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2º PERÍODO

DISCIPLINA: CIÊNCIA COSMÉTICA APLICADA À ESTÉTICA
EMENTA:

Produto cosmético: matérias primas, forma farmacêutica,
formulação, do armazenamento, da aplicação e interação com
órgão cutâneo e seus anexos. Conceitos e formulações.

DISCIPLINA: SISTEMAS BIOLÓGICOS II
EMENTA:

Estudo dos princípios da bioenergética, da enzimologia e do
metabolismo humano. A compreensão da bioenergética, da função e
funcionamento das enzimas, do metabolismo das biomoléculas,
lipídeos, carboidratos, aminoácidos e nucleotídeos, incluindo
integração global e regulação.

DISCIPLINA: PRIMEIROS SOCORROS
EMENTA:

Princípios gerais de Primeiros Socorros. Medidas de prevenção de
acidentes. Ações imediatas e mediatas em situações de emergências
e/ou urgências. Primeiros Socorros em situações de emergência e/ou
urgência.

DISCIPLINA: PSICOLOGIA APLICADA À SAÚDE
EMENTA:

A psicologia como ciência. O conhecimento das origens dos problemas
individuais, com base na estruturação do ser humano, sua personalidade.
Principais conceitos em psicanálise, com ênfase na formação de
sintomas. Temas em psicossomática no trabalho, no hospital e na
comunidade. Os limites de cada um durante o trabalho em equipe. O
Trabalho em equipe multidisciplinar: técnicas de relacionamento
interpessoal.

DISCIPLINA: MICROBIOLOGIA E BIOSSEGURANÇA
EMENTA: Características gerais sobre vírus, bactérias, e fungos; Controle e
prevenção de infecções mais comuns: infecções virais, Infecções
bacterianas, micoses subcutâneas e superficiais. Conceitos básicos na
resposta imunológica em relação aos agentes infecciosos, conhecimento
acerca das reações imunológicas (alergias) e de medidas de profilaxia
das doenças infecciosas. Procedimentos utilizados em laboratório
experimental; Legislação trabalhista e ambiental; Periculosidade;
Resíduos e o meio ambiente. Princípios de esterilização e desinfecção.

DISCIPLINA: EMPREENDEDORISMO, INOVAÇÃO E ECONOMIA
EMENTA: Aspectos comportamentais do empreendedor. O ambiente econômico

atual e suas consequências no mundo empresarial. Empresas e
empreendimentos em estética. Desenvolvimento de empreendimentos no
ramo da estética e cosmética.

DISCIPLINA: DIREITOS HUMANOS E CIDADANIA
EMENTA: Introdução aos estudos dos Direitos Humanos e da Cidadania.
Desenvolvimento do raciocínio crítico com relação ao exercício da
cidadania. Relação da cidadania com a alteridade, tolerância e
pluralismo. A cultura da paz como estratégia política para a
transformação da realidade social.

DISCIPLINA: RESPONSABILIDADE SOCIOAMBIENTAL
EMENTA: A relação entre as sociedades humanas e o meio ambiente como

campo de reflexão crítica para além das ciências biológicas. As
transformações enfrentadas pelo mundo moderno e a chamada
crise ambiental. As principais correntes e abordagens sobre a
questão ambiental. A noção de socioambientalismo e as principais
implicações sobre a responsabilidade socioambiental.

