
CRONOGRAMA DE REALIZAÇÃO DO ESTÁGIO: 

DIA ÁREA TURMA PROCEDIMENTO DESCRIÇÃO 

DA 

ATIVIDADE 

24/07/17 ATÉ 

28/07/17 

1º Semana 

CORPORAL 01 Elaboração da ficha 

de anamnese corporal 

e técnicas de 

massagem: 

alisamento superficial 

e profundo. 

O docente irá 

explicar 

teoricamente os 

conceitos que 

envolvem essas 

atividades, 

posteriormente 

irá demonstrar 

as técnicas em 

um cliente sob a 

observação das 

acadêmicas e 

por fim, as 

acadêmicas 

treinarão os 

procedimentos 

umas nas 

outras.  

24/07/17 ATÉ 

28/07/17 

1º Semana 

CAPILAR 01 Elaboração da ficha 

de anamnese capilar 

e procedimentos de 

lavagem e 

higienização capilar. 

O docente irá 

explicar 

teoricamente os 

conceitos que 

envolvem essas 

atividades, 

posteriormente 

irá demonstrar 

as técnicas em 

um cliente sob a 

observação das 

acadêmicas e 

por fim, as 

acadêmicas 

treinarão os 

procedimentos 



umas nas 

outras. 

24/07/17 ATÉ 

28/07/17 

1º Semana 

FACIAL 01 Elaboração da ficha 

de anamnese facial e 

técnicas de 

massagens faciais: 

modeladoras, 

relaxantes e  

drenagem linfática. 

O docente irá 

explicar 

teoricamente os 

conceitos que 

envolvem essas 

atividades, 

posteriormente 

irá demonstrar 

as técnicas em 

um cliente sob a 

observação das 

acadêmicas e 

por fim, as 

acadêmicas 

treinarão os 

procedimentos 

umas nas 

outras. 

31/07/17 ATÉ 

04/08/17 

2º Semana 

CORPORAL 01 Avaliação dos efeitos 

fisiológicos e 

terapêuticos da 

massagem e 

realização da 

drenagem linfática 

corporal. 

O docente irá 

explicar 

teoricamente os 

conceitos que 

envolvem essas 

atividades, 

posteriormente 

irá demonstrar 

as técnicas em 

um cliente sob a 

observação das 

acadêmicas e 

por fim, as 

acadêmicas 

treinarão os 

procedimentos 

umas nas 

outras. 



31/07/17 ATÉ 

04/08/17 

2º Semana 

CAPILAR 01 Hidratação capilar 

com máscara de 

ouro.’ 

O docente irá 

explicar 

teoricamente os 

conceitos que 

envolvem essas 

atividades, 

posteriormente 

irá demonstrar 

as técnicas em 

um cliente sob a 

observação das 

acadêmicas e 

por fim, as 

acadêmicas 

treinarão os 

procedimentos 

umas nas 

outras. 

31/07/17 ATÉ 

04/08/17 

2º Semana 

FACIAL 01 Tratamento facial com 

rádio frequência. 

O docente irá 

explicar 

teoricamente os 

conceitos que 

envolvem essas 

atividades, 

posteriormente 

irá demonstrar 

as técnicas em 

um cliente sob a 

observação das 

acadêmicas e 

por fim, as 

acadêmicas 

treinarão os 

procedimentos 

umas nas 

outras. 

07/08/17 ATÉ 

11/08/17 

CORPORAL 01 Técnicas de 

massagens com 

fricção, pinçamento e 

O docente irá 

explicar 

teoricamente os 



3º Semana percussão e 

massagem 

modeladora 

conceitos que 

envolvem essas 

atividades, 

posteriormente 

irá demonstrar 

as técnicas em 

um cliente sob a 

observação das 

acadêmicas e 

por fim, as 

acadêmicas 

treinarão os 

procedimentos 

umas nas 

outras. 

07/08/17 ATÉ 

11/08/17 

3º Semana 

CAPILAR 01 Higienização e 

reconstrução capilar 

O docente irá 

explicar 

teoricamente os 

conceitos que 

envolvem essas 

atividades, 

posteriormente 

irá demonstrar 

as técnicas em 

um cliente sob a 

observação das 

acadêmicas e 

por fim, as 

acadêmicas 

treinarão os 

procedimentos 

umas nas 

outras. 

