
modalidade:  
presencial 

 

horas 
2,5 horas 

 

preço 
35 euros 

 

modo de pagamento 
Transferência bancária NIB: 
003300000000164939681 
MILLENNIUM BCP balcão 
Aveiro 
pagamentos internacionais: 
IBAN:PT 
50.0033.0000.00001649396.81 
SWIFT/BIC: BCOM PTPL  

 

este valor inclui: 
Certificado de formação; A 
inscrição só fica completa após 
o pagamento. 

 

descontos 
Caso a mesma empresa/ 
instituição faça 
simultaneamente três ou mais 
inscrições num curso 
beneficiará de um desconto de 
15%. Descontos não 
acumuláveis 

 

inscrições e informações 
helena.soares@ua.pt 

www.unave.pt  

tlf.: 234 370 833 

 

fundamentação 
A maquilhagem tornou-se indispensável no dia a dia. Uma maquilhagem bem feita é 
capaz de transformar a pele, valorizar traços marcantes e expressões, além de 
disfarçar ou até cobrir imperfeições. Com a inovação tecnológica têm surgido no 
mercado produtos novos com cada vez melhores propriedades.  
Há diferentes tipos de maquilhagem adaptadas a cada ocasião, como sejam a 
maquilhagem para o dia a dia e a maquilhagem para ocasiões especiais.  
Diariamente escolhemos a roupa com que nos apresentamos socialmente, já que 
através da roupa transmitimos uma imagem reflexo da nossa personalidade. A 
maquilhagem é um componente fundamental desta apresentação social que 
complemente ou reforça o modo como nos irão avaliar  
 
objectivos 
O Workshop de Auto Maquilhagem - Nível 3, visa consolidar um conjunto de 
competências na criação de uma maquilhagem social. No final deste workshop os 
formandos ficarão aptos a criar uma maquilhagem de noite. 
 
conteúdos programáticos 
- Preenchimento das sobrancelhas. 

- Realização smokey neutro. 

- Como aplicar glitter. 

- Como executar um eyeliner. 

- Aplicação de primer, base e corretor 

- Correção de cor no rosto. 

- Modelação do rosto com Blush, Contorno e Iluminador. 

- Criação de uns lábios matte.  
 
Destinatários  
Publico em geral com interesse no tema. 
 
Material necessário ao nível 1 
Os formandos deverão trazer os seus próprios materiais. Caso não disponham do 
material, a formadora colocará o dela à disposição. 
- primer; 

- base; 

- corretor de olheiras; 

- pó para fixar o rosto; 

- blush; 

- contorno; 

- iluminador; 

- máscara de pestanas; 

- lápiz de olhos preto ou castanho; 

- pincéis de rosto e de olhos; 

- eyeliner: 

- pincel de eyeliner se o eyeliner for em gel; 

- batom matte; 

- sombras neutras (as que tiverem disponíveis). 

Workshop de Auto Maquilhagem - Nível 3 

Data e hora de realização 
13 de abril de 2018 das 19:00 
às 21:30. 

http://www.unave.pt


 Não é obrigatória a realização das três partes do curso, no entanto quem fizer o nível 2 ou 3 
deverá possuir conhecimentos sobre os níveis anteriores. 

metodologia 
Método demonstrativo e exposição dialogada. 
 
avaliação 
A avaliação é realizada com base no exercício prático de criação de uma maquilhagem de 
dia. 
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testemunhos sobre cursos da mesma formadora 

" Um curso muito útil, dado de uma forma muito prática e com resultados fantásticos” - Maria 
Fonseca, 2017 

“A Isabel é uma formadora impecável e ensinou técnicas imprescindíveis para o meu dia-a-dia!” - 
Andreia Oliveira, 2017 

 

A coordenação é da responsabilidade do Doutor Hélder Caixinha, Assistente 
Convidado do Departamento de Comunicação e Arte da Universidade de 
Aveiro, Coordenador do pelouro de informática e tecnologia e vogal da direção 
de curso de Licenciatura em Novas Tecnologias da Comunicação  

coordenador 

 

A formadora Isabel Cerqueira de Oliveira Sampaio, realizou as suas 
formações na Make Up For Ever, fez especializações em Maquilhagem Social 
e de Noiva; Maquilhagem para Cinema, Tv e Efeitos Especiais; Maquilhagem 
Natural, Corretiva e de Rejuvenescimento; Maquilhagem de Noite/Sofisticada;   

formadora 

certificado 
No final do curso, caso obtenha aproveitamento, receberá um certificado emitido pela 
UNAVE/Universidade de Aveiro, onde consta a avaliação relativa ao seu desempenho. No 
certificado, para além dos conteúdos ministrados é feita referência ao número de horas de 
formação.


