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I. NOME DO CURSO 

 

CURSO (Instituto Consultoras de Imagem, Curso de Formação pelo 

Método A Nova Consultoria de Imagem e Estilo® - 68 Horas de curso) 

 

 

II. MODALIDADE: 

   

 

 

 

 

III. OBJETIVOS  

 

5.1. Objetivo Geral 

 

Capacitar os alunos para atuarem como Consultores(as)  de Imagem através do Método A 

Nova Consultoria de Imagem e Estilo®, que usa na técnica o método Mulheres Bem 

Vestidas®. 

 

IV. PÚBLICO ALVO 

 

Pessoas interessadas em trabalhar com consultoria de imagem presencial e/ou on line. 

 

V. INGRESSO 

 

Pré-requisitos:. 

Possuir dispositivo com acesso à internet 

Sem necessidade de escolaridade mínima. 

 

VI. METODOLOGIA 

 

O curso será desenvolvido através de material didático, aulas gravadas, exercícios e aulas 

ao vivo para tirar dúvidas. 

 

VII. AVALIAÇÃO 

 

A avaliação do aluno será baseada na nota do seu trabalho de conclusão de curso (TCC). 

 

VIII. CARGA HORÁRIA TOTAL 

 

Carga-horária total: 68 horas. 

Presencial X  Online 



 

 

Carga-horária foi estruturada nas aulas gravadas dos 11 módulos, exercícios propostos e 

aulas ao vivo. 

 

 

IX. DURAÇÃO DO CURSO EM MESES 

 

Oferecer-se-á este curso com duração de 2 meses, com acesso por 12 meses. 

 

X. ORGANIZAÇÃO CURRICULAR   

 

GRADE CURRICULAR (módulos) Prof. Responsável 
Titulaçã
o 

C/H 

01- Introdução a nova consultoria Fernanda Fuscaldo 

Engenhei
ra civil 
pela 
UERJ, 
Consultor
a de 
Imagem 
(diversos 
cursos 
Livres), 
Produtor
a de 
Moda 
pelo 
SENAC e 
Coach 
pela 
Abracach
ing 

2h30 
 

02- Técnica - Estilo  Fernanda Fuscaldo 5h 

03 - Técnica - Silhueta Fernanda Fuscaldo 5h 

04- Técnica - Rosto Fernanda Fuscaldo 4h 

05- Técnica - Armário Fernanda Fuscaldo 3h 

06- Técnica - Compras Fernanda Fuscaldo 4,5h 

07- Técnica - Styling  Fernanda Fuscaldo 5h 

08- Técnica - Cores e Análise 
Cromática  

Fernanda Fuscaldo 3h 

09- Técnica - Atendimento Fernanda Fuscaldo 2,5h 

10- Negócios Fernanda Fuscaldo 3h 

11- Presença digital estratégica Fernanda Fuscaldo 5h 

12 - Como fazer a sua Avaliação de 
conclusão de Curso 

Fernanda Fuscaldo 5h 

 

       13 - Dúvidas ao vivo Fernanda Fuscaldo  4h 
 

28h 

TOTAL 68h 

 
 



 

 

 

XI. DISCIPLINAS / MÓDULOS (inserir aulas dentro dos módulos) 

 

 

Unidade 

Curricular 

Nome do módulo:  

01 Introdução a nova consultoria 
C/H  2h30 

Objetivo do módulo: Instruir os estudantes sobre a importância da imagem pessoal 

e  as áreas de atuação da A Nova consultoria de Imagem e Estilo®.  

Como se estruturar como negócio: gestão financeira, formalização do negócio, 

abertura de MEI e a importância da LGPD (lei geral de proteção de dados) no 

atendimento on line.  

Ementa: Compreender todos os elementos que formam as percepções da imagem / 
aparência, bem como, as possíveis áreas de atuação da A Nova consultoria de 
Imagem e Estilo®. 
Ferramentas para a gestão financeira e o passo a passo para sua formalização via 
MEI. 
Especificidades da lei geral de proteção de dados 13.709/2018, a  com a proteção de 
dados dos nossos clientes, especialmente em atendimento on line. 
 

 

Aulas deste módulo:  

 

Aula 1 - A Nova consultoria de Imagem e Estilo®,  Aula 2 - Gestão Financeira, Aula 3 

- Formalização de Empresa,  Aula 4 - Proteção de Dados - LGPD  ( Bônus - Passo a 

Passo para abrir sua MEI) 

 

Bibliografia (descrever utilizando o formato das normas ABNT): 

 
1- Guillebeau, Chris. “A startup de $100,00” : Abra o negócio dos seus sonhos e 
reinvente sua forma de ganhar a vida.  08/05/2012 Ed. Saraiva. 
 
2- Silva, Flavio. “Ponto de inflexão . 21/01/2019. Ed. Buzz 
 
3 - Kotler, Philip e Keller, Kevin Lane. “Administração de Marketing”. maio 2011 
Ed.Pearson 
 

 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

Unidade 

Curricular 

Nome da disciplina: Aula 01 

A Nova  Consultoria® 
C/H 26:35min 

Objetivo:  Instruir os estudantes sobre a  da imagem pessoal e exemplificar as áreas 

de atuação A Nova consultoria de Imagem e Estilo® 

Ementa:  

Compreender as percepções da imagem/aparência e de todos os elementos que 

formam a formam, bem como, as áreas de atuação dos profissionais da A Nova 

Consultoria de Imagem e Estilo®. 

Bibliografia (descrever utilizando o formato das normas ABNT): 

 

1 - Bender, Arthur. “Personal Branding”; construindo sua marca pessoal. 01/01/2009 
Ed. Integrare. 

2 - Aguiar, Titta. “Personal Stylist; Guia para Consultoras de Imagem. 2001 Ed. 
Senac São Paulo 

3 - Reis, Joel e Mazulo, Roseli. “Gestão de Imagem; propósito, plano de carreira e 
êxito profissional. 2017, Ed. Senac São Paulo 

4 - Rothman, Lauren A. “A Bíblia do Estilo; o que vestir para o trabalho”. 2014 Ed. 
Best Seller Ltda 

5 - Allen, Carmel; Cooke, Tim; Gardner, Laura; Hancock, Beth; Kaufmann, 
Sebastina; Kinneberg, Natasha; McAuslan, Fiona; Mckrell, Alice; Martin, Richard; 
Rickey, Melanie; Watt, Judith; Mostyn, Melissa. “The Fashion Book” 2014, Ed. 
Phaidom 

6 - Gunn, Tim. “Tim Gunn’s Fashion Bible, The fascinating History off Everything in 
your closet” 2012 Ed. Gallery Books 

 
 

Unidade 

Curricular 

Nome da disciplina:  

Aula 02 Gestão financeira 
C/H 16:30 min 

Objetivo:  Instruir os estudantes sobre a gestão financeira do negócio. 

Ementa:  

Com fornecimento de dados e experiências, compreender o processo de gestão 

financeira, e ferramentas estruturação de uma empresa de Consultoria de Imagem. 



 

 

Bibliografia (descrever utilizando o formato das normas ABNT): 

1 - Kotler, Philip e Keller, Kevin Lane. “Administração de Marketing”. maio 2011 
Ed.Pearson 
 
 

 
 
 

Unidade 

Curricular 

Nome da disciplina: Aula 03 

Formalização de empresa  

 

C/H  1:06h 

Objetivo:  Instruir os estudantes sobre a formalização do seu negócio. 

