
PROGRAMA DE FORMAÇÃO 
Curso: Técnicas de Manicura 

Carga Horária: 50H 

MOD.014.00 1 

  

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 

- Aplicar técnicas de manicura 

- Aplicar tratamentos estéticos em manicura 

- Aplicar novas tecnologias no tratamento e embelezamento de unhas 

3. PÚBLICO-ALVO 

Público em geral 

4. REQUISITOS DE ENTRADA 

Para a frequência da formação de técnicas de manicura a escolaridade mínima obrigatória é o 9º ano 

5. MODALIDADE DE FORMAÇÃO 

Formação Presencial 

6. FORMAS DE ORGANIZAÇÃO DA FORMAÇÃO 

A formação irá decorrer em horário pós-laboral, duas a três vezes por semana (19h30-23h30) 

7. METODOLOGIAS DE FORMAÇÃO 

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

prática para cada um dos módulos. 

Esta mesma formação é composta pelos seguintes conteúdos programáticos: 

 Receção da cliente  

 Ações que precedem a aplicação do verniz  

 Aplicação de verniz  

 Aplicação de verniz de Gel 

 Massagem em manicura  

 Tratamentos estéticos em manicura 

  Envolvimentos  

 Máscaras  

 Novas tecnologias no tratamento de unhas  

 Unhas postiças com fita adesiva e pressão  

 Unhas esculpidas de porcelana e enxertos  

 Capeamento  
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8. METODOLOGIAS DE AVALIAÇÃO 

Avaliação Inicial/ Avaliação contínua e Avaliação Final 

9. RECURSOS MATERIAIS E PEDAGÓGICOS 

Materiais de Manicura da marca ProNails  

10. PREÇO 

Oferta de KIT! 

Composto por: 

- Alicate Cutículas  
- Alicate de Unhas  
- Lima Branca fina  
- Lima Polidora  
- Lima de Tips 
- Descarnador  
  
O valor do curso é de 200 euros + 50 euros taxa de inscrição, pagamento a pronto ou em prestações com 

cheques pré-datados. 

 
11. LOCAL DE REALIZAÇÃO 

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

4700-080 Braga 


