
Núcleo das Ciências Biológicas e da Saúde

Especialização em Métodos
Avançados em Saúde Estética -

Procedimentos Invasivos e
Injetáveis   



Clientela
Profissionais graduados na área de Saúde, em especial graduados em Biomedicina, 
Farmácia, Fisioterapia e áreas afins*, permitindo a ampliação de áreas de atuação, 
utilizando-se de práticas modernas e padrões almejados pelo mercado de trabalho.

(*) Haverá análise do currículo/histórico de graduação para efetivação da matrícula 
junto ao Curso para que atendam às exigências de pré-requisitos.

Coordenação
Prof.ª Drª Karina de Almeida Gualtieri / biomedicina@unifil.br 

DISCIPLINAS (300 horas) CH (30’) H/A

Anatomofisiopatologia e Disfunções Dermatofisiológicas 30
Abordagem e Aplicabilidade de Peeling 30
Avaliação Nutricional aplicada à Estética, envelhecimento e reeducação 30
Bioquímica Aplicada, Cosmetologia e Farmacologia 30
Eletroterapia e Laserterapia 30
Estágio Supervisionado 30
Injetáveis I – Carboxiterapia e Microagulhamento 30
Injetáveis II – Intradermoterapia, Intramuscular e Microvasos 30
Injetáveis III – Toxina Botulínica e Preenchimento – 30/a 30

DISCIPLINAS EM EAD (90 horas) CH (30’) H/A

Metodologia da Pesquisa e da Produção Científica 30
Ética e Relações interpessoais 30
Empreendedorismo 30

Início
2020

Horário 
Aulas quinzenais às sextas-feiras das 19h às 22h30 e aos sábados das 08h às 12h e das 
13h30 às 17h. Disciplinas a distância por meio de acesso à plataforma virtual da UniFil 
EaD.



Carga Horária 
390 horas/aula

Duração 
15 meses de créditos teóricos, prorrogável por mais 03 meses para desenvolvimento do 
estágio supervisionado.

Diferencial
Proposta metodológica baseada em aulas teóricas expositivas e interativas, com a 
utilização de diferentes recursos audiovisuais, aulas práticas observadas e vivenciadas 
por meio de procedimentos práticos executados junto à Clínica de Estética, contando 
com o apoio de recursos e infraestrutura dos serviços de estética da Instituição, bem 
como abertura de Clínicas conveniadas ao Centro Universitário Filadélfia – UniFil, 
onde serão também realizadas práticas e estágios pertinentes às áreas correlatas.

Docentes Convidados

Claudemir Origoni - Especialista
Diego Chiara Chaves - Especialista
Jeberson Fernando Aleixo - Mestre
Karina de Almeida Gualtieri - Doutora
Mylena Cristina Dornellas da Costa - Mestre
Sandra Lessa - Mestre
Talita de Oliveira Silva - Mestre
Taynara D’Laqua Waldrich - Doutora

Outros doutores e mestres especialmente convidados.

A UniFil reserva-se o direito de alterar o quadro docente sem o prévio aviso, 
considerando as disponibilidades dos docentes ou outro problema que impeça a 
presença dos mesmos. 