Ementa:  

Compreender a estrutura e processos para formalização do seu negócio, as possíveis 

estruturas e recolhimento de impostos. 

Bibliografia (descrever utilizando o formato das normas ABNT): 

 
 

Unidade 

Curricular 

Nome da disciplina: Aula 04 

Lei de Proteção de dados LGPD 
C/H 32min 

Objetivo:  Instruir os estudantes sobre a importância da Lei de proteção de dados. 

Ementa:  

Compreender a Lei Geral de Proteção de Dados Pessoais, Lei nº 13.709/2018, as 
responsabilidades, adequações, regulamentação e as alterações no Marco Civil da 
internet. 



 

 

Bibliografia (descrever utilizando o formato das normas ABNT): 

 

 
 
 

Unidade 

Curricular 

Nome do módulo:  

02 Estuda da Técnica - Estilo 
C/H 5h 

Objetivo do módulo: Compreender o conceito de estilo pessoal, como ajudar 
clientes a identificarem seus estilos autênticos, através da utilização do método 
exclusivo MBV® , bem como, compreender os elementos estéticos e suas 
mensagens. 
  

Ementa: Compreender através de técnicas e exercícios o estilo pessoal, utilizando-
se os estilos universais e o método MBV® como ferramenta direta para atender o 
seu cliente e ajudá-lo nas escolhas dos elementos estéticos da aparência e nas 
mensagens eles fornecem. 
 

Aulas deste módulo:  

 

Aula 5 - Estilo Pessoal, Aula 6 - Estilos Universais, Aula 7 - Método MBV®: 
Facilitação de Estilo, Aula 8 - Elementos estéticos e suas mensagens - 
Aula 9 - Estilo Autêntico da Cliente 
 

Bibliografia (descrever utilizando o formato das normas ABNT): 

 
1- Brown, Brené. “A coragem de ser imperfeito”: como aceitar a própria 
vulnerabilidade, vencer a vergonha e ousar ser você.  19/09/2016 Ed. Sextante. 

2- Guerra, Cris “Moda intuitiva” 25/09/2013 Ed. Planeta do Brasil 

3- Scott, Jennifer L. “Madame charme”; lições de estilo, beleza e comportamento que 
aprendi em Paris. 07/02/2013 Ed.Happercollins 

4 - Rothman, Lauren A. “A Bíblia do Estilo; o que vestir para o trabalho”. 2014 Ed. 
Best Seller Ltda 

 

 
 
 
 



 

 

 

Unidade 

Curricular 

Nome da disciplina:  

Aula 05 Estilo Pessoal 
C/H 20min 

Objetivo:  Compreender o estilo pessoal  e autêntico do cliente. 

Ementa:  

Com o fornecimento de ferramentas, identificar o estilo autêntico do cliente, para dar 

início fundamentado para todo o restante do processo utilizando a exclusiva técnica 

MBV®. 

Bibliografia (descrever utilizando o formato das normas ABNT): 

 

1 -Garcia, Nina “A estratégia de Estilo; O Guia para fugir das Armadilhas do 
Consumismo Fashion”. 2013, Ed. Best Seller Ltda 

2 - La Fressange, Ines. “A Parisiense; o guia de estilo de Ines de La Fressange”. 
2011 Ed. Intriseca 

3 - Guerra, Cris “Moda intuitiva” 25/09/2013 Ed. Planeta do Brasil 

4 - Rothman, Lauren A. “A Bíblia do Estilo; o que vestir para o trabalho”. 2014 Ed. 
Best Seller Ltda 

 

 

Unidade 

Curricular 

Nome da disciplina:  

Aula 06 Estilo Universal 
C/H 6:26 min 

Objetivo:  Compreender os estilos universais. 

Ementa:  

Com o fornecimento de ferramentas, identificar o estilo universal / 7 signos de estilo, 

e como utilizá-los no método exclusivo MBV®. 

Bibliografia (descrever utilizando o formato das normas ABNT): 

 

1 - Parsons, Alyce. “Universal Style: Dress for Who You Are and What You Want”. 

1991, Ed.Parente & Parsons 



 

 

 
 

Unidade 

Curricular 

Nome da disciplina:  

Aula 07 - Método MBV® Facilitador de Estilo  
C/H 29:40min 

Objetivo: Realizar a facilitação do estilo usando o método MBV®. 

Ementa:  

Facilitação de Estilo, parte do método MBV®, para identificar o estilo autêntico do 

cliente baseado na personalidade, objetivos e estilo de vida, com olhar isento e escuta 

ativa. 

Bibliografia (descrever utilizando o formato das normas ABNT): 

 

 

 
 

Unidade 

Curricular 

Nome da disciplina:  

Aula 08 - Estudo da técnica  
C/H 12:40 min 

Objetivo: Aprender a manipular elementos estéticos para transmitir as 

mensagens corroborantes com o perfil do cliente. 

Ementa:  

A partir de diversos exemplos e ferramentas, planificar a comunicação/mensagens a 

serem transmitidas através do vestir cliente. 

Bibliografia (descrever utilizando o formato das normas ABNT): 

1 -Garcia, Nina “A estratégia de Estilo; O Guia para fugir das Armadilhas do 
Consumismo Fashion”. 2013, Ed. Best Seller Ltda 

2 - La Fressange, Ines. “A Parisiense; o guia de estilo de Ines de La Fressange”. 
2011 Ed. Intriseca 

3 - Guerra, Cris “Moda intuitiva” 25/09/2013 Ed. Planeta do Brasil 

4 - Rothman, Lauren A. “A Bíblia do Estilo; o que vestir para o trabalho”. 2014 Ed. 
Best Seller Ltda 

 
 
 
 



 

 

 
 

Unidade 

Curricular 

Nome do módulo:  

03 Silhueta  
C/H 5h 

Objetivo do módulo: Compreender como fazer uma avaliação de silhueta e sua 
importância.  
  

Ementa: Através de ferramentas e exemplos, identificar a importância psicológica e 
prática da relação da silhueta no corpo feminino com autoestima e como empregá-la 
na consultoria de imagem com do método MBV®., parte técnica da A Nova 
Consultoria®  
 
Aulas deste módulo:  

Aula 10 - Relação Corpo x Mulheres, Aula 11 - Conceito de Beleza, Aula 12 - 
Métodos de estudo de Silhueta do Mercado, Aula 13 - Métodos MBV®: Corpo em 3D 
+ Autoimagem, Aula 14 - Ilusão de Ótica,  Aula 15 - Harmonia de Silhueta (Bônus - 
Visita à Exposição Dior, Londres) 
 
 
 
 

 
 

Bibliografia (descrever utilizando o formato das normas ABNT): 

 

1- Wolf, Naomi. “O Mito da Beleza”: como as imagens de beleza são usadas contra 
as mulheres. 07/08/2018. Ed. Rosa dos tempos  
 
2- Bemvenutti, Cris. ” Enfim vestida de mim”: entenda seu corpo nas três dimensões 
e vista o que é melhor para você. 21/02/2018. Ed. Ipsis 

3- Nix-Rice, Nancy. “Looking good every day” Stiles solutions for real woman. 
20/04/2014 Ed. Plamer Pletsch 
 
4 - Eco, Humberto. “História da Beleza” 2014 Ed. Record 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

 
 

Unidade 

Curricular 

Nome da disciplina:  

Aula 09 - Estilo autêntico  
C/H 24 min 

Objetivo: Ajudar a cliente a se sentir bem em relação ao próprio corpo e saber 

orientar nas escolhas do vestir de forma a valorizá-la, respeitando a 

autoimagem. 

