
 

 

UNHAS DE GEL E VERNIZ GEL 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

A crescente procura de cuidados estéticos pelo grande público levou nos últimos anos não só a 
um aumento vertiginoso de institutos de beleza, bem como a uma enorme proliferação de 
profissionais a operar nesta área. Torna-se assim imperativo a especialização destes 
profissionais nas diferentes vertentes da sua profissão e a escolha de um parceiro que permita 
a obtenção dos melhores resultados. 
 

DETALHES: 
Curso: Não financiado 
Preço: 199 euros (com kit)  
Horas: 20 horas 
Data: a definir 
Horário: Laboral/Pós-laboral 
Nº mínimo de participantes: 08/ 10 
 

OBJETIVO GERAL: No final do curso os/as formandos/as deverão estar dotados/as de 
conhecimentos e competências de estilismo de unhas de gel e verniz gel, na criação e 
manutenção das mesmas. 
 
OBJETIVOS ESPECÍFICOS: 

• Conhecer a anatomia e estrutura da unha;  

• Identificar as vantagens e desvantagens; 

• Conhecer as doenças das unhas;  

• Efetuar a higienização do espaço e dos utensílios;  

• Aplicar a sequência da construção de unhas de gel e verniz gel. 
 

CONTEÚDOS PROGRAMÁTICOS: 
• Anatomia, patologias, e preparação do espaço e da unha; 

• Aplicação de gel na unha natural com TIP´S; 

• Aplicação de gel na unha natural com moldes; 

• Manutenção de gel; 

• Remoção e aplicação de verniz gel. 

 
OFERTA: KIT:1 forno UV, 1 guilhotina, 1 caixa de tips, cola para tips, 1 pincel nº4, 1 buffer, 1 
lima 180/100, 5 paus laranjeira, 1 rolo de compressas de celulose, 1 cleaner, primer, gel 
construtor (15ml) 
 
MATERIAL QUE O KIT NÃO TEM E DEVE TRAZER: 
- 1 alicate e óleo de cutículas; 
- 1 cor verniz gel; 
- 1 top coat; 



 

 

- 1 creme de mãos 
 
Obrigatório: Nota: é obrigatório o uso de bata branca pode trazer para a formação, sendo que 

se não trouxer, a escola fornece uma, acrescendo o valor de 20 euros.      
 
DESTINATÁRIOS: Este curso é um excelente complemento para profissionais da área da 
estética. Poderá trabalhar em: Centros de Estética e Beleza, Cabeleireiros, Spas, Health Clubs. 
 

CERTIFICAÇÃO: De acordo com a Portaria 474/2010 de 8 de Julho, os formandos receberão um 
certificado de formação após a sua conclusão com aproveitamento. 


