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PROJETO DE EXTENSÃO DAS FACULDADES  

MAGSUL 
 

( ) ENSINO        (   ) PESQUISA    (X) EXTENSÃO 

1. Título: Valmari e o Profissional Esteticista   

 

Área temática: Étnico-racial 

 

Data: 03/03/16 

Em parceria com a Valmari Dermocosmético, franquia de Dourados, o presente projeto de 

extensão, visa ensinar através de workshop aos acadêmicos, as diversas áreas de atuação 

do tecnólogo em estética e cosmética, com demonstração de produtos e procedimentos. O  

evento aconteceu no auditório da instituição e contou com a participação da esteticista e 

franqueada da Valmari, Dirce Zanchetta, que trouxe algumas técnicas e inovações do 

mercado. O workshop foi de extrema importância, pois, possibilitou aos acadêmicos 

(recém-ingressantes do curso), um contato direto com a futura profissão, além de conhecer 

melhor os diversos campos de atuação, proporcionando uma visão prática do curso. As 

acadêmicas puderam prestar atendimento a outros discentes, sob a orientação de Dirce 

Zanchetta, reproduzindo os protocolos aprendidos. O profissional de Estética e Cosmética, 

é habilitado para a realização da limpeza de pele e deve buscar constantemente o 

aperfeiçoamento da técnica para melhor atendimento aos clientes. profissional da estética 

precisa compreender a  fisiologia da pele de acordo com a Relação Étnico-racial, 

observando as peculiaridades, escolhendo os cosméticos ideias a cada biótipo cutâneo e 

realizando o procedimento da forma correta 
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