Ementa:  

Com exemplos e ferramentas, como identificar a personalidade, objetivos e estilo de 

vida, é realizada a aplicação de forma autêntica. 

Bibliografia (descrever utilizando o formato das normas ABNT): 

1- Wolf, Naomi. “O Mito da Beleza”: como as imagens de beleza são usadas contra 
as mulheres. 07/08/2018. Ed. Rosa dos tempos  
 
2- Bemvenutti, Cris. ” Enfim vestida de mim”: entenda seu corpo nas três dimensões 
e vista o que é melhor para você. 21/02/2018. Ed. Ipsis 

3- Nix-Rice, Nancy. “Looking good every day” Stiles solutions for real woman. 
20/04/2014 Ed. Plamer Pletsch 
 
4 - Eco, Humberto. “História da Beleza” 2014 Ed. Record 
 

 
 
 
 

Unidade 

Curricular 

Nome da disciplina:  

Aula 10 - Relação corpo vs mulheres 
C/H 10:08 min 

Objetivo: Ajudar o cliente a ter uma boa relação com o próprio corpo e ter 

satisfação na proposta de estilo e imagem final trabalhada.  

Ementa:  

Em posse de ferramentas, e construção de um processo, tendo a compreensão da 

responsabilidade com a autoestima e autoconfiança do cliente, poder criar uma boa 

relação do cliente com o próprio corpo e seguir um ótimo projeto com estilo e imagem 

final da cliente. 

Bibliografia (descrever utilizando o formato das normas ABNT): 

1- Wolf, Naomi. “O Mito da Beleza”: como as imagens de beleza são usadas contra 
as mulheres. 07/08/2018. Ed. Rosa dos tempos  
 



 

 

2- Bemvenutti, Cris. ” Enfim vestida de mim”: entenda seu corpo nas três dimensões 
e vista o que é melhor para você. 21/02/2018. Ed. Ipsis 

3- Nix-Rice, Nancy. “Looking good every day” Stiles solutions for real woman. 
20/04/2014 Ed. Plamer Pletsch 
 
4 - Eco, Humberto. “História da Beleza” 2014 Ed. Record 
 

 
 
 

Unidade 

Curricular 

Nome da disciplina:  

Aula 11 - Conceito de beleza 
C/H 04:42 min 

Objetivo: Compreender o conceito de beleza.  

Ementa:  

Em posse de ferramentas e conteúdo, compreender a harmonia, equilíbrio, proporção, 

que levam ao real conceito de beleza. 

Bibliografia (descrever utilizando o formato das normas ABNT): 

1- Wolf, Naomi. “O Mito da Beleza”: como as imagens de beleza são usadas contra 
as mulheres. 07/08/2018. Ed. Rosa dos tempos  
 
 
2 - Eco, Humberto. “História da Beleza” 2014 Ed. Record 
 

 
 
 

Unidade 

Curricular 

Nome da disciplina:  

Aula 12 - Métodos de estudo de Silhueta do 
Mercado  
 

C/H 7:10 min 

Objetivo: Conhecer os métodos de estudo de silhueta do mercado. 

Ementa: Através de estudo e exemplos, compreender os métodos de estilo de silhueta 

(tipos de corpos, classificações, varetas, gráficos corporais e método da cabeça) e ter  

mais conhecimento agregando no seu trabalho. 



 

 

Bibliografia (descrever utilizando o formato das normas ABNT): 

 
1- Bemvenutti, Cris. ” Enfim vestida de mim”: entenda seu corpo nas três dimensões 
e vista o que é melhor para você. 21/02/2018. Ed. Ipsis 

2- Nix-Rice, Nancy. “Looking good every day” Stiles solutions for real woman. 
20/04/2014 Ed. Plamer Pletsch 
 
 

 
 
 

Unidade 

Curricular 

Nome da disciplina:  

Aula 13 - Métodos MBV® - Corpo em 3D + 
Auto imagem 
 

C/H 32:30 min 

Objetivo: Conhecer o método MBV® (corpo em 3 dimensões e percepção da 

autoimagem da cliente). 

Ementa: A Partir do entendimento do método exclusivo MBV® aprender teoricamente 

e praticamente a empregá-la para o cliente. 

Bibliografia (descrever utilizando o formato das normas ABNT): 

 

 
 
 

Unidade 

Curricular 

Nome da disciplina:  

Aula 14 - Ilusão de ótica 
 

C/H 9:0 min 

Objetivo: Compreender a ilusão de ótica e utilizar de seus benefícios para o 

bem estar do cliente. 

Ementa: A partir do estudo e conhecimento da ilusão de ótica, aprender ferramentas 

que podem auxiliar no vestuário, a fim de construir expansão ou retração visual nas 

escolhas do vestir. 



 

 

Bibliografia (descrever utilizando o formato das normas ABNT): 

 
 
1- Bemvenutti, Cris. ” Enfim vestida de mim”: entenda seu corpo nas três dimensões 
e vista o que é melhor para você. 21/02/2018. Ed. Ipsis 

2- Nix-Rice, Nancy. “Looking good every day” Stiles solutions for real woman. 
20/04/2014 Ed. Plamer Pletsch 
 
 
 

 
 
 

Unidade 

Curricular 

Nome da disciplina:  

Aula 15 - Harmonia de silhueta 
 

C/H 9:01 min 

Objetivo: Criar soluções de harmonia de silhueta através do vestuário. 

Ementa: Partindo da apresentação de diversos exemplos e estudos do mesmo, é 

aprendido a harmonizar a silhueta do cliente. 

Bibliografia (descrever utilizando o formato das normas ABNT): 

 
1- Bemvenutti, Cris. ” Enfim vestida de mim”: entenda seu corpo nas três dimensões 
e vista o que é melhor para você. 21/02/2018. Ed. Ipsis 

2- Nix-Rice, Nancy. “Looking good every day” Stiles solutions for real woman. 
20/04/2014 Ed. Plamer Pletsch 

 
 
 

Unidade 

Curricular 

Nome do módulo:  

04 Técnica - Rosto 
C/H 4hs 

Objetivo do módulo: Compreender a  das análises técnicas da relação rosto/partida 
de comunicação/cabelo/autoestima/estilo e o método exclusivo KriaCut® da hair 
stylist Ana Campagnucio.  



 

 

Ementa: Através de ferramentas e exemplos, identificar a importância do rosto no 
estilo, onde a corte de cabelo ajuda na harmonização dos traços faciais e 
alinhamento com Estilo, através do método exclusivo KriaCut® da hair stylist Ana 
Campagnucio. 
 
Aulas deste módulo:  

Aula 16 - Relação Cabelo x Mulheres, Aula 17 - Métodos de estudo de Rosto do 

Mercado, Aula 18 - Método KriaCut®, Aula 19 - a Face e os Cortes de Cabelo,  

Aula 20 - Cases de Corte de Cabelo. 

