
Universidade Popular

Núcleo de Capacitação para o Trabalho

REGULAMENTO 2017/01

INSCRIÇÕES DOS CURSOS DE CAPACITAÇÃO PARA O TRABALHO

I  –  As inscrições iniciam no dia 10/01/2017, a partir das 14 horas, e devem ser feitas

exclusivamente no link que será disponibilizado no site da Prefeitura até o dia 25/01/2017.

II – Poderão se inscrever para os cursos, todas as pessoas que residam em Passo Fundo

e tenham 15 (quinze) anos completos.

III – O candidato a vaga deverá colocar no campo Curso 1, o curso que tem prioridade em

fazer, e no campo Curso 2, um curso que tenha interesse caso não consiga a vaga do

Curso 1, ou haja disponibilidade para cursar ambos. No entanto, salienta-se que só será

permitido participar de mais de um curso, se ocorrer sobra de vagas. 

IV – Antes de efetuar a inscrição, o candidato deverá verificar o Cronograma dos Cursos

(Anexo 01), para averiguar os dias, horários e a carga horária do curso escolhido. Do

mesmo modo, deve analisar o Conteúdo Programático (Anexo 02) para ver se o curso é

realmente o que ele busca. Da mesma forma, deve observar os itens abaixo: 

a. Para efetuar a inscrição para o curso de Cabeleireiro – Química e Penteado, o

candidato deve ter concluído o curso de Cabeleireiro – Corte, Escova e Hidratação, obtido

aprovação e, obrigatoriamente, apresentar o certificado no primeiro dia de aula.

b. Para efetuar a inscrição para o curso de Corte e Costura II, o candidato deve ter

concluído o curso de Corte e Costura I, obtido aprovação e, obrigatoriamente, apresentar

o certificado no primeiro dia de aula.

c. Para efetuar a inscrição para o curso de  Patch Work II, o candidato deve ter

concluído o curso de Patch Work I, obtido aprovação e, obrigatoriamente, apresentar o

certificado no primeiro dia de aula.



d. Para efetuar a inscrição para o curso de  Auxiliar Administrativo II, o candidato

deve  ter  concluído  o  curso  de  Auxiliar  Administrativo  I,  obtido  aprovação e,

obrigatoriamente, apresentar o certificado no primeiro dia de aula.

V –  O critério para conseguir uma vaga será ordem de inscrição. Após preenchidas as

vagas  disponibilizadas  para  cada  turma,  as  inscrições  continuam  abertas,  e  os

interessados que não conseguirem a vaga ficaram com o nome em uma lista de espera,

podendo serem chamados até a segunda semana de aula, de acordo com as desistências

que podem vir a ocorrer nas turmas.

VI  –  A lista  dos alunos e as datas  de início  das aulas,  serão disponibilizadas no dia

01/02/17, às 14 horas, exclusivamente no site da Prefeitura.

VII – É de responsabilidade exclusiva do interessado verificar se foi selecionado para o

curso que efetuou a inscrição.

VIII – Será considerado desistente o aluno que não comparecer na primeira semana de

aula, sendo preenchida a vaga com o próximo da lista de espera.

IX  –  O  aluno  fica  comprometido  a  cumprir  o  calendário  escolar  e  os  horários

estabelecidos, perfazendo o mínimo de 75% de presença nas aulas, além de atingir os

objetivos do curso, assumindo total responsabilidade pelos problemas advindos da não

observância destes.

X – É de responsabilidade do aluno as despesas de transporte, alimentação, bem como

material didático e uniformes de uso individual.

XI – O Núcleo de Capacitação para o Trabalho não assume responsabilidade por objetos

ou valores portados, ou deixados pelos alunos no interior do mesmo, cabendo ao portador

zelar pelos mesmos.

XII – Para cumprir ou recuperar aulas e/ou carga horária, devido a feriados ou força maior,

as mesmas poderão ser reagendadas pela secretaria em dias/turnos distintos.

