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ESTÁGIO4 

ESTÁGIO CURRICULAR OBRIGATÓRIO 

A carga horária do estágio curricular supervisionado obrigatório será de 200 horas, com a orientação do docente 

e supervisão local do preceptor, devendo assegurar a prática nas diversas áreas de atuação do tecnólogo em 

estética e cosmética. O estágio obrigatório pode ser realizado a partir do segundo semestre respeitando os níveis 

de aprendizado e dificuldade.  

 

São objetivos do Estágio Supervisionado: 

O estágio supervisionado oferece condições para que o aluno complete o desenvolvimento de atividades em grau 

crescente de complexidade e para que seja desafiado a: 

• posicionar-se como profissional; 

• compreender a prática profissional; 

• aplicar na vivência prática do que foi ensinado, até então; 

• desenvolver senso crítico em relação a condutas, procedimentos e diversidade de tratamentos estéticos 

e cosméticos. 

 

ESTÁGIO NÃO OBRIGATÓRIO 

A Instituição faz um empenho significativo junto às instituições de estágio, para que o estudante tenha a 

possibilidade de fazer estágio supervisionado não obrigatório ao longo do Curso.  

A FATESA manterá convênio com as unidades concedentes de estágios e as divulgará para os alunos. 

As atividades sugeridas para o estágio não obrigatório são:  

• fazer o acompanhamento observacional de atendimentos de estética; 

• auxiliar o profissional durante atendimentos de estética dentro de cabine, apoiando no preparo de 

materiais e preparação da cliente; 

• realizar atendimentos dentro da estética facial e corporal, incluindo aplicação de técnicas de massagem, 

aplicação de cosméticos e utilização de equipamentos de eletroestética, conforme os conteúdos já 

alcançados pelo aluno ao longo do curso; 

• acompanhar atividades administrativas de serviços em beleza, quais sejam, controle de atendimentos, 

relacionamento com clientes, planejamento e elaboração dos serviços oferecidos ao público pelo setor de 

estética. 

A Metodologia e desenvolvimento das atividades, encontram-se descritos no Regulamento de Estágio, disponível 

para consulta no Portal FATESA e no Acervo Acadêmico. 

 

                                                           
Fonte: Projeto Pedagógico do Curso Superior de Tecnologia em Estética e Cosmética 
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