 
 

Bibliografia (descrever utilizando o formato das normas ABNT): 

 
 
1- Bemvenutti, Cris. ” Enfim vestida de mim”: entenda seu corpo nas três dimensões 
e vista o que é melhor para você. 21/02/2018. Ed. Ipsis 

2- Nix-Rice, Nancy. “Looking good every day” Stiles solutions for real woman. 
20/04/2014 Ed. Plamer Pletsch 
 

 
 
 

Unidade 

Curricular 

Nome da disciplina:  

Aula 16 - Relação cabelo x mulheres 
 

C/H 10:14 min 

Objetivo: Compreender a  do cabelo no rosto e no estilo da mulher. 

Ementa: Partindo da apresentação de diversas ferramentas e exemplos, conseguir 

orientar o cliente em relação ao seu cabelo, levando em consideração a autoestima, 

o momento de vida, estilo, dinâmica do fio e disponibilidade de manutenção. 

Bibliografia (descrever utilizando o formato das normas ABNT): 

 

 
 
 
 
 



 

 

Unidade 

Curricular 

Nome da disciplina:  

Aula 17 - Métodos de estudo de Rosto do 
Mercado 
 

C/H 10:14 min 

Objetivo:Conhecer os métodos de estudo de rosto do mercado. 

Ementa: Através de estudo e exemplos, compreender os métodos de estilo de rosto 

do mercado (tipos de rosto, medições e Phillip Hallawell), tendo ferramentas para 

agregar mais conhecimento e bagagem no seu trabalho. 

Bibliografia (descrever utilizando o formato das normas ABNT): 

1- Bemvenutti, Cris. ” Enfim vestida de mim”: entenda seu corpo nas três dimensões 
e vista o que é melhor para você. 21/02/2018. Ed. Ipsis 

2- Nix-Rice, Nancy. “Looking good every day” Stiles solutions for real woman. 
20/04/2014 Ed. Plamer Pletsch 
 

3 - Hallawell, Philip Charles. “Visagismo integrado: identidade, estilo e beleza” 2010 
Ed. Senac 

 
 
 

Unidade 

Curricular 

Nome da disciplina:  

Aula 18 - Método KRIACUT®: Visagismo 
C/H 20:05 min 

Objetivo: Compreender o Método KRIACUT Visagismo. 

Ementa: Através de dados e apresentações, de diversas ferramentas e exemplos, 

fazendo a junção do desejo de imagem, a técnica, estilo, dinâmico com o cabelo, e 

proporções corporais do cliente compreender o método KRIACUT® da hair stylist 

Ana Campagnucio 

Bibliografia (descrever utilizando o formato das normas ABNT): 

 

 
 



 

 

Unidade 

Curricular 

Nome da disciplina:  

Aula 19 - Face e os Cortes de Cabelo Método 
KRIACUT® Visagismo 

C/H 27:35 min 

Objetivo: Compreender os cortes de cabelo como  método KRIACUT® 

Visagismo da hair stylist Ana Campagnucio 

Ementa: Através de dados e apresentações, de ferramentas e exemplos, entender a 

relação do crânio / face, escolha de técnicas, formas, linhas, graduações, e volume 

do corte com o método. KRIACUT® da hair stylist Ana Campagnucio 

Bibliografia (descrever utilizando o formato das normas ABNT): 

 

 
 
 
 

Unidade 

Curricular 

Nome da disciplina:  

Aula 20 - Cases de corte de cabelo com 
Método KRIACUT® Visagismo 

C/H 27:35 min 

Objetivo: Visualizar na prática cases dos cortes de cabelo com  método 

KRIACUT® Visagismo. 

Ementa: Através de cases, visualizar na prática os cortes com o método KRIACUT®  

da hair stylist Ana Campagnucio e acompanhar a grande modificação realizada no 

resultado final. 

Bibliografia (descrever utilizando o formato das normas ABNT): 

 
 
 
 
 
 



 

 

Unidade 

Curricular 

Nome do módulo:  

05 Técnica - Armário 
C/H  

Objetivo do módulo: A partir do método MBV® realizar a revitalização do 

armário junto a cliente.  

Ementa: Através de estudos apresentados e do método exclusivo MBV®, é 
compreendido como construir um armário que contenha o estilo do cliente, bem 
como gerar autonomia para o cliente poder revitalizar seu armário. 
 

Aulas deste módulo:  

 

Aula 21 - Relação Armário x Mulheres, Aula 22 - Método MBV®: Revitalização on 
line,  Aula 23 - Método MBV®: Critérios e Avaliações, Aula 24 - Armário da Cliente: 
Cases Alunas / Clientes do Métodos MBV® 
 

Bibliografia (descrever utilizando o formato das normas ABNT): 

1-  Rees, Anuschika.”Os segredos do guarda-roupa europeu”.24 de julho de 
2017.Ed. Paralela 
 
2- Kondo, Marie “A mágica da arrumação; a arte japonesa de colocar ordem na sua 
casa e na sua vida” 27/12/2010.  Ed. Sexante 
 
3  -Garcia, Nina “A estratégia de Estilo; O Guia para fugir das Armadilhas do 
Consumismo Fashion”. 2013, Ed. Best Seller Ltda 
 
4 - Guerra, Cris “Moda intuitiva” 25/09/2013 Ed. Planeta do Brasil 

 

Unidade 

Curricular 

Nome da disciplina:  

Aula 21 - Relação armário x mulheres 
C/H 27:35 min 

Objetivo: Ter ferramentas para entrar no armário do cliente e realizar uma 

avaliação técnica das peças do armário de acordo com estilo da cliente.  

Ementa:  Com uso do método exclusivo MBV® conduzir, ensinar e acompanhar a 

cliente a fazer a revitalização do seu guarda roupa. 

 

Bibliografia (descrever utilizando o formato das normas ABNT): 

1-  Rees, Anuschika.”Os segredos do guarda-roupa europeu”.24 de julho de 
2017.Ed. Paralela 
 
2- Kondo, Marie “A mágica da arrumação; a arte japonesa de colocar ordem na sua 
casa e na sua vida” 27/12/2010.  Ed. Sexante 
 



 

 

3  -Garcia, Nina “A estratégia de Estilo; O Guia para fugir das Armadilhas do 
Consumismo Fashion”. 2013, Ed. Best Seller Ltda 
 

4 - Guerra, Cris “Moda intuitiva” 25/09/2013 Ed. Planeta do Brasil 

 

Unidade 

Curricular 

Nome da disciplina:  

Aula 22 - Método MBV®: Revitalização on line 
 

C/H 6:46 min 

Objetivo: Com uso do método exclusivo MBV® conduzir, ensinar e acompanhar a 

cliente a fazer a revitalização do seu guarda roupa. 

Ementa: Através do método exclusivo MBV®, ter ferramentas para instruir o cliente a 

revitalizar seu guarda roupa, de maneira que sua orientação passe segurança e 

autonomia para o mesmo. 

Bibliografia (descrever utilizando o formato das normas ABNT): 

1-  Rees, Anuschika.”Os segredos do guarda-roupa europeu”.24 de julho de 
2017.Ed. Paralela 
 
2- Kondo, Marie “A mágica da arrumação; a arte japonesa de colocar ordem na sua 
casa e na sua vida” 27/12/2010.  Ed. Sexante 
 
3  -Garcia, Nina “A estratégia de Estilo; O Guia para fugir das Armadilhas do 
Consumismo Fashion”. 2013, Ed. Best Seller Ltda 
 
4 - Guerra, Cris “Moda intuitiva” 25/09/2013 Ed. Planeta do Brasil 

 

Unidade 

Curricular 

Nome da disciplina:  

Aula 23 - Método MBV®: Critérios e Avaliações 
C/H 24:29 min 

Objetivo  Adquirir critérios e processos de avaliação do guarda roupa o cliente. 