XIII – Para os alunos dos cursos de Cabeleireiro – Corte, Escova e Hidratação, Estética

Facial, Manicure e Pedicure, Massoterapia, é obrigatório o atendimento à comunidade e a

participação em no mínimo 3 (três) eventos. Fica esclarecido que os eventos podem se



realizar de Domingo à Sábado, nos turnos da manhã, tarde ou noite, em diversos bairros

da cidade, conforme solicitações recebidas. Destaca-se, que os eventos não ocorreram

necessariamente no mesmo turno do curso, dessa forma, o aluno deve ter disponibilidade

de horários para cumprir com o cronograma de eventos. O aluno deverá participar desse

eventos como forma de reforçar e aprimorar a sua aprendizagem, assim como, prestar

atendimento  a  comunidade  em  retribuição  a  qualificação  oferecida  pela  Prefeitura

Municipal  de  Passo  Fundo.  A  certificação  fica  vinculada  a  participação  dos  3  (três)

eventos.

XIV – Para comprovar as informações preenchidas na ficha de inscrição, o aluno deverá

apresentar os documentos originais no primeiro dia de aula, sob pena de perder a vaga

para o curso. Documentos necessários:

a. RG;

b. CPF;

c. Comprovante de endereço.

XV – As aulas do curso de Informática se realizarão na Biblioteca Pública Arno Viuniski,

que  fica  localizada  na  Rua  Moron,  Centro.  As  aulas  do  curso  de  Costura  Industrial,

ocorrerão na Fundação Educacional do Menor, que fica localizada na BR 285, Km 171, no

Bairro São José. As demais aulas acorreram na sede da Universidade Popular, que fica

na Av. Ruy Barbosa, N° 103, Vila Petrópolis (junto a faculdade Ideau).

XVI – Os horários de aulas, de acordo com o turno selecionado, serão os seguintes:

a. Manhã: 08h30 às 11h30min

b. Tarde: 14h às 17h

c. Noite: 19h às 22h

Passo Fundo, 10 de Janeiro de 2017



Informações:

UNIVERSIDADE POPULAR 

Núcleo de Capacitação para o Trabalho

Inscrições: www.pmpf.rs.gov.br

Email: capacita@pmpf.rs.gov.br

Site: www.pmpf.rs.gov.br

Fone: (54) 3315.6997

http://www.pmpf.rs.gov.br/
http://www.pmpf.rs.gov.br/
mailto:capacita@pmpf.rs.gov.br


ANEXO 01

RELAÇÃO DE CURSOS
2017/I

 Endereço: Universidade Popular. Avenida Ruy Barbosa, n° 103. Vila Petrópolis. Passo Fundo/RS. Fone: (54)3315.6997

