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1. OBJETIVOS GERAIS 

Obter a Certificação de Qualificação Profissional em Cabeleireiro Unissexo 

2. OBJETIVOS ESPECÍFICOS 

- Aplicar todas as técnicas com eficácia adquiridas no curso de Cabeleireiro Unissexo 

3. PÚBLICO-ALVO 

Público em geral 

4. REQUISITOS DE ENTRADA 

17 Anos de idade; 9ºano de escolaridade ou equivalente 

5. MODALIDADE DE FORMAÇÃO 

Formação Presencial 

6. FORMAS DE ORGANIZAÇÃO DA FORMAÇÃO 

A formação irá decorrer em horário laboral ou em horário pós-laboral: 

-Horário pós-laboral, 4 vezes por semana (19h30-23h30), com duração de 19 meses; 

-Horário laboral, 5 vezes por semana (09h15-13h15), com duração de 18 meses. 

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 por 30 módulos: 

M1- Organização do trabalho, higiene e segurança 

M2- Cabelo e couro cabeludo - exame /diagnóstico 

M3- Cosmética de cabelo e instalação ergonómica do cliente 

M4- Cuidados do cabelo - lavagem do cabelo 

M5- Cuidados do cabelo - secagem do cabelo 

M6- Cuidados do cabelo - ondulação e permanente 

M7- Cuidados do cabelo - desfrisagem 

M8- Atendimento – técnicas de comunicação 

M9- Diagnóstico e aconselhamento 

M10- Técnicas de descoloração 

M11- Técnicas de coloração  

M12- Técnicas de ondulação e desfrisagem  

M13- Técnicas de forma - mise-en-plis e brushing  

M14- Técnicas de corte  
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M15-Técnicas de penteado  

M16- Língua inglesa - atendimento 

M17- Cuidados específicos do cabelo de senhora 

M18- Cuidados e estética do cabelo de senhora - lavagem e secagem  

M19-Cuidados e estética do cabelo de senhora - descoloração/coloração  

M20-Cuidados e estética do cabelo de senhora - técnicas de ondulação 

M21-Cuidados e estética do cabelo de senhora - corte  

M22-Tratamentos capilares  

M23-Perucas e postiços  

M24-Extensões - alongamento do cabelo  

M25-Cuidados específicos do cabelo de homem  

M26-Cuidados e estética do cabelo de homem - lavagem  

M27-Cuidados e estética do cabelo de homem - descoloração/coloração  

M28-Cuidados e estética do cabelo de homem - forma  

M29-Cuidados e estética do cabelo de homem - corte  

M30- Barba e bigode 

 

Nota: Formação Prática em contexto de trabalho no total de 120H 

 

8. METODOLOGIAS DE AVALIAÇÃO 

Avaliação Inicial/ Avaliação contínua e Avaliação Final 

9. RECURSOS MATERIAIS E PEDAGÓGICOS 

Materiais disponibilizados pela entidade / oferta de kit da marca L´Oréal Professionnel 
Os/as formandos/as devem adquirir 2 cabeças académicas 
 
10. PREÇO 

Preço pagamento em prestações: 4900 € + 200 € taxa de Inscrição. 17 Prestações de 272 euros/mês 

com cheques pré datados + 1 prestação de 276 euros – Horário Laboral  

Preço a pronto pagamento: 4500 € + 

200 € taxa de inscrição – pronto 

pagamento 

Pós-laboral: 4900 € + 200 € taxa de 

Inscrição. 19 Prestações de 258 

euros/mês com cheques pré datados  

11. LOCAL DE REALIZAÇÃO 

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

4700-080 Braga 

 