Ementa: Através do método exclusivo MBV®, adquirir critérios e processos de 

avaliação das peças do guarda roupa do cliente. 



 

 

Bibliografia (descrever utilizando o formato das normas ABNT): 

1-  Rees, Anuschika.”Os segredos do guarda-roupa europeu”.24 de julho de 
2017.Ed. Paralela 
 
2- Kondo, Marie “A mágica da arrumação; a arte japonesa de colocar ordem na sua 
casa e na sua vida” 27/12/2010.  Ed. Sexante 
 
3  -Garcia, Nina “A estratégia de Estilo; O Guia para fugir das Armadilhas do 
Consumismo Fashion”. 2013, Ed. Best Seller Ltda 
 

4 - Guerra, Cris “Moda intuitiva” 25/09/2013 Ed. Planeta do Brasil 

 

Unidade 

Curricular 

Nome da disciplina:  

Aula 24 - Armário da Cliente: Cases Alunas / 
Clientes do Métodos MBV® 
 

C/H 24:29 min 

Objetivo  Visualizar na prática cases do Métodos MBV® no processo de 

revitalização do armário do cliente.  

Ementa: Através de cases, estudar e visualizar na prática a revitalização dos 

armários com o método MBV® tendo ferramentas para diferentes casos de clientes. 

Bibliografia (descrever utilizando o formato das normas ABNT): 

1-  Rees, Anuschika.”Os segredos do guarda-roupa europeu”.24 de julho de 
2017.Ed. Paralela 
 
2- Kondo, Marie “A mágica da arrumação; a arte japonesa de colocar ordem na sua 
casa e na sua vida” 27/12/2010.  Ed. Sexante 
 
3  -Garcia, Nina “A estratégia de Estilo; O Guia para fugir das Armadilhas do 
Consumismo Fashion”. 2013, Ed. Best Seller Ltda 
 
4 - Guerra, Cris “Moda intuitiva” 25/09/2013 Ed. Planeta do Brasil 

 

Unidade 

Curricular 

Nome do módulo:  

06 Técnicas - Roupas 
C/H 287min 

Objetivo do módulo: Ter ferramentas para instruir o cliente a realizar suas compras 
de vestimenta com planejamento e técnica. 



 

 

Ementa: Junto a estudos e conhecimentos fornecidos pelo Método MBV® adquirir 
ferramentas para os clientes realizarem suas compras de vestimenta com 
inteligência, benefício financeiro, segurança, ampliando o repertório e, sempre, 
criando autonomia para a cliente 
 
Aulas deste módulo:  

Aula 25 - Compras x Mulheres, Aula 26 - Compreendendo Consumo, Aula 27 - 
Métodos MBV®:  Experiência de Compras, Aula 28 - Métodos MBV®: Critérios e 
Avaliações nas Compras, Aula 29 - Case Cliente. 
 

Bibliografia (descrever utilizando o formato das normas ABNT): 

 

1- Pezzolo, Dinah. “Tecidos”: história, tramas, tipos e usos. 08/01/2018. Ed. Senac 

 

2- Zanete, Cris & Rezende, Fernanda. “Substitua consumo por auto-estima“: um guia 

de compras conscientes. 07/10/2019. Ed.Paralela 

  

3  Rees, Anuschika.”Os segredos do guarda-roupa europeu”.24 de julho de 2017.Ed. 
Paralela 
 
 
4  -Garcia, Nina “A estratégia de Estilo; O Guia para fugir das Armadilhas do 
Consumismo Fashion”. 2013, Ed. Best Seller Ltda 
 

5 - Guerra, Cris “Moda intuitiva” 25/09/2013 Ed. Planeta do Brasil 

 
 
 

Unidade 

Curricular 

Nome da disciplina:  

Aula 25 - Compras x Mulheres 
 

C/H 24:29 min 

Objetivo  Entender a relação entre mulheres e compras para poder instruir o cliente 

a compras inteligentes de acordo com seu Estilo. 

Ementa: Através de estudos e bagagem adquirida com o método MBV® entender a 

relação entre compras x mulheres para proporcionar compras inteligentes para os 

clientes e com autonomia. 



 

 

Bibliografia (descrever utilizando o formato das normas ABNT): 

1- Pezzolo, Dinah. “Tecidos”: história, tramas, tipos e usos. 08/01/2018. Ed. Senac 

 

2- Zanete, Cris & Rezende, Fernanda. “Substitua consumo por auto-estima“: um guia 

de compras conscientes. 07/10/2019. Ed.Paralela 

  

3  Rees, Anuschika.”Os segredos do guarda-roupa europeu”.24 de julho de 2017.Ed. 
Paralela 
 
 
4  -Garcia, Nina “A estratégia de Estilo; O Guia para fugir das Armadilhas do 
Consumismo Fashion”. 2013, Ed. Best Seller Ltda 
 

5 - Guerra, Cris “Moda intuitiva” 25/09/2013 Ed. Planeta do Brasil 

 
 

Unidade 

Curricular 

Nome da disciplina:  

Aula 26 - Compreendendo Consumo 
C/H 24:29 min 

Objetivo  Entender os conceitos e contextos do consumismo. 

Ementa: Através de estudos e bagagem adquirida com o método MBV® entender os 

conceitos e contextos do consumismo, para poder passar segurança e orientar a 

compra inteligente para a cliente. 

Bibliografia (descrever utilizando o formato das normas ABNT): 

 

1- Zanete, Cris & Rezende, Fernanda. “Substitua consumo por auto-estima“: um guia 

de compras conscientes. 07/10/2019. Ed.Paralela 

 
2  -Garcia, Nina “A estratégia de Estilo; O Guia para fugir das Armadilhas do 
Consumismo Fashion”. 2013, Ed. Best Seller Ltda 
 

3 - Guerra, Cris “Moda intuitiva” 25/09/2013 Ed. Planeta do Brasil 

 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

 

Unidade 

Curricular 

Nome da disciplina:  

Aula 27 - Métodos MBV®:  Experiência de 
Compras 

C/H 8:40 min 

Objetivo . Saber proporcionar a experiência/ vivência da compra inteligente para o 

cliente. 

Ementa: Através de estudos e bagagem adquirida com o método MBV® saber 

proporcionar a cliente a experiência/vivência da compra inteligente, para que ela 

saiba no momento necessário a fazer compras exercendo a nova relação com o 

consumo. 

Bibliografia (descrever utilizando o formato das normas ABNT): 

1- Pezzolo, Dinah. “Tecidos”: história, tramas, tipos e usos. 08/01/2018. Ed. Senac 

 

2- Zanete, Cris & Rezende, Fernanda. “Substitua consumo por auto-estima“: um guia 

de compras conscientes. 07/10/2019. Ed.Paralela 

  

3  Rees, Anuschika.”Os segredos do guarda-roupa europeu”.24 de julho de 2017.Ed. 
Paralela 
 
 
4  -Garcia, Nina “A estratégia de Estilo; O Guia para fugir das Armadilhas do 
Consumismo Fashion”. 2013, Ed. Best Seller Ltda 
 

5 - Guerra, Cris “Moda intuitiva” 25/09/2013 Ed. Planeta do Brasil 

 
 

Unidade 

Curricular 

Nome da disciplina:  

Aula 28 - Método MBV®: Critérios e Avaliações 
nas Compras 
 

C/H 37:04 min 

Objetivo . Criar a lista completa para a compra inteligente. 