CURSO DIA/SEMANA TURNO HORÁRIO HORAS

AUXILIAR ADMINISTRATIVO I Terça-feira Noite 19:00 às 22:00 45h

AUXILIAR ADMINISTRATIVO II Quarta-feira Noite 19:00 às 22:00 45h

BARBEIRO Terça-feira Manhã 08:30 às 11:30 45h

CABELEIREIRO – 
CORTE, ESCOVA E HIDRATAÇÃO

Segunda e Quarta-feira Manhã 08:30 às 11:30 96h

CABELEIREIRO – 
CORTE, ESCOVA E HIDRATAÇÃO

Segunda e Quarta-feira Tarde 14:00 às 17:00 96h

CABELEIREIRO – 
CORTE, ESCOVA E HIDRATAÇÃO

Segunda e Quarta-feira Noite 19:00 às 22:00 96h

CABELEIREIRO –
QUÍMICA E PENTEADO

Terça e Quinta-feira Tarde 14:00 às 17:00 96h

CABELEIREIRO –
QUÍMICA E PENTEADO

Terça e Quinta-feira Noite 19:00 às 22:00 96h

CORTE E COSTURA I Segunda e Quarta-feira Manhã 08:30 às 11:30 90h

CORTE E COSTURA I Segunda e Quarta-feira Tarde 14:00 às 17:00 90h

CORTE E COSTURA I Segunda e Quarta-feira Noite 19:00 às 22:00 90h

CORTE E COSTURA II Terça e Quinta-feira Tarde 14:00 às 17:00 90h

CROCHÊ E TRICÔ Segunda-feira Tarde 14:00 às 17:00 45h

CROCHÊ E TRICÔ Quarta-feira Tarde 14:00 às 17:00 45h

DEPILAÇÃO Segunda-feira Manhã 08:30 às 11:30 30h

DESIGNER DE SOBRANCELHA Quarta-feira Noite 19:00 às 22:00 30h

ESPANHOL Segunda-feira Noite 19:00 às 22:00 45h

ESTÉTICA FACIAL Terça e Quinta-feira Manhã 08:30 às 11:30 90h

ESTÉTICA FACIAL Terça e Quinta-feira Tarde 14:00 às 17:00 90h

ESTÉTICA FACIAL Terça e Quinta-feira Noite 19:00 às 22:00 90h

HOTELARIA Quinta-feira Noite 19:00 às 22:00 45h

INGLÊS I Quinta-feira Noite 19:00 às 22:00 45h

MANICURE E PEDICURE Terça e Quinta-feira Manhã 08:30 às 11:30 90h

MANICURE E PEDICURE Terça e Quinta-feira Tarde 14:00 às 17:00 90h

MANICURE E PEDICURE Terça e Quinta-feira Noite 19:00 às 22:00 90h

MAQUIAGEM Quinta-feira Manhã 08:30 às 11:30 30h

PATCH WORK I Terça-feira Manhã 08:30 às 11:30 45h

PATCH WORK I Terça-feira Tarde 14:00 às 17:00 45h

PATCH WORK I Terça-feira Noite 19:00 às 22:00 45h

PATCH WORK II Quinta-feira Noite 19:00 às 22:00 45h

PINTURA EM TECIDO Quinta-feira Tarde 14:00 às 17:00 45h



CURSO DIA/SEMANA TURNO HORÁRIO HORAS

PORTUGUÊS P/ ESTRANGEIRO Quarta-feira Noite 19:00 às 22:00 45h

Endereço: Biblioteca Pública Arno Viuniski. Rua Moron. Passo Fundo/RS. Fone: (54)3315.6997.

CURSO DIA/SEMANA TURNO HORÁRIO HORAS

INFORMÁTICA Quinta-feira Manhã 08:30 às 11:30 45h

INFORMÁTICA Sexta-feira Manhã 08:30 às 11:30 45h

INFORMÁTICA Sábado Manhã 08:30 às 11:30 45h

Endereço:  Fundação  Educacional  do  Menor.  BR  285,  Km  171  Bairro  São  José,  Passo  Fundo  –  RS. Fone:
(54)3315.6997.

CURSO DIA/SEMANA TURNO HORÁRIO HORAS

COSTURA INDUSTRIAL Segunda-feira, Terça-feira
e Quarta-feira

Tarde 14:00 às 17:00 240h



ANEXO 02

CONTEÚDO PROGRAMÁTICO
2017/I

AUXILIAR ADMINISTRATIVO I

Administração: história e conceitos. Secretário(a) como assessor do futuro. Relacionamento
Intrapessoal e Interpessoal. Empresas: conceitos, ambientes, características e organização,
funções básicas, fases históricas, classificação, tipos de empresas. Empreendedorismo: cara
do  empreendedor,  o  papel  do  empreendedor.  Técnicas  administrativas  e  organizacionais.
Técnica de arquivamento. A Nossa Amiga Agenda. Plano de negócios. Controle de qualidade:
5 S. Documentação da empresa: tipos, organização, contrato social. Redação comercial: ata,
memorando,  atestado,  convite,  ofício,  carta,  comunicado,  contrato,  ordem  de  serviço,
procuração, convocação, estatuto, protocolo, recibo, requisição de material e pessoal, registro
de  nascimento.  Processo  de  comunicação:  elementos,  comunicação  verbal  e  não  verbal,
barreiras  da  comunicação,  ruídos  na  comunicação,  feedback.  Reunião  empresarial,
conferências e eventos. Atividade comercial: atacado e varejo, mercado, produto e serviço.
Excelência no atendimento: atendimento telefônico, atendimento ao cliente, cadastro, mala
direta, atribuições e habilidades do telefonista, setor de telefonia. Técnicas de telemarketing.
Marketing pessoal e de relacionamento. Etiqueta social e profissional. Trabalho em equipe.
Postura e ética pessoal e profissional. Títulos de crédito: cheque, nota promissória, cartão de
crédito e débito, duplicatas. Tipos de notas fiscais. Controles financeiros: livro-caixa, conta-
corrente, pagamentos e recebimentos. Matemática financeira: Juros, porcentagem, descontos,
operações bancárias, empréstimos, juros bancários. Técnicas de cobrança. Análise de crédito.
Protesto  de  títulos.  Controle  de  estoque.  Assédio  moral  e  sexual.  Motivação  e  liderança.
Tecnologia da informação. Mercado de trabalho: em busca de emprego, relações humanas,
empresa moderna e o novo profissional, necessidades do mercado de trabalho, técnicas de
relacionamento, entrevista de emprego, currículo. 

