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1. OBJETIVOS GERAIS 

 

O programa dá-lhe a possibilidade única de desenvolver a sua criatividade, aumentar o seu 

profissionalismo e os lucros do seu negócio. 

 

2. OBJETIVOS ESPECÍFICOS 

 

- Preparar o formando a nível teórico e prático para o desenvolvimento das técnicas básicas de 

Unhas de gel; 

- Preparar o formando a nível prático para o manuseamento e utilização de aparatologias e 

utensílios de trabalho em unhas de gel; 

- Conhecer a anatomia e patologia da mão; 

- Conhecer os cuidados e conselhos a ter nas unhas de gel; 

- Preparar e efetuar Unhas de gel, com e sem tips, aplicação de moldes e realizar manutenção; 

- Preparar o formando para realização de ponta francesa na unha de gel com e sem tip. 

- Praticar a técnica de Unhas de Gel 

 

3. PÚBLICO-ALVO 

Público em geral 

4. REQUISITOS DE ENTRADA 

Não aplicável 

5. MODALIDADE DE FORMAÇÃO 

Formação Presencial 

6. FORMAS DE ORGANIZAÇÃO DA FORMAÇÃO 

A formação irá decorrer em horário pós-laboral, duas vezes por semana (19h30-23h30) 
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7. METODOLOGIAS DE FORMAÇÃO 

Métodos e técnicas pedagógicas adaptadas ao grupo e conteúdos. Privilegia-se exercícios de 

aplicação prática para cada um dos módulos. 

A formação de Unhas de Gel é composta por 6 módulos: 

MÓDULO CONTEÚDO 

1 Noções Básicas 

2 Iniciação 

3 
Aplicação completa de gel UV em modelo (com recurso ao polimento com 

aparelho de polimento elétrico/broca) 

4 

Extensão/alongamento da unha natural com gel uv com tips, em estilo gel de 

cor permanente (com recurso ao polimento com aparelho de polimento 

elétrico/broca) 

5 
Aplicação completa de gel UV em modelo com tips (com recurso ao polimento 

com aparelho de polimento elétrico/broca) 

6 Manutenção 

7 Exame Final (3Horas) 

 

8. METODOLOGIAS DE AVALIAÇÃO 

 

Avaliação Inicial/ Avaliação contínua e Avaliação Final 

 

9. RECURSOS MATERIAIS E PEDAGÓGICOS 

 

Materiais da marca ProNails. 

Restantes materiais providenciados pela escola. 
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10. PREÇO 

 

O valor do curso é de 275 euros + 90 euros taxa de inscrição, pagamento a pronto ou em 

prestações com cheques pré-datados. 

 

Oferta de KIT de formação 

 

 

11. LOCAL DE REALIZAÇÃO 

Avenida do Cávado nº48 - 1ºandar – Centro de Formação CuboForma 

4700-080 Braga 