Ementa: Através de estudos e bagagem adquirida com o método MBV® criar a 

compra completa perfeita, levando em consideração peças de acabamento, 

ampliando o repertório de lojas da cliente, qualidade, material, custo benefício, 

versatilidade, ajustes e sempre visando a autonomia da cliente. 



 

 

Bibliografia (descrever utilizando o formato das normas ABNT): 

1- Pezzolo, Dinah. “Tecidos”: história, tramas, tipos e usos. 08/01/2018. Ed. Senac 

 

2- Zanete, Cris & Rezende, Fernanda. “Substitua consumo por auto-estima“: um guia 

de compras conscientes. 07/10/2019. Ed.Paralela 

  

3  Rees, Anuschika.”Os segredos do guarda-roupa europeu”.24 de julho de 2017.Ed. 
Paralela 
 
 
4  -Garcia, Nina “A estratégia de Estilo; O Guia para fugir das Armadilhas do 
Consumismo Fashion”. 2013, Ed. Best Seller Ltda 
 

5 - Guerra, Cris “Moda intuitiva” 25/09/2013 Ed. Planeta do Brasil 

 
 
 

Unidade 

Curricular 

Nome da disciplina:  

Aula 29 - Case Cliente real  
 

C/H 11:36 min 

Objetivo . Visualizar na prática o planejamento de uma compra inteligente.  

Ementa: Através de um case real de atendimento, adquirir experiência com o 

método MBV®, para poder planejar uma compra inteligente, também criando a 

autonomia. 

Bibliografia (descrever utilizando o formato das normas ABNT): 

1- Pezzolo, Dinah. “Tecidos”: história, tramas, tipos e usos. 08/01/2018. Ed. Senac 

 

2- Zanete, Cris & Rezende, Fernanda. “Substitua consumo por auto-estima“: um guia 

de compras conscientes. 07/10/2019. Ed.Paralela 

  

3  Rees, Anuschika.”Os segredos do guarda-roupa europeu”.24 de julho de 2017.Ed. 
Paralela 
 
 
4  -Garcia, Nina “A estratégia de Estilo; O Guia para fugir das Armadilhas do 
Consumismo Fashion”. 2013, Ed. Best Seller Ltda 
 

5 - Guerra, Cris “Moda intuitiva” 25/09/2013 Ed. Planeta do Brasil 

 



 

 

Unidade 

Curricular 

Nome do módulo:  

07 Técnica - Styling 
C/H 5hs 

Objetivo do módulo: Aprender a realizar o Styling, montagem de looks com 
técnicas de acordo com estilo da cliente, fechamento  da consultoria de imagem e 
estilo. 

Ementa: Junto a estudos e conhecimentos fornecidos pelo Método MBV®, realizar o 
fechamento da consultoria de imagem, com o objetivo de dar sensação para a 
cliente da transformação completa e autonomia. Montagem de looks com técnica de 
acordo com estilo da cliente 
 
Aulas deste módulo: Conceito de Styling, Aula 32 - Método MBV®:  Styling na 

Prática,  Aula 33 - Método MBV®:  Técnicas de Styling e  Aula 34 - Case Alunas 

Métodos MBV® . (Bônus Workshop sobre Acessórios) 

 

Bibliografia (descrever utilizando o formato das normas ABNT): 

1- Fuscaldo, Fernanda. “6 passos do look básico ao charmoso, método Mulheres 
Bem Vestidas®” 2018. Ed. Fuscaldo 

 
 

Unidade 

Curricular 

Nome da disciplina:  

Aula 30 - Conceito de Styling  

 

C/H 8:11 min 

Objetivo . Aprender o significado do stylling e sua importância. 

Ementa: Através de estudos, experiências e embasamento no método MBV®, 

aprender a importância do styling, montagem de looks de acordo com estilo da 

cliente, focando fornecer a sensação da transformação completa e sua autonomia. 

Bibliografia (descrever utilizando o formato das normas ABNT): 

1- Fuscaldo, Fernanda. “6 passos do look básico ao charmoso, método Mulheres 
Bem Vestidas®” 2018. Ed. Fuscaldo 

 
 



 

 

Unidade 

Curricular 

Nome da disciplina:  

Aula 31 - Conceito de Styling  

 

C/H 8:11 min 

Objetivo . Aprender o conceito de Styling. 

Ementa: História e Conceito do Styling: tornar o produto mais atraente, e suas áreas 

de atuação na indústria da moda. 

Bibliografia (descrever utilizando o formato das normas ABNT): 

 

 
 
 

Unidade 

Curricular 

Nome da disciplina:  

Aula 32 - Styling na prática  

 

C/H 7:00 min 

Objetivo. Aprender a aplicar o Styling com exemplos práticos no método MBV® 

Ementa: Com exemplos práticos baseados no método MBV®, criar novas 

possibilidades, estilos e versatilidade nas peças do armário da cliente a fim de dar 

autonomia no vestir do dia a dia. 

Bibliografia (descrever utilizando o formato das normas ABNT): 

1- Fuscaldo, Fernanda. “6 passos do look básico ao charmoso, método Mulheres 
Bem Vestidas®” 2018. Ed. Fuscaldo 

 
 
 
 
 
 
 



 

 

 

Unidade 

Curricular 

Nome da disciplina:  

Aula 33 - Técnicas de Styling  

 

C/H 
1:11 

horas 

Objetivo. Aprender técnicas de o Styling  

Ementa: Com exemplos práticos baseados no método MBV®,aprender as técnicas 

do styling, levando em consideração linhas, cores, formas texturas e ou estampas, 

focando sempre uma coordenação harmoniosa no resultado final. 

Bibliografia (descrever utilizando o formato das normas ABNT): 

1- Fuscaldo, Fernanda. “6 passos do look básico ao charmoso, método Mulheres 
Bem Vestidas®” 2018. Ed. Fuscaldo 

 
 
 

Unidade 

Curricular 

Nome da disciplina:  

Aula 34 - Case alunas método MBV® de Styling  

 

C/H 
1:11 

horas 

Objetivo.  Através de um case de atendimento real, visualizar na prática o um styling 

Ementa: Através do estudo de um case de atendimento real, adquirir experiência 

com o método MBV®, para realização do styling, montagem de looks. 

Bibliografia (descrever utilizando o formato das normas ABNT): 

1- Fuscaldo, Fernanda. “6 passos do look básico ao charmoso, método Mulheres 
Bem Vestidas®” 2018. Ed. Fuscaldo 

 
 
 
 



 

 

 

Unidade 

Curricular 

Nome do módulo:  

08 Técnica - Cores e Análise Cromática  
C/H 3,5hs 

Objetivo do módulo: Compreender as cores, análise cromática e suas aplicações. 

Ementa: Junto a estudos e conhecimentos fornecidos pelo Método MBV®, aprender 
a aplicar cores e análise cromática, no processo de assessoria de moda, criando 
autonomia para o cliente se guiar e usar seu universo de cores. 
 
Aulas deste módulo: Aula 35 - Análise Cromática na Consultoria de Imagem,   

Aula 36 - Teoria das Cores, Aula 37 - Características das Cores, Aula 38 - Análise 

Cromática, Aula 39 - Tipos de Belezas: as estações do método sazonal expandido, 

Aula 40 - Atendimento de Análise Cromática  (Bônus Paul Klee e Bônus Cores e 

Londres). 

