. Pensada para o estudante do mundo digital, a Brightspace está baseada em 

nuvem, pode ser acessada em dispositivos móveis e oferece conteúdo multimídia para 

aumentar o envolvimento, a produtividade e a retenção de conhecimentos. A D2L 

Brightspace acaba de ser reconhecida com três prêmios SIIA CODie de 2021: melhor 

solução para estudantes com necessidades especiais, melhor experiência do cliente 

em EdTech e melhor parceiro de experiência de aprendizagem remota para Educação 

Básica e Ensino Superior. O prestigiado CODiE Awards reconhece as empresas que 

desenvolvem os produtos de tecnologia educacional mais inovadores nos EUA e em 

todo o mundo.  

A plataforma facilita a criação de cursos, a elaboração de conteúdo e a correção 

de tarefas. Ao mesmo tempo, os relatórios analíticos monitoram o nível de 

desempenho de cada departamento, curso ou indivíduo para oferecer insights 
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valiosos. O Brightspace utiliza as melhores práticas de design inclusivo para alcançar 

todos os alunos. O AVA utiliza um template mais moderno, que facilita a organização 

do conteúdo e a visualização pelos alunos de quanto ele avançou em cada disciplina, 

oferta também, mais formas de interação com os alunos, entre elas:  Os professores 

podem deixar feedback contextual direto no material com opções robustas de 

comentários na ferramenta Tarefas. Todas as ferramentas têm a opção de alteração 

de cores, espessura de linha e formato em geral. Ao ser publicado o feedback, a 

ferramenta notifica os alunos que um feedback formativo está disponível para 

revisão. Ferramenta observações de vídeos, através das Observações de Vídeo é 

possível criar vídeos curtos de até 30 min, ou carregar vídeos previamente criados, 

na área de conteúdos, nos fóruns de discussão e até mesmo ao avaliar e fornecer 

comentários para os alunos. Além disso, também, podem ser criadas as legendas 

automaticamente e as mesmas podem ser editadas, caso necessário.  

Para a coordenação e os professores/tutores há o relatório Progresso da 

Classe, que permite visualizar qual conteúdo está sendo acessado e como os alunos 

estão progredindo, comparar o desempenho dos alunos ao longo do curso, além de 

relatórios estatísticos detalhados. Recurso de aprendizagem adaptativa, que se dá 

por meio de ferramentas que permitem a criação de critérios para a liberação de 

conteúdos e atividades para os alunos. Dessa forma as disciplinas podem apresentar 

um formato de trilhas de aprendizagem em que a disciplina se adapta ao 

conhecimento e ações realizadas pelo aluno. A Brightspace disponibiliza também o 

acesso a Plataforma por meio do aplicativo Pulse, que entre outros recursos permite 

a visualização semanal do calendário, mostra as próximas leituras, tarefas e exames 

para ajudar os alunos a se manterem organizados, alertas em tempo real que ajudam 

os alunos a se manterem em dia com os anúncios, notas e notícias do curso, aba de 

discussões que possibilita que os alunos leiam e respondam as discussões 

diretamente do aplicativo. A administração da IES, as coordenações, os 

professores/tutores e a equipe técnica iniciaram seu treinamento na nova plataforma 

em agosto de 2021. 

A Faculdade EBRAMEC tem se preocupado em viabilizar recursos de 

acessibilidade aos alunos que apresentam algum tipo de necessidade educacional 

especial, facilitando assim, não só o acesso, mas também a permanência desse grupo 

na educação superior. Sendo assim, a Faculdade EBRAMEC está implantando 
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gradativamente a sua Plano Institucional de Garantia de Acessibilidade para inclusão 

de alunos com necessidades educacionais especiais. Aqueles que necessitam de 

algum tipo de adaptação curricular contam com o apoio do programa de nivelamento 

realizado pelo Núcleo de Apoio Psicopedagógico – NAP. As videoaulas dos cursos 

começam a ser produzidas, em um primeiro momento, com legenda para os alunos 

com deficiência auditiva, que poderão ser incluídas com mais facilidade a partir da 

migração para a nova plataforma e em um segundo momento com audiodescrição 

para os alunos com deficiência visual. A IES, por meio do NAP entra em contato com 

os alunos que apresentam necessidades visuais, para verificar se eles possuem o 

recurso de leitor de telas, caso o aluno não possua, a Instituição encaminha tutorial 

ao aluno, por meio combinado com este previamente. Os leitores de telas indicados 

são: NVDA gratuito para o Windows e o ORCA gratuito para o Linux, além do leitor 

de tela portátil para celular. Nas próximas etapas de desenvolvimento da Plano 

Institucional de garantia de Acessibilidade estão: a análise do site da Instituição e da 

plataforma de educação a distância, para conhecer quais recursos de acessibilidade 

serão necessários para melhor facilitar o acesso desse público. Entre eles, recursos 

que corrijam qualquer tipo de incompatibilidade que possam surgir durante a 

utilização do leitor de tela; transcrição de texto em áudio; descrição de imagens e 

gráficos e disponibilização de podcasts e audiobooks. Com estas ações, a IES busca 

se adequar as políticas de inclusão, proporcionando acesso e permanência a esse 

grupo, que tem os mesmos direitos que qualquer outro cidadão, de poder ter acesso 

a uma educação de qualidade.        
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