AUXILIAR ADMINISTRATIVO II

Admissão de Pessoal:  documentação, estágio probatório, carteira de trabalho, PIS, FGTS,
CAGED, DARF, contrato de trabalho, admissão de menor e de aposentado. Compensação de
horas:  jornada  de  trabalho  e  descanso,  jornada  noturna,  descanso  semanal  remunerado,
remuneração. Atestados médicos, feriados, descanso pós-parto, adoção, aborto, doença pós-
parto, descanso amamentação, creches, salário-família, vale transporte, tabela de cálculo de
IRPF.  Férias:  período  aquisitivo,  faltas  justificadas,  perda  do  direito  de  férias,  abono
pecuniário.  Salário,  diárias,  reembolso de férias,  uso do veículo  do empregado,  ajuda  de
custo,  prêmio,  gorjeta,  comissões,  hora  extra,  adicional  de  insalubridade,  FGTS,  salário-
maternidade, 13° salário. Desligamento de Pessoal: rescisão contratual, demissão sem justa
causa, pedido de demissão, término de contrato, culpa recíproca, falecimento do empregado,
demissão  com  justa  causa,  seguro-desemprego,  homologação.  CLT:  principais  leis
trabalhistas. Conceito, finalidade, aplicação e funções.  Princípios e objetivos. Atos e fatos
administrativos.  Patrimônio:  bens,  direitos,  obrigações,  aspecto  qualitativo,  representação
gráfica, patrimônio líquido. Reservas. Capital. Lucros e prejuízos acumulados. Contas. Plano
de contas.  Lançamentos  contábeis:  fórmulas.  Livros  contábeis:  diário,  razão,  caixa,  conta
correntes.  Contabilização de transações comerciais.  Débito  ou crédito.  Partidas dobradas.
Razonetes.  Balancete  de  verificação.  Demonstração  do  resultado  do  exercício  (DRE):
conceito, legislação, estrutura. Balanço patrimonial: estrutura, grupos de contas. Depreciação,
amortização. Custos e despesas. Lançamentos diários. Análise horizontal e vertical. PEPS E
UEPS. Juros e descontos. Tributos incidentes sobre compras, vendas e prestação de serviços:
ICMS, ISSQN, PIS.

BARBEIRO

Introdução.  Cortes  Masculinos.  Modelagem  de  Barba.  Aparo  de  Pelos.  Direções  e
acabamentos.  Barba  em  máquina  e  navalha.  Atendimento  ao  cliente.  Diferença  entre
cabeleireiro  e  barbearia.  Quais  as  necessidades  do  cliente.  Competências  esperadas  no
atendimento.  Exigências  legais  específicas.  Equipamentos.  Conceitos  de  visagismo  na
execução de diversos cortes de cabelos. Modelagem e raspagem dos pelos da barba, bigode,
cavanhaque e costeletas



CABELEIREIRO – CORTE, ESCOVA E HIDRATAÇÃO

Higiene  ambiental  e  pessoal.  Ética  profissional.  Atendimento  ao  cliente.  Organização  do
ambiente de trabalho. Informações sobre cabelos: resistência, tipo e cuidados. Tratamento do
fio de cabelo. Técnicas e práticas de cortes de cabelos. Banho de creme e hidratação. Banho
de brilho. Técnicas de escova e de enrolamento. Manuseio da prancha.

CABELEIREIRO – QUÍMICA E PENTEADO 

Higiene  ambiental  e  pessoal.  Ética  profissional.  Atendimento  ao  cliente.  Organização  do
ambiente  de  trabalho.  Aplicação  correta  de  produtos  químicos.  Tipos  de  cabelos  e  seus
cuidados. Tratamento do fio de cabelo. Coloração de cabelo. Permanente. Luzes, mechas
marcadas  e  reflexos.  Demonstração  de  alisamento  e  escova  progressiva.  Hidratação.
Técnicas de escova e de enrolamento.  Manuseio da prancha. Vários penteados e tranças
diversas.

