
Beleza
Centro de Formação Profissional: Av. Ivo do Prado, nº 564 - São José.

Aplica as técnicas de cortes de cabelo e modela com escova de acordo com 
as tendências da moda e escolha do cliente.
Requisitos: Ensino Fundamental completo; ser Cabeleireiro; idade mínima 
16 anos.

21/nov a 13/dez 13h às 17h seg a sex R$ 250,00

Corte Feminino e Escova CH  60h

Realiza procedimentos de depilação com linha na face em diversos tipos 
de públicos, considerando as características, necessidades e preferências 
do cliente.
Requisitos: Ensino Fundamental incompleto (7º ano); ser Depilador; idade 
mínima 16 anos.

5/dez a 13/dez 13h às 17h seg a sex R$ 100,00

Depilação com Linha CH  20h

Aplica as técnicas de cortes de cabelo e modela com escova de acordo com 
as tendências da moda e escolha do cliente.
Requisitos: Ensino Fund. completo; idade mínima 16 anos; ser Cabeleireiro.

17/out a 8/nov 13h às 17h seg a sex R$ 250,00

Corte Masculino e Feminino CH  60h

Auxilia na produção pessoal de acordo com o tipo físico, estilo e ocasiões, 
usando a maquiagem como aliada na conquista do sucesso pessoal e 
profissional.
Requisitos: Ensino Fundamental completo; idade mínima 16 anos.

7/nov a 11/nov 13h às 17h seg a sex R$ 150,00

Automaquiagem CH  20h

Desenvolve as técnicas de coloração, retoque de raiz, mechas, reflexos, pré-
pigmentação e transformação capilar, proporcionando o embelezamento 
dos cabelos.
Requisitos: Ensino Fundamental completo; idade mínima 18 anos; Ser 
Cabeleireiro ou Cabeleireiro Assistente.

24/out a 6/dez 13h às 17h seg a sex 2x R$ 400,00

Colorimetria e Transformação Capilar CH  120h

Realiza procedimentos de embelezamento e cuidados nos cabelos. Organiza 
o ambiente de trabalho, realiza procedimentos de cuidados, cortes simples 
e complexos, executa penteados e realiza processos químicos nos cabelos. 
Requisitos: Fundamental completo; idade mínima 18 anos.

6/fev a 11/jul/17

6/fev a 11/jul/17

8h às 12h

13h às 17h

seg a sex

seg a sex

6x R$ 400,00

6x R$ 400,00

Cabeleireiro CH  400h

Desenvolve as técnicas de designer de sobrancelhas, aplica hena, 
clareamento de virilha e axila, considerando as necessidades e preferências 
do cliente.
Requisitos: Ensino Fundamental incompleto (6º ano); ter o curso de 
Depilação ou experiência na ocupação; idade mínima 16 anos.

14/nov a 24/nov 18h às 22h seg a sex R$ 200,00

Técnicas de Depilação CH  32h

Atua no segmento de beleza, realizando remoção dos pelos do corpo. 
Utilizando diferentes técnicas, procedimentos de biossegurança, materiais 
e produtos, conforme as necessidades e características do cliente, 
respeitando os limites éticos.
Requisitos: Ensino Fundamental incompleto (7º ano); idade mínima 16 anos.

12/set a 8/nov

12/set a 8/nov

13h às 17h

18h às 22h

seg a sex

seg a sex

3x R$ 108,00

3x R$ 108,00

Depilador CH  160h

Realiza higienização, lixamento, corte polimento e esmaltagem das unhas. 
Utiliza diferentes técnicas, procedimentos de biossegurança, materiais e 
produtos, conforme as necessidades e características do cliente.
Requisitos: Ensino Fund.  incompleto (7º ano); idade mínima 16 anos; todos 
os alunos de manicure e pedicure têm que tomar vacina contra Hepatite.

19/set a 16/nov

17/out a 6/dez

18h às 22h

8h às 12h

seg a sex

seg a sex

3x R$ 108,00

3x R$ 108,00

Manicure e Pedicure CH  160h

Atua no salão de beleza na execução das técnicas de unhas decoradas, 
considerando as tendências da moda.
Requisitos: Ensino Fund. incomp. (6º ano); idade mínima 16 anos; ser manicure.

26/set a 7/out

28/nov a 11/dez

8h às 12h

18h às 22h

seg a sex

seg a sex

R$ 72,00

R$ 72,00

Unhas Decoradas CH  40h
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26/set a 24/out

7/nov a 5/dez

9h às 11h

13h às 15h

seg a sex

seg a sex

Cria diversos tipos de maquiagem digital profissional utilizando as 
ferramentas e efeitos do Adobe Photoshop CS6. Requisitos: Ensino Fund. 
incompleto (7.º ano); idade mínima 16 anos; ser profissional de maquiagem.

R$ 202,00

R$ 202,00

Maquiagem Digital com Photoshop CH  40h



Informações Necessárias para a Matrícula

- Carteira de Identidade e CPF (obrigatório, também, para menores de idade);
- Comprovante de residência com CEP;
- 2 números de telefones para contato, sendo 1 fixo;
- Carteira do Sesc válida, para clientes comerciários, mediante cursos que tenham direito a descontos.

Plano de fidelização*
15% de desconto para comerciários, exceto para os cursos promocionais;

15% de desconto para a mãe ou o pai que efetuarem pessoalmente sua matrícula ou a de seu filho (devidamente comprovado) nos meses de 
maio (mês das mães) e agosto (mês dos pais);

10%* de desconto  para o aluno que se matricular em mais de um curso ou retornar ao Senac no prazo de 90 dias;

10%* de desconto para o cliente com mais de 60 anos de idade;

5% de desconto  para quitação de todas as mensalidades no ato da matrícula (em dinheiro). Válido para todos os cursos;

5%* de desconto para o cliente que se matricular juntamente com o indicado, até o limite de 3 indicações.

Isenção de pagamento* de 10% do número de vagas do curso solicitado ou desconto de 50% do valor do curso para pessoa com 
deficiência.

*Não é válido para todos os cursos. Consultar o Regulamento no site ou na Central de Atendimento. O Plano de Fidelização pode ser alterado sem aviso prévio. Com 
exceção da promoção Comerciário Nota 10, o limite máximo de desconto para o acúmulo de duas ou mais promoções é de 20% (vinte por cento).

Para outras informações e promoções, consulte o Regulamento no nosso site: www.se.senac.br/plano-de-fidelizacao ou na Central de 
Atendimento do Senac: (79) 3212-1560 - Av. Ivo do Prado, 564, São José - Aracaju/SE.

Pagamentos
6x MasterCard / Visa

10x Hipercard

www.se.senac.br
facebook.com/SenacSE
(79) 3212-1560


