PROGRAMA DE FORMAÇÃO
DESIGN DE SOBRANCELHAS
TÉCNICAS DE EPILAÇÃO: CERA, LINHA E PINÇA
COLORAÇÃO SIMPLES E COLORAÇÃO COM HENNA

Programa de Formação
Design de Sobrancelhas
OBJECTIVOS GERAIS:

•
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O principal objetivo desta formação é o de dotar os formandos com os conhecimentos e
ferramentas necessárias para um design de sobrancelhas, segundo as regras de visagismo, que seja
sempre favorecedor e adequado para o cliente.

DESTINATÁRIOS:

•

Proﬁssionais da área da estética e cabeleireiros que pretendam adquirir conhecimentos mais
aprofundados na área de design de sobrancelhas;

•

Público em geral com mais de 18 anos, que tenha um gosto especial pelo design de sobrancelhas e
que desejem iniciar a carreira como estilista de sobrancelhas.

PRÉ-REQUISITOS:

•

Não aplicável

LOCAL:

•

Love Your Style Atelier: Travessa Amorim Benevides nº1 B, 8100- 705 Loulé;.

MODALIDADE DE FORMAÇÃO:

•

Formação presencial em sala. Os conteúdos programáticos são organizados por sessões, seguindo
um desenvolvimento sequencial.

METODOLOGIA:

•

Serão utilizados os métodos interrogativo, expositivo, demonstrativo e activo. Serão
sistematicamente realizados exercícios práticos acompanhados.

•

A formação será desenvolvida no contexto das actividades dos formandos, proporcionando uma
aprendizagem técnica e artística, de forma a valorizar e facilitar a concretização dos seus projectos
futuros e integração no competitivo mercado de trabalho.

•

Para a realização de alguns exercícios será solicitado aos formandos que tragam modelos. Os
modelos são da exclusiva responsabilidade dos formandos. Caso os formandos não tragam consigo
modelos para as referidas sessões os formadores não poderão garantir a correcta execução dos
exercícios.
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CERTIFICAÇÃO:

•

Os participantes que atinjam os objetivos mínimos da formação, receberão um certiﬁcado assinado
pela formadora certiﬁcada.

•

Após a formação, os certiﬁcados deverão ser levantados no atelier (em horário e data a combinar)
ou enviados por correio.

INCLUÍDO:

•

Todo o material para o correcto desempenho da formação durante as aulas no atelier

•

Certiﬁcado de formação

NÃO INCLUÍDO:

•

Kit de trabalho para o formando treinar a sua técnica fora das instalações da escola.

•

Produtos, ou marcas, especíﬁcos que o formando queria experimentar por iniciativa própria

DURAÇÃO E OPÇÕES DE FORMAÇÃO:

•

Duração total: 8 horas

•

A formação poderá decorrer de forma individual, ou em grupo (até 2 pessoas), em datas e horários a
combinar entre formador e formando.

CONDIÇÕES DE PAGAMENTO:

•

Valor Total: 250€ (IVA incluído à taxa legal em vigor)

•

Valor de inscrição: 100€ (a descontar no valor total da formação)

•

Valor Residual (a pagar no primeiro dia de formação): 150€

NOTAS:

•

A inscrição só será considerada válida, após pagamento da inscrição ou do pagamento do valor total
da formação;

•

O calendário de formação poderá sofrer alterações ao longo da mesma, devido a compromissos
proﬁssionais inadiáveis, contudo essas alterações serão sempre discutidas com os formandos
previamente;

•

Em caso de desistência o valor da inscrição não é reembolsado;

•

O pagamento poderá ser efectuado em numerário nas nossas instalações em Loulé ou através de
transferência bancária para a conta da CGD com o NIB 0035 0457 00025791400 45.
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•

Se desejar incluir NIF na sua factura deverá indicar-nos os dados para tal aquando da realização do
pagamento.

CONTEÚDOS PROGRAMÁTICOS

•

Introdução teórica e apresentação do material

•

Higiene e segurança no trabalho

•

Técnicas de visagismo/medição com paquímetro

•

Epilação com pinça

•

Epilação com cera

•

Epilação com linha (Threading)

•

Coloração de Sobrancelhas

•

Coloração de Sobrancelhas com Henna

•

Exercícios práticos em modelos reais (3 a 4 modelos, preferencialmente 1 modelo masculino)
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