CORTE E COSTURA I

Utilização da régua. Utilização da fita métrica. Montagem de moldes. Manuseio e conservação
de máquinas e equipamentos. Colocação de zíper, bolsos e botões. Método de: tirar medida,
casear. Barras a mão e a máquina. Aumento de moldes. Dobras de tecido, franzir. Confecção
de peças de vestuário. Acabamentos. 

CORTE E COSTURA II

Confecção de peças. Corte.  Moldes.  Roupa com forro.  Aplicação de zíper  invisível.  Calça
social. Bermuda com cós anatômico. Vestido de malha. Saia godê longa. Blazer com forro.
Casaco de lã. Camisa.



COSTURA INDUSTRIAL

Habilidades Básicas.  Conhecimento  dos  diversos  tipos  de  materiais.  Conhecimento  sobre
tecnologia das máquinas de costura. Desenvolvimento de habilidades manipulativas e controle
de  velocidade  das  máquinas  de  costura,  através  de  exercícios  práticos.  Técnica  para
confecção de amostras básicas de: gola, bolsos, punho, zíper, cós e braguilha. Conhecimento
sobre os pontos preliminares:  alinhavo,  chuleado,  pé-de-galinha,  caseado cowntry e  barra
invisível. Utilização dos moldes P.M.G.GG. Interpretação do modelo a ser feito. Adequação de
medida no molde.  Técnica de corte e confecção de blazer com e sem forro, moldes variados.
Técnica de corte  e  confecção de saia  com e sem forro,  modelos variados.  Técnica para
acabamento e colocação da gola, ziper comum e invisível. Confecção de peças variadas. 

CROCHÊ E TRICÔ

Vocabulário; Pontos básicos: correntinha, baixíssimo, baixo alto, alto duplo, alto triplo; Cálculo
de pontos; Aumentos e diminuições; Execução de casas e aberturas; Elaboração de peças;
Modo de armar as peças; Leitura, interpretação e aplicação de receitas de revistas; Arremates.
Tipos de agulhas; Execução do tricô: colocação de pontos nas agulhas, cálculo de pontos na
agulha;  modo de tecer,  aumentos e  diminuições,  execução de casas e  aberturas;  Pontos
diversos:  malha,  tricô, malha duplo,  malha inglesa, arroz simples e duplo, pipoca; musgo,
barras 1/1 e 2/2, malha torcida, areia, cordas, vários tipos de tranças , pontos com laçada;
Leitura  e  interpretação  e  aplicação  de  receitas  de  revista  ;  Modo  de  armar  as  peças;
Arremates.

DEPILAÇÃO

Higiene  do  ambiente,  dos  materiais  e  pessoal.  Ética  profissional.  Postura  profissional.
Atendimento ao cliente. Organização do ambiente de trabalho. Conservação dos materiais e
produtos. Normas sanitárias. Cuidados com contaminações. Confecção de cera com produtos
naturais. Preparação da pele para depilação. Técnicas de depilação com cera: roll-on, de mel,
de limão. Limpeza e hidratação da pele após a depilação. Indicações de cera para cada tipo
de pele. Técnicas de desencravar pelos.

DESIGNER DE SOBRANCELHA

Introdução. Ética Profissional. Procedimentos de Higienização. Apresentando as Ferramentas
de  Trabalho.  Conhecendo  a  Face.  Formatos  de  Rosto.  Tipos  de  Olhos.  Formatos  de
Sobrancelhas. Simetria da Sobrancelha. Design da Sobrancelha com Henna. Correção com
Henna.  Sobrancelha  Masculina.  Sobrancelha  Masculina  com  Correção.  Design  da
Sobrancelha com a Caneta 24h. Depilação com Linha. Técnica da Linha com a Mão. Técnica
da  Linha  com  os  Dedos.  Técnica  da  Linha  no  Pescoço.  Técnica  de  Coloração  das
Sobrancelhas. Técnica de Massagem. Mercado de Trabalho.



ESPANHOL

Construir  elementos  básicos  para  a  comunicação  pessoal  e  profissional.  Apresentação.
Informações pessoais: nome, sobrenome, idade, ocupação, endereço, número de telefone,
endereço de e-mail, dia do aniversário, características. Saudações. Alfabeto. Numerais. Dias
da semana. Meses do ano. Estações. Profissões. Vocabulário. Gramática. Verbos. Pronomes
pessoais. Artigos. Perguntas e respostas.  Textos variados. Conversação. As diferenças de
"Tu", "Vós", "Usted". Vocabulário com "R".  Conversação. Criar situações. Questionamentos.
Respostas completas. Compreensão de diálogos.

