
COSMETOLOGIA E  
TECNOLOGIA DE  
COSMÉTICOS
O Curso de Cosmetologia e Tecnologia de 

Cosméticos traz uma qualificação profissional através 
de três eixos formativos: fundamentos, tecnologia, 
avaliação e controle de produtos cosméticos, 
permitindo o desenvolvimento de habilidades e 
competências através de módulos rápidos e pela 
construção, pelo participante, das suas trilhas de 
aprendizado.



Estudantes Biologia, Biomedicina, Tecnólogo em Cosmetologia e Estética, Engenharia 
Química, Química e Farmácia e profissionais que atuam em empresas relacionadas 

aos cosméticos ou que possuam interesse sobre a temática.

A indústria de cosméticos busca profissionais qualificados e antenados com as novas 
tecnologias. Os módulos do Curso de Cosmetologia e Tecnologia de Cosméticos 
permitirão a qualificação dos participantes para participação em atividades relacionadas 
ao planejamento, desenvolvimento, tecnologia, produção, avaliação e controle de 
produtos de higiene e cosméticos.

Proporcionar qualificação, através de uma plataforma EAD com uma 
estrutura modular, na temática de Cosmetologia e Tecnologia de Cosméticos, 
baseada em "microlearning".

OBJETIVOS

PÚBLICO ALVO

ÁREAS DE ATUAÇÃO



VALORES

Formação de pessoas
Preparar estudantes e profissionais a atuarem e desenvolverem 
habilidades e competências, com base em conhecimentos sólidos, 
dentro da Cosmetologia e Tecnologia de Cosméticos, possibilitando ao 
participante percorrer trilhas de aprendizado de seus próprios temas 
de interesse, trocando experiências com profissionais do mercado de 
trabalho e construindo uma rede com pessoas envolvidas na temática.

Integridade
Contribuir para a formação de estudantes e profissionais na temática 
Cosmetologia e Tecnologia de Cosméticos e permitir uma sólida construção 
de conceitos e de suas carreiras.

Respeito
Através da oferta de um serviço, usando uma 
plataforma EAD, satisfazer os participantes 
da proposta com excelência sobre o tema, 
cordialidade e educação, primando pela 
qualidade no serviço prestado.



EIXOS FORMATIVOS

Biologia celular e tecidual 
da pele: Fundamentos 
para a Cosmetologia

Óleos Voláteis: Química 
e Aplicação em
Cosméticos

Biopolímeros
funcionais: 
Polissacarídeos em 
cosméticos

Princípios físico-
químicos de emulsões 
na área de cosméticos

Industrialização de 
produtos cosméticos

Tecnologia Cosmética
com Foco em
Maquiagem

Tecnologia Cosmética 
com Foco em Cuidados 
Pessoais

Tecnologia Cosmética
com Foco em Perfumaria 
e Desodorantes

Nanotecnologia aplicada 
aos cosméticos

Reologia aplicada aos 
produtos cosméticos

Métodos alternativos para a 
indústria de cosméticos: 
ênfase em métodos in vitro 
de toxicidade dérmica

Análise e Calibração 
Multivariada de dados para
a indústria de cosméticos

Planejamento fatorial para 
indústria de cosméticos;
conceitos, aplicações e
práticas
Controle de qualidade
físico-químico de
cosméticos

Controle de Qualidade 
Microbiológico

Validação de métodos 
analíticos

Boas Práticas de
Fabricação

TecnologiaFundamentos Avaliação

Cosmetologia natural



MATRIZ CURRICULAR
Os interessados podem se inscrever em um ou mais módulos 
de um ou mais eixos formativos, construindo assim a sua trilha 
aprendizagem. Os módulos integrantes estão apresentados na 
sequência:

Biologia celular e tecidual 
da pele: Fundamentos 
para a Cosmetologia.

Possibilitar o entendimento sobre a estrutura e função das 
células e tecidos do sistema tegumentar.

20h  
R$250,00

Óleos Voláteis: Química 
e Aplicação em 
Cosméticos

Conceitos de óleos voláteis. Fundamentos químicos. 
Biossíntese. Métodos de obtenção. Análise e identificação por 

Cromatografia Gasosa e Cromatografia Gasosa acoplada à 

Espectrometria de Massas. Aplicação em cosméticos.

Biopolímeros funcionais: 
Polissacarídeos em 
cosméticos

Polissacarídeos funcionais em cosméticos.

Princípios de físico-
químicos de emulsões na 
área de cosméticos

Apresentação dos aspectos básicos para entendimento da 
correlação entre a composição (surfactantes e polímeros iôni-
cos e neutros), as propriedades físico-químicas e o preparo 
de uma formulação cuja composição seja fundamentada em 
géis e emulsões.

8h  
R$100,00

15h  
R$187,50

Industrialização de 
produtos cosméticos

A disciplina aborda operações unitárias envolvendo a 
transferência de massa, quantidade de movimento e calor, 
aplicadas à indústria de cosméticos.

20h  
R$250,00

20h  
R$250,00

Carga horária e custoMódulo Ementa



Cosmetologia Natural

Curso teórico relacionado à cosmetologia natural e 

cosméticos naturais, orgânicos e veganos, assim como 
trazer senso crítico e conhecimento técnico-científico na 

área de cosméticos ecologicamente corretos.

Tecnologia Cosmética 
com Foco em 
Maquiagem

Curso teórico de tecnologia cosmética com foco em 
maquiagem. Engloba a introdução à cosmetologia, 

mercado de maquiagem, introdução ao desenvolvimento 
de maquiagens, estudo das cores e pigmentos, 
ingredientes, novas texturas, controle de qualidade 
inovações e tendências.

