CURSO
PROFISSIONAL
CABELEIREIRO/A
UNISEXO
DESCRIÇÃO

O curso profissional de cabeleireiro unisexo pretende dotar
os formandos com o conhecimento e competências técnicas
necessárias para o exercício autónomo da profissão.
No final do curso os formandos encontram-se aptos para
coordenar e gerir um salão de cabeleireiro unisexo, reconhecer
e identificar todos os materiais e produtos necessários
para cada trabalho técnico, avaliar o estado e necessidades
capilares, executar todas as técnicas de cuidados de cabelo,
desde a lavagem, secagem, ondulação, desfrisagem,
descoloração, coloração, permanente, corte, penteado
artístico entre outras.

DESTINATÁRIOS

FICHA DE CURSO
PLANO CURRICULAR
MÓDULO				

					

DURAÇÃO (H)

Organização do trabalho, higiene e segurança dos cuidados de beleza (50h)
Cabelo e Couro Cabeludo - exame/diagnóstico ................................................. (50h)
Cosmética de cabelo e instalação ergonómica do cliente ............................ (50h)

CUIDADOS DO CABELO
Lavagem do cabelo ....................................................................................................... (50h)
Secagem do cabelo ....................................................................................................... (50h)
Ondulação e permanente .......................................................................................... (50h)
Desfrisagem ..................................................................................................................... (25h)

Candidatos ao Início da profissão de cabeleireiro

Atendimento-técnicas de comunicação ................................................................. (25h)

CONDIÇÕES DE ACESSO

Técnicas de descoloração .............................................................................................. (50h)

9º ano de escolaridade; Idade ≥ 18 anos

Diagnóstico e aconselhamento ................................................................................... (25h)
Técnicas de coloração ....................................................................................................... (50h)
Técnicas de ondulação e desfrisagem ...................................................................... (50h)

DURAÇÃO DO CURSO:

Técnicas de forma mise-en-plis e brushing ........................................................... (50h)

18 meses | 4 horas diárias

Técnicas de corte ................................................................................................................. (50h)
Técnicas de penteado ....................................................................................................... (50h)

HORÁRIO

9:00 às 13:00
19:00 às 23:00

Língua Inglesa ....................................................................................................................... (50h)
Cuidados específicos do cabelo de senhora ........................................................ (25h)

CUIDADOS E ESTÉTICA DO CABELO DE SENHORA
Lavagem e secagem ...................................................................................................... (25h)

CARGA HORÁRIA

1275 horas (presencial)
+ 120 horas em contexto real de trabalho (facultativo)

ESTÁGIO

Estágio garantido num salão Victor Picardo HairstylingGroup
com a duração de 120 horas.

PREÇO/CONDIÇÕES DE PAGAMENTO

Esta formação pode ser paga numa das seguintes
modalidades:
- Pronto pagamento (5% de desconto)
- Mensal: 18 x 275,00 €
- Condições especiais: sem juros desde 25 x 198,00€

QUALIFICAÇÃO

No final da formação, os formandos recebem um diploma
e certificado profissional emitido pelo SIGO - Sistema
de Informação e Gestão da Oferta Educativa e Formativa,
plataforma do Ministério da Educação.

Descoloração/coloração ............................................................................................. (50h)
Técnicas de ondulação ................................................................................................ (50h)
Corte ..................................................................................................................................... (50h)
Tratamentos capilares ....................................................................................................... (50h)
Perucas e postiços .............................................................................................................. (25h)
Extensões-alongamento do cabelo ........................................................................... (50h)
Cuidados específicos do cabelo de homem ......................................................... (25h)

CUIDADOS E ESTÉTICA DO CABELO DE HOMEM
Lavagem .............................................................................................................................. (25h)
Descoloração/coloração ............................................................................................. (50h)
Forma .................................................................................................................................... (25h)
Corte ..................................................................................................................................... (50h)
Barba e bigode ................................................................................................................ (50h)

					

1275H

Formação tecnológica com certificado de qualificação
profissional de Nível 2, desenvolvido a partir do referencial de
formação da ANQEP – Agência Nacional para a Qualificação e o
Ensino Profissional (CNQ – Catálogo Nacional de Qualificações)