ESTÉTICA FACIAL

Higiene  do  ambiente,  dos  materiais  e  pessoal.  Ética  profissional.  Postura  profissional.
Atendimento ao cliente. Organização do ambiente de trabalho. Conservação dos materiais e
produtos.  Normas  sanitárias.  Classificação  das  camadas  da  epiderme.  Analise  visual  da
superfície da pele. Fisiologia. Tipos de pele: normal, seca, oleosa, mista, sensível, acneica.
Limpeza  de  pele.  Tratamentos  faciais  para  todos  os  tipos  de  pele.  Rejuvenescimento.
Importância da alimentação. Importância da água para a pele. Efeitos da alimentação na pele.
Principais  doenças  da  pele.  Efeitos  da  massagem  facial.  Massagem  facial  estimulativa.
Massagem  estética  facial.  Massagem  modeladora  facial  antirrugas.  Efeitos  da  circulação
sanguínea.  Drenagem linfática  facial.  Esfoliação caseira.  Máscaras naturais.  Máscaras  de
argila. Máscara para todos os tipos de pele. Acnes e seus tratamentos. Informações sobre
ausência de melanina, albinismo e vitiligo, e os seus cuidados. Teoria do vinho terapia. Teoria
para  despigmentação.  Modelagem  de  sobrancelhas.  Depilação  de  buço.  Técnicas  de
maquiagem:  social,  noturno,  noivas,  madrinhas,  debutantes,  melhor  idade,  artística.
Características básicas do maquiador. Dicas e truques para o preparo da pele. Benefício do
filtro solar. Como retirar a maquiagem.

HOTELARIA

Hotelaria: histórico e fundamentos. Turismo: história e tipos. O turista: tipos de turista. Ética na
hotelaria.  Hotel  por  sua estrutura  física:  tipologias dos meios de hospedagem, serviços e
acomodações. Classificação internacional dos hotéis: princípios, hotel e as estrelas. Gestão
hoteleira.  Setores  da  Hotelaria:  administração,  financeiro,  RH,  departamento  pessoal,
segurança do trabalho, almoxarifado, compras, operacional, marketing, recreação, alimentos,
manutenção,  vendas.  Prevenção  de  acidentes.  Atendimento  hoteleiro:  postura  e
conhecimentos,  conciérge  ou  portaria,  telefonia,  lazer,  governança,  alimentos  e  bebidas,
profissionais que atuam em contato direto com o cliente, room service ou serviço de quarto,
bar,  serviços  oferecidos,  barman.  Reservas:  setor  de  reservas,  funções  do  atendente  de
reservas, reservas por telefone, reservas pessoalmente, reservas on-line, reservas individuais,
reservas em grupo. Recepção ou Front office: rotina de trabalho, ciclo de hóspedes, pré-arrival
ou pré-chegada, postura profissional, relacionamento com colegas e clientes, apresentação
profissional,  pontualidade  e  assiduidade.  Check-in:  chegada  do  hóspede,  hóspede  com
reserva,  hóspede  sem  reserva,  documentos  de  registro.  Check-out:  pré-saída,  saída  do
hóspede,  procedimentos.  Formas  de  pagamento.  Qualidade  no  atendimento:  atendimento
telefônico, despertando clientes. Princípios da Hospitalidade. Habilidades do profissional da
hotelaria. Acessibilidade. Mercado de trabalho: dicas de entrevista de emprego e currículo. 

INFORMÁTICA

Introdução a informática. Noções básicas de funcionamento, Programas e funções. Noções de
acesso à internet, sua utilização em pesquisas e as redes sociais, devendo ser organizado da
seguinte forma:
Módulo 1 – Introdução à Informática
Módulo 2 – OpenOffice.org Writer (Editor de Textos)
Módulo 3 – OpenOffice.org Calc (Editor de Planilha)
Módulo 4 – OpenOffice.org Impress (Editor de Apresentação); 
Módulo 5 – Internet, e-mail e mídias sociais.