07/08/17 ATÉ 

11/08/17 

3º Semana 

FACIAL 01 Limpeza de pele facial 

com extração 

O docente irá 

explicar 

teoricamente os 

conceitos que 

envolvem essas 

atividades, 



posteriormente 

irá demonstrar 

as técnicas em 

um cliente sob a 

observação das 

acadêmicas e 

por fim, as 

acadêmicas 

treinarão os 

procedimentos 

umas nas 

outras. 

14/08/17 ATÉ 

18/08/17 

4º Semana 

CORPORAL 01 Treinar as massagens 

aprendidas, umas nas 

outras: linfática, 

modeladora e 

relaxante.  

O docente irá 

explicar 

teoricamente os 

conceitos que 

envolvem essas 

atividades, 

posteriormente 

irá demonstrar 

as técnicas em 

um cliente sob a 

observação das 

acadêmicas e 

por fim, as 

acadêmicas 

treinarão os 

procedimentos 

umas nas 

outras. 

14/08/17 ATÉ 

18/08/17 

4º Semana 

CAPILAR 01 Esfoliação capilar e 

escova redutora 

O docente irá 

explicar 

teoricamente os 

conceitos que 

envolvem essas 

atividades, 

posteriormente 

irá demonstrar 

as técnicas em 



um cliente sob a 

observação das 

acadêmicas e 

por fim, as 

acadêmicas 

treinarão os 

procedimentos 

umas nas 

outras. 

14/08/17 ATÉ 

18/08/17 

4º Semana 

FACIAL 01 Peeling facial de 

diamante  

O docente irá 

explicar 

teoricamente os 

conceitos que 

envolvem essas 

atividades, 

posteriormente 

irá demonstrar 

as técnicas em 

um cliente sob a 

observação das 

acadêmicas e 

por fim, as 

acadêmicas 

treinarão os 

procedimentos 

umas nas 

outras. 

21/08/17 ATÉ 

25/08/17 

5º Semana 

CORPORAL 01 Corporal: uso do 

manthus e 

vácuoterapia 

O docente irá 

explicar 

teoricamente os 

conceitos que 

envolvem essas 

atividades, 

posteriormente 

irá demonstrar 

as técnicas em 

um cliente sob a 

observação das 

acadêmicas e 



por fim, as 

acadêmicas 

treinarão os 

procedimentos 

umas nas 

outras. 

21/08/17 ATÉ 

25/08/17 

5º Semana 

CAPILAR 01 Capilar: altafrequência 

e argiloterapia 

O docente irá 

explicar 

teoricamente os 

conceitos que 

envolvem essas 

atividades, 

posteriormente 

irá demonstrar 

as técnicas em 

um cliente sob a 

observação das 

acadêmicas e 

por fim, as 

acadêmicas 

treinarão os 

procedimentos 

umas nas 

outras. 

21/08/17 ATÉ 

25/08/17 

5º Semana 

FACIAL 01 Observar o 

atendimento ao 

cliente nos protocolos 

faciais. 

As acadêmicas 

acompanharão 

o atendimento a 

clientes.  

28/08/17 ATÉ 

01/09/17 

6º Semana 

CORPORAL 01 Observar o 

atendimento ao 

cliente nos protocolos 

corporais. 

As acadêmicas 

acompanharão 

o atendimento a 

clientes. 

28/08/17 ATÉ 

01/09/17 

6º Semana 

CAPILAR 01 Capilar: higienização, 

hidratação e 

matização 

O docente irá 

explicar 

teoricamente os 

conceitos que 

envolvem essas 

atividades, 



posteriormente 

irá demonstrar 

as técnicas em 

um cliente sob a 

observação das 

acadêmicas e 

por fim, as 

acadêmicas 

treinarão os 

procedimentos 

umas nas 

outras. 

28/08/17 ATÉ 

01/09/17 

6º Semana 

FACIAL 01 Observar o 

atendimento ao 

cliente nos protocolos 

faciais. 

As acadêmicas 

acompanharão 

o atendimento a 

clientes. 

04/09/17 ATÉ 

08/09/17 

7º Semana 

CORPORAL 01 Observar o 

atendimento ao 

cliente nos protocolos 

corporais. 

As acadêmicas 

acompanharão 

o atendimento a 

clientes. 