Tecnologia Cosmética 
com Foco em Cuidados 
Pessoais

Curso teórico de tecnologia cosmética com foco em cuidados 
pessoais.Engloba a introdução à cosmetologia, mercado de 

cuidados pessoais, introdução ao desenvolvimento de 
cuidados pessoais, estudo de cosméticos capilares e 
produtos para banho, cosméticos para rosto e corpo e 
fotoproteção, ingredientes (surfactantes, condicionantes, 
filtros e emulsionantes), novas texturas, controle de 

qualidade, inovações e tendências.

20h  
R$250,00

20h  
R$250,00

20h  
R$ 250,00

Carga horária e custoMódulo Ementa



Carga horária e custoMódulo Ementa

Nanotecnologia  
aplicada aos 
cosméticos

Serão ministrados conteúdos que informem os fundamentos 
da nanotecnologia farmacêutica, com a importância dos 
nanomateriais e os aspectos de biossegurança. Serão 
discutidos os sistemas nanoestruturados amplamente 
desenvolvidos para a aplicação cosmética, as principais 
ferramentas de caracterização e os mecanismos físicos e

fisiológicos de interação com a pele.

Reologia aplicada aos 
produtos cosméticos

Aplicar a reologia ao desenvolvimento, controle de 
qualidade e sensorial de cosméticos.

20h  
R$250,00

15h  
R$187,50

Tecnologia Cosmética 
com Foco em 
Perfumaria
e Desodorantes

Curso teórico de tecnologia cosmética com foco em 
perfumaria e desodorantes. Engloba o mercado de 
perfumaria fina, mercado de antiperspirantes e 

desodorantes, fluxo na indústria cosmética, introdução a 

fragrâncias, tecnologia em perfumaria, tecnologia em 
desodorantes e antiperspirantes, controle de qualidade, 
testes de performance, inovação e tendências.

20h  
R$250,00



Métodos alternativo 
para a indústria de 
cosméticos: ênfase em 
métodos in vitro de  
toxicidade dérmica

15h  
R$187,50

Análise e Calibração 
Multivariada de dados 
para a indústria de 
cosméticos.

O curso deverá fornecer aos alunos os principais aspectos 
relacionados aos métodos alternativos ao uso animal na ex-
perimentação, tais como regulamentação e validação, princí-
pios, aplicações e limitações desses métodos. Conteúdos 
serão abordados com foco de aplicação na indústria de cos-
méticos e para estudos de toxicidade dérmica in vitro.

Calibração multivariada em química, ou quimiometria, é um 
conjunto de ferramentas estatísticas e matemáticas 
utilizadas para realizar uma análise de dados e criação de 
modelos preditivos de forma a extrair informações úteis 
sobre determinado processo de forma simples e sistemática.

Planejamento fatorial 
para indústria de 
cosméticos; conceitos,  
aplicações e práticas.

Planejamento e otimização de experimentos. Desenvolvi-
mento e aplicações de planejamentos fatoriais. Verificação 
de modelos por ANOVA. Ensaios de otimização e planeja-
mentos evolucionários. Modelos multiresposta.

30h  
R$375,00

30h  
R$375,00

Controle de qualidade  
físico-químico de 
cosméticos

20h
R$250,00

Carga horária e custoMódulo Ementa

Legislação para Controle de Qualidade de Produtos Cos-
méticos; Ensaios específicos para matérias primas cos-
méticas; Métodos clássicos e instrumentais de análise de 
cosméticos (Cromatografia líquida de alta eficiência, Cro-
matografia Gasosa; Espectrometria UV-VIS, Espectrosco-



Teste de Youden para estudos de Robustez, segundo as orienta-

ções do INMETRO. Testes estatísticos empregados na validação

Controle de Qualidade 
Microbiológico de 
Cosméticos

Boas Práticas de 
Fabricação (BPF) -RDC 
no 48/2013

Apresentar, de forma contextualizada, as Boas Práticas de 
Fabricação (BPF) – RDC Nº 48/2013

30h
R$375,00

Validação de métodos 
analíticos I

Validação de métodos 
analíticos II

30h
R$375,00

16h
R$200,00

pia de Infravermelho) Análise de metais pesados em 
produtos cosméticos; Futuro das técnicas analíticas para 
aplicação cosmética.

Meios de cultura e diluentes. Principais patógenos de interesse 
em cosméticos. Análise microbiológica de matéria-prima e 
produto acabado. Avaliação da eficácia dos sistemas 
conservantes (teste do desafio).

Desenvolvimento de Métodos Analíticos. Introdução ao Con-

ceito Validação. Como elaborar um plano de validação. Estu-

dos de Estabilidade. Estudo dos parâmetros de validação.
Para os estudos desses parâmetros serão analisadas algu-

mas legislações importantes no processo de validação.

30h
de métodos. Critérios de aceitação dos resultados obtidos. Incer- R$375,00
teza de Medição Analítica. Comparações de resultados obtidos 
entre diferentes laboratórios. Revalidação de Métodos Analíticos.

Carga horária e custoMódulo Ementa



FORMAS DE ACESSO AO CURSO

Os cursos serão disponibilizados na plataforma virtual da UFPR online e serão ofertados 
em turmas mínimas de 20 alunos. O curso total tem duração de 399h, e o interessado 
pode realizar apenas os módulos individuais, com carga horária de 8 a 30h, sendo que
cada módulo realizado gerará uma certificação.

COORDENADOR DA PROPOSTA

Prof. Dr. Rilton Alves de Freitas, Farmacêutico Industrial, Docente do
Departamento de Química da UFPR, Especialista em tecnologia de cosméticos, 
Mestre e Doutor em Ciências. Pesquisador dos Programas de Pós-Graduação em 

Química e Coordenador do Programa de Pós-Graduação em Ciências Farmacêuticas
da UFPR. Contato: rilton@ufpr.br