   

 
 

Bibliografia (descrever utilizando o formato das normas ABNT): 

1- Heller, Eva. “Psicologia das cores”: como as cores afetam a emoção e a razão. 
20/02/2007. Ed. Gustavo Gilli 

2- Ried, Liliam. “A cor no processo criativo”: um estudo sobre Bauhaus e a teoria de 
Goethe. 20/09/2006. Ed. Senac 

3- Henshaw, Pat & Henderson, Veronique. “Colour me beautiful: Expert guidance to 
help you feel confidente and look great” 07/04/2014. Ed.Hamlyn  
  
 
4 - Jackson, Carole. “Color Me Beautiful: Discover Your Natural Beauty Through the 
Colors That Make You” 12 abril 1987, Ed.Ballantine Books 
 

5 - Kentner, Bernice. “Color me a Season:  a complete Guide to finding your beste 
colors and haw to use them” 1978, Ed. kenkra Publishers 

6 - Csillag, Paula. “Comunicação com Cores; uma abordagem científica pela 
percepção visual.” 2016. Ed. Senai SP 

  
 
 
 
 
 
 
 



 

 

 

Unidade 

Curricular 

Nome da disciplina:  

Aula 35 - Análise Cromática na Consultoria de 

Imagem  

  

 

C/H 
1:11 

horas 

Objetivo. Compreender a aplicabilidade  da análise cromática na consultoria de 

moda. 

Ementa: Através de estudos e exemplos da Teoria das Cores é apresentado como 

utilizar a análise cromática dentro do método MBV®. 

Bibliografia (descrever utilizando o formato das normas ABNT): 

3- Henshaw, Pat & Henderson, Veronique. “Colour me beautiful: Expert guidance to 
help you feel confidente and look great” 07/04/2014. Ed.Hamlyn  
  
 
4 - Jackson, Carole. “Color Me Beautiful: Discover Your Natural Beauty Through the 
Colors That Make You” 12 abril 1987, Ed.Ballantine Books 
 

5 - Kentner, Bernice. “Color me a Season:  a complete Guide to finding your beste 
colors and haw to use them” 1978, Ed. kenkra Publishers 

 
 

Unidade 

Curricular 

Nome da disciplina:  

Aula 36 -Teorias das Cores 

  

 

C/H 21:26min 

Objetivo. Compreender a teoria das cores para realização da análise cromática. 

Ementa: Através de estudos e exemplos da Teoria das Cores é apresentado como 

utilizar a análise cromática dentro do método MBV®. 

 



 

 

Bibliografia (descrever utilizando o formato das normas ABNT): 

3- Henshaw, Pat & Henderson, Veronique. “Colour me beautiful: Expert guidance to 
help you feel confidente and look great” 07/04/2014. Ed.Hamlyn  
  
 
4 - Jackson, Carole. “Color Me Beautiful: Discover Your Natural Beauty Through the 
Colors That Make You” 12 abril 1987, Ed.Ballantine Books 
 

5 - Kentner, Bernice. “Color me a Season:  a complete Guide to finding your beste 
colors and haw to use them” 1978, Ed. kenkra Publishers 

 
 
 

Unidade 

Curricular 

Nome da disciplina:  

Aula 37 - Característica das Cores 

  
C/H 4:46min 

Objetivo: Compreender a característica das cores para realização da análise 

cromática. 

Ementa: Através de estudos e exemplos da Teoria das Cores é apresentado como 

utilizar a análise cromática dentro do método MBV®. 

 

Bibliografia (descrever utilizando o formato das normas ABNT): 

 

1- Ried, Liliam. “A cor no processo criativo”: um estudo sobre Bauhaus e a teoria de 
Goethe. 20/09/2006. Ed. Senac 

2- Henshaw, Pat & Henderson, Veronique. “Colour me beautiful: Expert guidance to 
help you feel confidente and look great” 07/04/2014. Ed.Hamlyn  
  
 
3 - Jackson, Carole. “Color Me Beautiful: Discover Your Natural Beauty Through the 
Colors That Make You” 12 abril 1987, Ed.Ballantine Books 
 

45 - Kentner, Bernice. “Color me a Season:  a complete Guide to finding your beste 
colors and haw to use them” 1978, Ed. kenkra Publishers 

5 - Csillag, Paula. “Comunicação com Cores; uma abordagem científica pela 
percepção visual.” 2016. Ed. Senai SP 

 
 



 

 

Unidade 

Curricular 

Nome da disciplina:  

Aula 38 - Análise Cromática  
 

  

 

C/H 23:07min 

Objetivo. Compreender o conceito da análise cromática 

Ementa: Através de estudos e exemplos da Teoria das Cores é apresentado como 

utilizar a análise cromática dentro do método MBV®. 

  

Bibliografia (descrever utilizando o formato das normas ABNT): 

 

 
 

Unidade 

Curricular 

Nome da disciplina:  

Aula 39 - Tipos de Belezas: as estações do 

método sazonal expandido 

 

C/H 21:47min 

Objetivo. Compreender as estações do método sazonal expandido da Análise 

cromática e sua aplicabilidade 

Ementa: Através de estudos e exemplos Compreender as estações do método 

sazonal expandido da Análise cromática e sua aplicabilidade 

 

Bibliografia (descrever utilizando o formato das normas ABNT): 

3- Henshaw, Pat & Henderson, Veronique. “Colour me beautiful: Expert guidance to 
help you feel confidente and look great” 07/04/2014. Ed.Hamlyn  
  
 
4 - Jackson, Carole. “Color Me Beautiful: Discover Your Natural Beauty Through the 
Colors That Make You” 12 abril 1987, Ed.Ballantine Books 
 



 

 

5 - Kentner, Bernice. “Color me a Season:  a complete Guide to finding your beste 
colors and haw to use them” 1978, Ed. kenkra Publishers 

 
 

Unidade 

Curricular 

Nome da disciplina:  

Aula 40 - Atendimento de Análise Cromática    

 

C/H 
1:44 

horas 

Objetivo Aprender a realizar a análise cromática 

Ementa: Através de exemplos práticos e estudos aplicar na prática a análise 

cromática. 

Bibliografia (descrever utilizando o formato das normas ABNT): 

3- Henshaw, Pat & Henderson, Veronique. “Colour me beautiful: Expert guidance to 
help you feel confidente and look great” 07/04/2014. Ed.Hamlyn  
  
 
4 - Jackson, Carole. “Color Me Beautiful: Discover Your Natural Beauty Through the 
Colors That Make You” 12 abril 1987, Ed.Ballantine Books 
 

5 - Kentner, Bernice. “Color me a Season:  a complete Guide to finding your beste 
colors and haw to use them” 1978, Ed. kenkra Publishers 

 
 
 
 

Unidade 

Curricular 

Nome do módulo:  

09 - Técnica - Atendimento 
C/H 2,5hs 

Objetivo do módulo: Detalhar o passo a passo do atendimento completo pelo 
Método MBV® 



 

 

Ementa: Junto a estudos, ferramentas e conhecimentos fornecidos pelo Método 
MBV®, aprender a planejar e aplicar o atendimento método MBV® 
 
Aulas deste módulo: Aula 41 - Passo a passo do atendimento de Consultoria 
Completa  
 
 

Bibliografia (descrever utilizando o formato das normas ABNT): 

 

 
 
 

Unidade 

Curricular 

Nome da disciplina:  

Aula 41 - Passo a passo do atendimento de 
Consultoria Completa  
    

 

C/H 49:16 min 

Objetivo Detalhar o passo a passo do atendimento Método MBV® 

Ementa: Junto a estudos, ferramentas e conhecimentos fornecidos pelo Método 

MBV®, aprender a planejar e aplicar o atendimento método MBV®. 