04/09/17 ATÉ 

08/09/17 

7º Semana 

CAPILAR 01 Tonificação e 

reparação de 

vitaminas e 

tratamento platinum 

O docente irá 

explicar 

teoricamente os 

conceitos que 

envolvem essas 

atividades, 

posteriormente 

irá demonstrar 

as técnicas em 

um cliente sob a 

observação das 

acadêmicas e 

por fim, as 

acadêmicas 

treinarão os 

procedimentos 

umas nas 

outras. 



04/09/17 ATÉ 

08/09/17 

7º Semana 

FACIAL 01 Aplicação do peeling 

químico e loção 

clareadora 

O docente irá 

explicar 

teoricamente os 

conceitos que 

envolvem essas 

atividades, 

posteriormente 

irá demonstrar 

as técnicas em 

um cliente sob a 

observação das 

acadêmicas e 

por fim, as 

acadêmicas 

treinarão os 

procedimentos 

umas nas 

outras. 

11/09/17 até 

15/09/17 

8º Semana 

CORPORAL 01 Observar o 

atendimento ao 

cliente nos protocolos 

corporais. 

As acadêmicas 

acompanharão 

o atendimento a 

clientes. 

11/09/17 até 

15/09/17 

8º Semana 

CAPILAR 01 Observar o 

atendimento ao 

cliente nos protocolos 

capilares. 

As acadêmicas 

acompanharão 

o atendimento a 

clientes. 

11/09/17 até 

15/09/17 

8º Semana 

FACIAL 01 Observar o 

atendimento ao 

cliente nos protocolos 

faciais. 

As acadêmicas 

acompanharão 

o atendimento a 

clientes. 

18/09/17 ATÉ 

22/09/17 

9º Semana 

CORPORAL 01 Observar o 

atendimento ao 

cliente nos protocolos 

corporais. 

As acadêmicas 

acompanharão 

o atendimento a 

clientes. 

18/09/17 ATÉ 

22/09/17 

CAPILAR 01 Observar o 

atendimento ao 

cliente nos protocolos 

As acadêmicas 

acompanharão 

o atendimento a 



9º Semana capilares. clientes. 

18/09/17 ATÉ 

22/09/17 

9º Semana 

FACIAL 01 Observar o 

atendimento ao 

cliente nos protocolos 

faciais. 

As acadêmicas 

acompanharão 

o atendimento a 

clientes. 

25/09/17 ATÉ 

29/09/17 

10º Semana 

CORPORAL 01 Elaboração dos 

relatórios de 

encerramento da 

Turma 1. 

Nesta etapa as 

acadêmicas irão 

terminar de 

elaborar os 

relatórios 

técnicos e o 

docente irá 

divulgar as 

listas de 

avaliações de 

cada 

acadêmica. 

25/09/17 ATÉ 

29/09/17 

10º Semana 

CAPILAR 01 Elaboração dos 

relatórios de 

encerramento da 

Turma 1. 

Nesta etapa as 

acadêmicas irão 

terminar de 

elaborar os 

relatórios 

técnicos e o 

docente irá 

divulgar as 

listas de 

avaliações de 

cada 

acadêmica. 

25/09/17 ATÉ 

29/09/17 

10º Semana 

FACIAL 01 Elaboração dos 

relatórios de 

encerramento da 

Turma 1. 

 

Nesta etapa as 

acadêmicas irão 

terminar de 

elaborar os 

relatórios 

técnicos e o 

docente irá 

divulgar as 

listas de 



avaliações de 

cada 

acadêmica. 

02/10/17 ATÉ 

06/10/17 

1º Semana 

CORPORAL 02 Técnicas de 

massagem: 

alisamento superficial 

e profundo e 

Avaliação dos efeitos 

fisiológicos e 

terapêuticos da 

massagem e 

realização da 

drenagem linfática 

corporal. 

O docente irá 

explicar 

teoricamente os 

conceitos que 

envolvem essas 

atividades, 

posteriormente 

irá demonstrar 

as técnicas em 

um cliente sob a 

observação das 

acadêmicas e 

por fim, as 

acadêmicas 

treinarão os 

procedimentos 

umas nas 

outras. 

02/10/17 ATÉ 

06/10/17 

1º Semana 

CAPILAR 02 Procedimentos de 

lavagem e 

higienização capilar e 

Hidratação capilar 

com máscara de 

ouro.’ 

O docente irá 

explicar 

teoricamente os 

conceitos que 

envolvem essas 

atividades, 

posteriormente 

irá demonstrar 

as técnicas em 

um cliente sob a 

observação das 

acadêmicas e 

por fim, as 

acadêmicas 

treinarão os 

procedimentos 

umas nas 



outras. 