INGLÊS

Construir  elementos  básicos  para  a  comunicação  pessoal  e  profissional.  Apresentação.
Informações pessoais: nome, sobrenome, idade, ocupação, endereço, número de telefone,
endereço de e-mail, dia do aniversário, características. Saudações. Alfabeto. Numerais. Dias
da semana. Meses do ano. Estações. Profissões. Vocabulário. Gramática. Verbos. Pronomes
pessoais.  Artigos. Perguntas  e  respostas.  Textos  variados.  Conversação.  Criar  situações.
Questionamentos. Respostas completas. Compreensão de diálogos.

MANICURE E PEDICURE

Higiene  do  ambiente,  dos  materiais  e  pessoal.  Ética  profissional.  Postura  profissional.
Atendimento ao cliente. Organização do ambiente de trabalho. Técnica de esterilização dos
instrumentos. Orientações sobre doenças e anormalidades das unhas. Formato das unhas.
Novos  procedimentos:  arrumar  as  unhas  sem  o  uso  de  bacias  e  cumbucas,  evitando  a
contaminação  de  micoses  e  fungos.  Manicure  e  pedicure:  passo  a  passo.  Remoção  de
esmalte antigo. Desencravamento. Definição e acerto de tamanho e do formato das unhas:
corte, lixamento e polimento. Processo de retirada de cutículas. Aplicação de base e esmalte.
Limpeza  e  excesso  de  esmalte.  Acabamento.  Remoção  de  calosidade,  hidratação  e
massagem.  Tendências  de  esmaltes.  Técnicas  de  pintura  de  mãos  e  pés.  Técnicas  de
decoração em unhas. O que é um Designer de Unhas. Películas. Adesivos de Unhas. Unhas
de Cerâmica,   Francesinhas e  suas variação.  Adornos.  Marmorizados.  Decoração infantil.
Temáticos. Traços Geométricos. Flores e Borboletas. Noivas.

MAQUIAGEM

Introdução. O Profissional maquiador. Postura física. Itens e produtos para maquiagem. Pele:
preparação, tipos, tons de pele. Formato do rosto, olhos, sobrancelhas, lábios e nariz. Faixas
etárias. Cosmetologia. Colorimetria. Tipos de pincéis. Pré-maquiagem. Primer. Procedimentos
para remover a maquiagem. Maquiagem para o dia. Efeitos de esfumados. Maquiagem para a
noite.  Maquiagem em homens.  Maquiagem com um tom, dois  ou mais.  Maquiagem para
noivas.  Maquiagem  para  passarela.  Maquiagem  para  fotografia  em  preto  e  branco.
Maquiagem para fotos. Finalização da maquiagem.

PATCH WORK I

Tecidos de  aplicações. Sanduíches. Pontos. Explicações sobre Patch Work. Ponto invisível,
ponto atrás, ponto pé de galinha. Quilti a mão: como fazê-los. Como fazer aplicações em pano
de prato,  jogo  americano,  capa de  térmica,  capa para água,  jogo  de banheiro,  aventais,
enfeites, pesos de porta, pegadores de cortinas, guirlanda de flores e de fuxico, porta pão. 

PATCH WORK II

Emendas.  Quilti  perfeito.  Forro,  manta  e  trabalho  em  cima.  Necessaires.  Colchas  em
patchwork.  Toalhas  redondas.  Junção  de  quadrados,  triângulos,  retângulos  e  losangos.
Cantomitrado.



PINTURA EM TECIDO

Manuseio  de  pincéis  e  tintas;  Conhecimento  de  cores  e  suas  misturas;  Luz  e  sombra;
Técnicas  de  pintura:  sacaria,  emborrachado,  jeans,  camisetas;  Técnicas  de
impermeabilização:  termolina  leitosa,  liquibrilho,  gliterizado;  Motivos  desenvolvidos:  frutas,
legumes,  flores,  animais,datas  comemorativas;  Pintura  a  mão  livre  com  diversos
acabamentos.

PORTUGUÊS PARA ESTRANGEIRO

Construir  elementos  básicos  para  a  comunicação  pessoal  e  profissional.  Apresentação.
Informações pessoais: nome, sobrenome, idade, ocupação, endereço, número de telefone,
endereço de e-mail, dia do aniversário, características. Saudações. Alfabeto. Numerais. Dias
da semana. Meses do ano. Estações. Profissões. Vocabulário. Gramática. Verbos. Pronomes
pessoais. Artigos. Perguntas e respostas. Textos variados. Conversação.


