
CRONOGRAMA DE REALIZAÇÃO DO ESTÁGIO SUPERVISIONADO II – 1º Semestre 2018 

METODOLOGIA 

As discentes farão o procedimento sob supervisão dos docentes, sendo que os procedimentos serão 

realizados em clientes que procurarão atendimento na Clínica Magsul. 

 Estágio em Facial: 20 horas, realizado as Terças-feiras no período de 13 ás 17horas sob orientação da 

Profa. Esp. Tássia Roberta Dondoni 

Estágio em Corporal: 20 horas, realizado as Quartas-feiras no período de 13 ás 17horas sob orientação do 

Prof. Esp. Kelly Coelho 

Estágio em Facial: 20 horas, realizado as Sextas-feiras no período de 13 ás 17horas sob orientação da 

Profa. Esp. Andrea Hajime 

JUSTIFICATIVA E IMPORTÂNCIA DA DISCIPLINA PARA O CURSO 

O estágio supervisionado fornece a possibilidade de colocar em prática os fundamentos teóricos 

que são ensinados na academia, correlacionando-os ao cotidiano profissional. Portanto, o estagiário 

entra em contato com o desempenho da profissão de Estética e Cosmética, observando, registrando e 

coletando informações que irão auxiliá-lo a diagnosticar o problema central que será trabalhado em seu 

projeto de intervenção. O estágio supervisionado também possibilita ao discente atuar em várias áreas, 

projetar um olhar crítico para o mercado de trabalho, bem como aprender a observar, problematizar e 

buscar soluções que acontecem nas áreas que pretende atuar. 

FEVEREIRO 

Facial: Desenvolvimento de protocolos faciais, treinamento dos protocolos estabelecidos, as discentes 

realizarão os protocolos sob a supervisão do docente. Realizarão os procedimentos em clientes e 

elaborarão relatórios sobre atividades desenvolvidas após os atendimentos.  

 

Corporal: Desenvolvimento de protocolos corporais, treinamento dos protocolos estabelecidos, as discentes 

realizarão os protocolos sob a supervisão do docente. Realizarão os procedimentos em clientes e 

elaborarão relatórios sobre atividades desenvolvidas após os atendimentos.   

 

Capilar: Desenvolvimento de protocolos capilares, treinamento dos protocolos estabelecidos, as discentes 

realizarão os protocolos sob a supervisão do docente. Realizarão os procedimentos em clientes e 

elaborarão relatórios sobre atividades desenvolvidas após os atendimentos.  

 MARÇO 



Facial: Desenvolvimento de protocolos faciais, treinamento dos protocolos estabelecidos, as discentes 

realizarão os protocolos sob a supervisão do docente. Realizarão os procedimentos em clientes e 

elaborarão relatórios sobre atividades desenvolvidas após os atendimentos. 

 

Corporal: Desenvolvimento de protocolos corporais, treinamento dos protocolos estabelecidos, as discentes 

realizarão os protocolos sob a supervisão do docente. Realizarão os procedimentos em clientes e 

elaborarão relatórios sobre atividades desenvolvidas após os atendimentos.  

 

Capilar: Desenvolvimento de protocolos capilares, treinamento dos protocolos estabelecidos, as discentes 

realizarão os protocolos sob a supervisão do docente. Realizarão os procedimentos em clientes e 

elaborarão  relatórios sobre atividades desenvolvidas após os atendimentos. 

                                                                ABRIL 

Facial: Desenvolvimento de protocolos faciais, treinamento dos protocolos estabelecidos, as discentes 

realizarão os protocolos sob a supervisão do docente. Realizarão os procedimentos em clientes e 

elaborarão relatórios sobre atividades desenvolvidas após os atendimentos.  

 

Corporal: Desenvolvimento de protocolos corporais, treinamento dos protocolos estabelecidos, as discentes 

realizarão os protocolos sob a supervisão do docente. Realizarão os procedimentos em clientes e 

elaborarão relatórios sobre atividades desenvolvidas após os atendimentos. 

 

Capilar: Desenvolvimento de protocolos capilares, treinamento dos protocolos estabelecidos, as discentes 

realizarão os protocolos sob a supervisão do docente. Realizarão os procedimentos em clientes e 

elaborarão  relatórios sobre atividades desenvolvidas após os atendimentos. 

                                                                                MAIO 

Facial: Desenvolvimento de protocolos faciais, treinamento dos protocolos estabelecidos, as discentes 

realizarão os protocolos sob a supervisão do docente. Realizarão os procedimentos em clientes e 

elaborarão relatórios sobre atividades desenvolvidas após os atendimentos. 

 

Corporal: Desenvolvimento de protocolos corporais, treinamento dos protocolos estabelecidos, as discentes 

realizarão os protocolos sob a supervisão do docente. Realizarão os procedimentos em clientes e 

elaborarão relatórios sobre atividades desenvolvidas após os atendimentos. 

 

Capilar: Desenvolvimento de protocolos capilares, treinamento dos protocolos estabelecidos, as discentes 

realizarão os protocolos sob a supervisão do docente. Realizarão os procedimentos em clientes e 

elaborarão relatórios sobre atividades desenvolvidas após os atendimentos.  

                                                                              JUNHO 



Facial: Desenvolvimento de protocolos faciais, treinamento dos protocolos estabelecidos, as discentes 

realizarão os protocolos sob a supervisão do docente. Realizarão os procedimentos em clientes e 

elaborarão relatórios sobre atividades desenvolvidas após os atendimentos. 

 

Corporal: Desenvolvimento de protocolos corporais, treinamento dos protocolos estabelecidos, as discentes 

realizarão os protocolos sob a supervisão do docente. Realizarão os procedimentos em clientes e 

elaborarão relatórios sobre atividades desenvolvidas após os atendimentos.  

 

Capilar: Desenvolvimento de protocolos capilares, treinamento dos protocolos estabelecidos, as discentes 

realizarão os protocolos sob a supervisão do docente. Realizarão os procedimentos em clientes e 

elaborarão  relatórios sobre atividades desenvolvidas após os atendimentos. 

                                                                               JULHO 

Facial: Desenvolvimento de protocolos faciais, treinamento dos protocolos estabelecidos, as discentes 

realizarão os protocolos sob a supervisão do docente. Realizarão os procedimentos em clientes e 

elaborarão relatórios sobre atividades desenvolvidas após os atendimentos. 

 

Corporal: Desenvolvimento de protocolos corporais, treinamento dos protocolos estabelecidos, as discentes 

realizarão os protocolos sob a supervisão do docente. Realizarão os procedimentos em clientes e 

elaborarão relatórios sobre atividades desenvolvidas após os atendimentos.  

 

Capilar: Desenvolvimento de protocolos capilares, treinamento dos protocolos estabelecidos, as discentes 

realizarão os protocolos sob a supervisão do docente. Realizarão os procedimentos em clientes e 

elaborarão  relatórios sobre atividades desenvolvidas após os atendimentos. 

 