02/10/17 ATÉ 

06/10/17 

1º Semana 

FACIAL 02 Técnicas de 

massagens faciais: 

modeladoras, 

relaxantes e  

drenagem linfática. 

O docente irá 

explicar 

teoricamente os 

conceitos que 

envolvem essas 

atividades, 

posteriormente 

irá demonstrar 

as técnicas em 

um cliente sob a 

observação das 

acadêmicas e 

por fim, as 

acadêmicas 

treinarão os 

procedimentos 

umas nas 

outras. 

09/10/17 ATÉ 

13/10/17 

2º Semana 

CORPORAL 02 Técnicas de 

massagens com 

fricção, pinçamento e 

percussão e 

massagem 

modeladora 

O docente irá 

explicar 

teoricamente os 

conceitos que 

envolvem essas 

atividades, 

posteriormente 

irá demonstrar 

as técnicas em 

um cliente sob a 

observação das 

acadêmicas e 

por fim, as 

acadêmicas 

treinarão os 

procedimentos 

umas nas 

outras. 

09/10/17 ATÉ CAPILAR 02 Higienização e O docente irá 



13/10/17 

2º Semana 

reconstrução capilar’ 

 

explicar 

teoricamente os 

conceitos que 

envolvem essas 

atividades, 

posteriormente 

irá demonstrar 

as técnicas em 

um cliente sob a 

observação das 

acadêmicas e 

por fim, as 

acadêmicas 

treinarão os 

procedimentos 

umas nas 

outras. 

09/10/17 ATÉ 

13/10/17 

2º Semana 

FACIAL 02 Tratamento facial com 

rádio frequência e 

Peeling facial de 

diamante. 

O docente irá 

explicar 

teoricamente os 

conceitos que 

envolvem essas 

atividades, 

posteriormente 

irá demonstrar 

as técnicas em 

um cliente sob a 

observação das 

acadêmicas e 

por fim, as 

acadêmicas 

treinarão os 

procedimentos 

umas nas 

outras. 

16/10/17 ATÉ 

20/20/17 

3º Semana 

CORPORAL 02 Corporal: uso do 

manthus e 

vácuoterapia 

O docente irá 

explicar 

teoricamente os 

conceitos que 



envolvem essas 

atividades, 

posteriormente 

irá demonstrar 

as técnicas em 

um cliente sob a 

observação das 

acadêmicas e 

por fim, as 

acadêmicas 

treinarão os 

procedimentos 

umas nas 

outras. 

16/10/17 ATÉ 

20/20/17 

3º Semana 

CAPILAR 02 Esfoliação capilar e 

escova redutora. 

Tonificação e 

reparação de 

vitaminas e 

tratamento platinum 

O docente irá 

explicar 

teoricamente os 

conceitos que 

envolvem essas 

atividades, 

posteriormente 

irá demonstrar 

as técnicas em 

um cliente sob a 

observação das 

acadêmicas e 

por fim, as 

acadêmicas 

treinarão os 

procedimentos 

umas nas 

outras. 

16/10/17 ATÉ 

20/20/17 

3º Semana 

FACIAL 02 Limpeza de pele facial 

com extração 

O docente irá 

explicar 

teoricamente os 

conceitos que 

envolvem essas 

atividades, 

posteriormente 



irá demonstrar 

as técnicas em 

um cliente sob a 

observação das 

acadêmicas e 

por fim, as 

acadêmicas 

treinarão os 

procedimentos 

umas nas 

outras. 

23/10/17 ATÉ 

27/10/17 

4º Semana 

CORPORAL 02 Corporal: uso do 

manthus e 

vácuoterapia 

O docente irá 

explicar 

teoricamente os 

conceitos que 

envolvem essas 

atividades, 

posteriormente 

irá demonstrar 

as técnicas em 

um cliente sob a 

observação das 

acadêmicas e 

por fim, as 

acadêmicas 

treinarão os 

procedimentos 

umas nas 

outras. 

23/10/17 ATÉ 

27/10/17 

4º Semana 

CAPILAR 02 Capilar: altafrequência 

e argiloterapia, 

higienização, 

hidratação e 

matização 

O docente irá 

explicar 

teoricamente os 

conceitos que 

envolvem essas 

atividades, 

posteriormente 

irá demonstrar 

as técnicas em 

um cliente sob a 



observação das 

acadêmicas e 

por fim, as 

acadêmicas 

treinarão os 

procedimentos 

umas nas 

outras. 

