Curso de Visagista do Olhar
Área de Formação: 815. Cuidados de Beleza
O olhar consegue conquistar ou desacreditar, num mercado cada vez mais competitivo todos
os trunfos são úteis.
No Mercado da formação profissional não existe um curso que englobe o estilismo do rosto,
onde o formando poderá desenvolver técnicas que permitem realçar os pontos fortes e
minimizar os pontos fracos do rosto da cliente.
Devido a um crescente interesse, nesta área de atuação por parte dos profissionais de estética,
maquilhagem ou mesmo por parte do público em geral com gosto pela área da estética e
beleza, surgiu a criação de um curso direcionado a este mercado em expansão.
O curso de visagista do olhar, é único em Portugal pois completa o design do rosto com
especial foco no olhar.

Carga Horária: 80 horas
Destinatários: Publico em geral e Profissionais da área da estética, beleza e bem-estar

Valor: 70€ de Inscrição + 1500€ de Curso com todos os Kits incluídos
Modalidades de Pagamento:
Modalidade I: 3 x 500€ de curso
Modalidade II: 10 x 160€ de curso

Saídas Profissionais:
Alguns Sectores onde se insere esta Profissão:
Centros de Estética e Beleza
Cabeleireiros
Day Spas
Clínicas e Centros de Medicina Natural
Cruzeiros
Hóteis e Resorts
Health Clubs
Apoio Domiciliário
Entre Outros

Objectivos:
 No final do curso o formando estará apto a aplicar técnicas de visagismo e correção do
olhar.
 Identificar anomalias morfológicas respetivas à zona dos olhos
 Saber aconselhar, conhecer e aplicar técnicas que permitam corrigir defeitos
 Realizar o alisamento de sobrancelhas
 Realizar a coloração de sobrancelhas e pestanas
 Realizar a permanente de pestanas
 Reconhecer as cores e tamanhos das extensões de sobrancelhas
 Design de acordo ao rosto de cada cliente
 Saber colocar e remover corretamente extensões de sobrancelha em clientes
 Realização de aplicação e manutenção de pestanas
 Aplicação de pestanas artísticas; volume extra; com brilhantes; coloridas etc.
 Remoção de Pestanas
 Conhecer os procedimentos da colocação de extensões de sobrancelhas consoante o
rosto

Certificação: O Certificado de Formação Profissional é emitido ao abrigo da Portaria 474/2010
de 8 de Julho, através do Sistema de Informação e Gestão da Oferta Educativa e Formativa
(SIGO).

Conteúdos Programáticos:
Apresentação do programa e objectivos específicos
Noções teóricas
Anatomia da pele
Anatofisiologia do pêlo
Biossegurança, Ergonomia e higiene pessoal, do espaço e materiais
Ficha de cliente
Visagismo
Visagismo facial : noções básicas e geometria facial
Análise do rosto
Uso do paquímetro
Design mediante os vários tipos de cliente ( masculino , adolescente e idoso)
Preenchimento da ficha de cliente
Epilação com linha e com Pinça
Revisões anatomofisiológicas do sistema tegumentar e anexo foliculopiloso
Métodos de modelagem: pinça e linha
Revisões dos conteúdos de visagismo
Comparar e analisar as vantagens e desvantagens do método de epilação com
os métodos de epilação convencionais.
Preparação do espaço de trabalho
Procedimentos de higiene e reequilíbrio da pele
Identificar os vários métodos de manuseamento do fio de algodão
Procedimento de epilação de pêlos inestéticos do rosto com o fio de algodão
Realização do design de sobrancelhas consoante o tipo de rosto
Prática

linha versus

Permanente e pintura colorida de pestanas e alisamento de sobrancelhas c/cor
Morfologia
Técnicas de correção mediante os vários tipos de rosto e cliente
Prática
Extensão de sobrancelhas
Selecção e disposição de utensílios necessários ao trabalho
Receção do cliente
Apresentação das diferentes extensões de sobrancelhas
Medição das pestanas naturais do cliente
Seleção do tamanho, espessura e curvatura das extensões a aplicar
Método de seleção da cor e a aplicação das extensões de sobrancelhas
Cuidados pós-aplicação
Metodologia de remoção e manutenção de extensões de sobracelhas
Coloração de sobrancelhas com Henna
Medição de sobracelhas
Seleção do tamanho e espessura da coloração
Método de seleção e aplicação de cor
Contra-indicações e cuidados
Identificação e função dos produtos
Prática em modelo
Extensão de pestanas
Utensílios necessários ao trabalho
Manuseamento de pinças e extensões (exercícios práticos)
Receção do cliente
Medição das pestanas naturais do cliente
Seleção do tamanho, espessura e curvatura das extensões a aplicar
Pestanas Volume extra
Pestanas artísticas : com brilhantes, pestanas coloridas, entre outros.
Prática acompanhada em modelo
Aplicação de extensões de pestanas
Protocolo de manutenção de extensões
Metodologia de remoção e manutenção das extensões
Maquilhagem
Cuidados Básicos de Rosto
A importância da pele limpa e hidratada.
Hidratação facial
Outros cuidados
Importância das Sobrancelhas no Rosto
Maquilhagem da sobrancelha
Uso de produtos para definição do olhar
Correcção das sobrancelhas
Base
Uso do Primer e técnicas de cobertura de pele.
Tipos de base consoante tipos de pele
Escolha da base e como fazer a sua aplicação
Funções dos pincéis.

Lábios
A importância da hidratação
Técnicas de utilização do baton e efeitos de cobertura e volume.
Blush e pó
Aplicação correcta
Pincel de aplicação
Estudo das diferentes tipologias de rostos e valorização por intermédio de luzes e sombras
Uso do blush, pós compactos, pós para contorno, iluminadores e finalizadores
Sombras e Rímel
Aplicação da sombra para cada formato de olho
Aplicações de rímel
Pincel de aplicação para sombra
Uso das sombras com efeitos de degradés e esfumados
Uso de produtos para definição do olhar

Kit de trabalho do Formando - OFERTA
Kit extensão de pestanas
Kit extensão de sobrancelhas
Kit correção : tintas; lápis; sombra de sobrancelha; henna
Kit de tinta e permanente de pestanas
Kit de depilação a linha