23/10/17 ATÉ 

27/10/17 

4º Semana 

FACIAL 02 Aplicação do peeling 

químico e loção 

clareadora 

O docente irá 

explicar 

teoricamente os 

conceitos que 

envolvem essas 

atividades, 

posteriormente 

irá demonstrar 

as técnicas em 

um cliente sob a 

observação das 

acadêmicas e 

por fim, as 

acadêmicas 

treinarão os 

procedimentos 

umas nas 

outras. 

30/10/17 ATÉ 

03/11/17 

1º Semana 

CORPORAL 03 Técnicas de 

massagem: 

alisamento superficial 

e profundo e 

Avaliação dos efeitos 

fisiológicos e 

terapêuticos da 

massagem e 

realização da 

drenagem linfática 

corporal. 

O docente irá 

explicar 

teoricamente os 

conceitos que 

envolvem essas 

atividades, 

posteriormente 

irá demonstrar 

as técnicas em 

um cliente sob a 

observação das 

acadêmicas e 

por fim, as 



acadêmicas 

treinarão os 

procedimentos 

umas nas 

outras. 

30/10/17 ATÉ 

03/11/17 

1º Semana 

CAPILAR 03 Procedimentos de 

lavagem e 

higienização capilar e 

Hidratação capilar 

com máscara de 

ouro.’ 

O docente irá 

explicar 

teoricamente os 

conceitos que 

envolvem essas 

atividades, 

posteriormente 

irá demonstrar 

as técnicas em 

um cliente sob a 

observação das 

acadêmicas e 

por fim, as 

acadêmicas 

treinarão os 

procedimentos 

umas nas 

outras. 

30/10/17 ATÉ 

03/11/17 

1º Semana 

FACIAL 03 Técnicas de 

massagens faciais: 

modeladoras, 

relaxantes e  

drenagem linfática. 

O docente irá 

explicar 

teoricamente os 

conceitos que 

envolvem essas 

atividades, 

posteriormente 

irá demonstrar 

as técnicas em 

um cliente sob a 

observação das 

acadêmicas e 

por fim, as 

acadêmicas 

treinarão os 

procedimentos 



umas nas 

outras. 

06/11/17 ATÉ 

10/11/17 

2º Semana 

CORPORAL 03 Técnicas de 

massagens com 

fricção, pinçamento e 

percussão e 

massagem 

modeladora 

O docente irá 

explicar 

teoricamente os 

conceitos que 

envolvem essas 

atividades, 

posteriormente 

irá demonstrar 

as técnicas em 

um cliente sob a 

observação das 

acadêmicas e 

por fim, as 

acadêmicas 

treinarão os 

procedimentos 

umas nas 

outras. 

06/11/17 ATÉ 

10/11/17 

2º Semana 

CAPILAR 03 Higienização e 

reconstrução capilar’ 

 

O docente irá 

explicar 

teoricamente os 

conceitos que 

envolvem essas 

atividades, 

posteriormente 

irá demonstrar 

as técnicas em 

um cliente sob a 

observação das 

acadêmicas e 

por fim, as 

acadêmicas 

treinarão os 

procedimentos 

umas nas 

outras. 



06/11/17 ATÉ 

10/11/17 

2º Semana 

FACIAL 03 Tratamento facial com 

rádio frequência e 

Peeling facial de 

diamante. 

O docente irá 

explicar 

teoricamente os 

conceitos que 

envolvem essas 

atividades, 

posteriormente 

irá demonstrar 

as técnicas em 

um cliente sob a 

observação das 

acadêmicas e 

por fim, as 

acadêmicas 

treinarão os 

procedimentos 

umas nas 

outras. 

13/11/17 ATÉ 

17/11/17 

3º Semana 

CORPORAL 03 Corporal: uso do 

manthus e 

vácuoterapia 

O docente irá 

explicar 

teoricamente os 

conceitos que 

envolvem essas 

atividades, 

posteriormente 

irá demonstrar 

as técnicas em 

um cliente sob a 

observação das 

acadêmicas e 

por fim, as 

acadêmicas 

treinarão os 

procedimentos 

umas nas 

outras. 

13/11/17 ATÉ 

17/11/17 

CAPILAR 03 Esfoliação capilar e 

escova redutora. 

Tonificação e 

O docente irá 

explicar 

teoricamente os 



3º Semana reparação de 

vitaminas e 

tratamento platinum 

conceitos que 

envolvem essas 

atividades, 

posteriormente 

irá demonstrar 

as técnicas em 

um cliente sob a 

observação das 

acadêmicas e 

por fim, as 

acadêmicas 

treinarão os 

procedimentos 

umas nas 

outras. 

13/11/17 ATÉ 

17/11/17 

3º Semana 

FACIAL 03 Limpeza de pele facial 

com extração 

O docente irá 

explicar 

teoricamente os 

conceitos que 

envolvem essas 

atividades, 

posteriormente 

irá demonstrar 

as técnicas em 

um cliente sob a 

observação das 

acadêmicas e 

por fim, as 

acadêmicas 

treinarão os 

procedimentos 

umas nas 

outras. 

20/11/17 ATÉ 

24/11/17 

4º Semana 

CORPORAL 03 Corporal: uso do 

manthus e 

vácuoterapia 

O docente irá 

explicar 

teoricamente os 

conceitos que 

envolvem essas 

atividades, 



posteriormente 

irá demonstrar 

as técnicas em 

um cliente sob a 

observação das 

acadêmicas e 

por fim, as 

acadêmicas 

treinarão os 

procedimentos 

umas nas 

outras. 

20/11/17 ATÉ 

24/11/17 

4º Semana 

CAPILAR 03 Capilar: altafrequência 

e argiloterapia, 

higienização, 

hidratação e 

matização 

O docente irá 

explicar 

teoricamente os 

conceitos que 

envolvem essas 

atividades, 

posteriormente 

irá demonstrar 

as técnicas em 

um cliente sob a 

observação das 

acadêmicas e 

por fim, as 

acadêmicas 

treinarão os 

procedimentos 

umas nas 

outras. 

20/11/17 ATÉ 

24/11/17 

4º Semana 

FACIAL 03 Aplicação do peeling 

químico e loção 

clareadora 

O docente irá 

explicar 

teoricamente os 

conceitos que 

envolvem essas 

atividades, 

posteriormente 

irá demonstrar 

as técnicas em 



um cliente sob a 

observação das 

acadêmicas e 

por fim, as 

acadêmicas 

treinarão os 

procedimentos 

umas nas 

outras. 

27/11/17 ATÉ 

01/12/17 

1º Semana 

CORPORAL 02 e 03 Observar o 

atendimento ao 

cliente nos protocolos 

corporais. 

As acadêmicas 

acompanharão 

o atendimento a 

clientes. 

27/11/17 ATÉ 

01/12/17 

1º Semana 

CAPILAR 02 e 03 Observar o 

atendimento ao 

cliente nos protocolos 

capilares. 

As acadêmicas 

acompanharão 

o atendimento a 

clientes. 

27/11/17 ATÉ 

01/12/17 

1º Semana 

FACIAL 02 e 03 Observar o 

atendimento ao 

cliente nos protocolos 

faciais. 

As acadêmicas 

acompanharão 

o atendimento a 

clientes. 

04/12/17 ATÉ 

08/12/17 

2º Semana 

CORPORAL 02 e 03 Elaboração dos 

relatórios de 

encerramento das 

Turmas 02 e 03 

 

Nesta etapa as 

acadêmicas irão 

terminar de 

elaborar os 

relatórios 

técnicos e o 

docente irá 

divulgar as 

listas de 

avaliações de 

cada 

acadêmica. 

04/12/17 ATÉ 

08/12/17 

2º Semana 

CAPILAR 02 e 03 Elaboração dos 

relatórios de 

encerramento das 

Nesta etapa as 

acadêmicas irão 

terminar de 

elaborar os 



Turmas 02 e 03 

 

relatórios 

técnicos e o 

docente irá 

divulgar as 

listas de 

avaliações de 

cada 

acadêmica. 

04/12/17 ATÉ 

08/12/17 

2º Semana 

FACIAL 02 e 03 Elaboração dos 

relatórios de 

encerramento das 

Turmas 02 e 03 

 

Nesta etapa as 

acadêmicas irão 

terminar de 

elaborar os 

relatórios 

técnicos e o 

docente irá 

divulgar as 

listas de 

avaliações de 

cada 

acadêmica. 

 

 

 