Bibliografia (descrever utilizando o formato das normas ABNT): 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

Unidade 

Curricular 

Nome do módulo:  

10 - Negócios 
C/H 3 horas 

Objetivo do módulo: Detalhar um plano/modelo de negócio completo de consultoria 
de imagem e estilo. 

Ementa: Junto a dados, ferramentas, processos e experiências, aprender a construir 
um modelo de negócio sólido de consultoria de imagem e estilo. 
 
Aulas deste módulo: Aula 42 - Estruturação do Negócio, Aula 43 - Identidade do 

negócio,  Aula 44 - Posicionamento Profissional,  Aula 45 - Venda,  Aula 46 - 

Crescimento do negócio 

 
 

   

 
 

Bibliografia (descrever utilizando o formato das normas ABNT): 

 

1-Sinek, Simon. “ Comece pelo porque”: como grandes líderes inspiram pessoas a 

agir. 20/08/2018 Ed. Sextante 

 

2 - Amoruso, Sophia. “#Girlboss, a inspiradora história da executiva de 100 milhões 

de dólares, CEO do Site Nasty Gal”. 2017, Ed. Seoman 

 

3- Gianesi, Irineus G.N. e Corrêa, Henrique Luiz. “Administração Estratégica de 

Serviços; operações para a satisfação do Cliente. 1994 Ed.Atlas 

 

4 - Mcsill, James. “Lições de Storytelling, o best seller” 2017 Ed. DVS 

 

5 - Garnegie, Dale. “Como fazer amigos e influenciar pessoas; o guia clássico e 

definitivo para relacionar-se com as pessoas” 2012, Ed. Companhia Editora Nacional 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

Unidade 

Curricular 

Nome da disciplina:  

Aula 42 - 3 Passos da Estruturação do Negócio 
de CI  
 

C/H 2:53 min 

Objetivo Introduzir aplicações para estruturação do negócio de consultoria de 

imagem 

Ementa: Junto a estudos, ferramentas e conhecimentos, introduzir aplicações para 

estruturação do negócio de consultoria de imagem 

Bibliografia (descrever utilizando o formato das normas ABNT): 

1-Sinek, Simon. “ Comece pelo porque”: como grandes líderes inspiram pessoas a 

agir. 20/08/2018 Ed. Sextante 

 

2 - Amoruso, Sophia. “#Girlboss, a inspiradora história da executiva de 100 milhões 

de dólares, CEO do Site Nasty Gal”. 2017, Ed. Seoman 

 

3- Gianesi, Irineus G.N. e Corrêa, Henrique Luiz. “Administração Estratégica de 

Serviços; operações para a satisfação do Cliente. 1994 Ed.Atlas 

 
 

Unidade 

Curricular 

Nome da disciplina:  

Aula 43 - Identidade do negócio 
 

C/H 12:44 min 

Objetivo Fornecer ferramentas e estruturação para criação da identidade do negócio 

Ementa: Junto a estudos e ferramentas, fornecer embasamentos para a identidade 

do seu negócio. 

Bibliografia (descrever utilizando o formato das normas ABNT): 

1- Heller, Eva. “Psicologia das cores”: como as cores afetam a emoção e a razão. 
20/02/2007. Ed. Gustavo Gilli 

2 - Csillag, Paula. “Comunicação com Cores; uma abordagem científica pela 
percepção visual.” 2016. Ed. Senai SP 



 

 

3 - Alcantara, Bárbara, Débora e Julia. “Instagram Skills: 8 segredos para se 
destacar na rede social mais rentável do mundo” 2018, Ed. Graciosa 

 
 
 

Unidade 

Curricular 

Nome da disciplina:  

Aula 44 - Posicionamento profissional 
 

C/H 12:44 min 

Objetivo Fornecer ferramentas e estruturação para o posicionamento de mercado. 

Ementa: Junto a estudos e ferramentas, fornecer embasamentos para o 

posicionamento de mercado. 

Bibliografia (descrever utilizando o formato das normas ABNT): 

1-Sinek, Simon. “ Comece pelo porque”: como grandes líderes inspiram pessoas a 

agir. 20/08/2018 Ed. Sextante 

 

2 - Amoruso, Sophia. “#Girlboss, a inspiradora história da executiva de 100 milhões 

de dólares, CEO do Site Nasty Gal”. 2017, Ed. Seoman 

 

3- Gianesi, Irineus G.N. e Corrêa, Henrique Luiz. “Administração Estratégica de 

Serviços; operações para a satisfação do Cliente. 1994 Ed.Atlas 

 

Unidade 

Curricular 

Nome da disciplina:  

Aula 45 - Vendas 
C/H 30:06 min 

Objetivo Fornecer ferramentas e estruturação das vendas. 

Ementa: Junto a estudos e ferramentas, fornecer embasamentos para as vendas. 



 

 

Bibliografia (descrever utilizando o formato das normas ABNT): 

1 - Ciandini, Robert B. “As armas da persuasão, como influenciar e não se deixar 
influenciar”. 2012, Ed. Sextante 

 

 
 
 

Unidade 

Curricular 

Nome da disciplina:  

Aula 46 - Crescimento do negócio 
C/H 13:44 min 

Objetivo Fornecer ferramentas e estruturação para o crescimento do negócio . 

Ementa: Junto a estudos e ferramentas, fornecer conhecimento para estruturar seu 

negócio, as oportunidades do mercado, sempre visando a ética profissional. 

Bibliografia (descrever utilizando o formato das normas ABNT): 

 

 
 
 

Unidade 

Curricular 

Nome do módulo:  

11 - Presença digital estratégica 
C/H 5 horas 

Objetivo do módulo: Como construir um posicionamento estratégico para as redes 
sociais que atrai seguidores que se transformam em clientes pagantes 

Ementa: Junto a dados, ferramentas, processos e experiências, fornecer 
engajamento estratégico e posicionamento nas redes sociais. 
 
Aulas deste módulo: Aula 47 -  da presença digital, Aula 48 - Redes Sociais, Aula 

49 - Nicho, Produto, Oferta, Conteúdo 

 
 

   

 
 



 

 

Bibliografia (descrever utilizando o formato das normas ABNT): 

 

1- Kleon, Austin. “Roube como um artista”:10 dicas sobre criatividade.28/02/2012. 
Ed.Rocco  
 
2 - Alcantara, Bárbara, Débora e Julia. “Instagram Skills: 8 segredos para se 
destacar na rede social mais rentável do mundo” 2018, Ed. Graciosa 

 
 
 

Unidade 

Curricular 

Nome da disciplina:  

Aula 47 -  da presença digital 
C/H 15:34 min 

Objetivo. Entender seu posicionamento perante as redes sociais . 

Ementa: Junto a estudos, ferramentas e exemplos, compreender a  e  

posicionamento perante as redes sociais. 

Bibliografia (descrever utilizando o formato das normas ABNT): 

 

 

Unidade 

Curricular 

Nome da disciplina:  

Aula 48 - Redes Sociais 
C/H 56:08 min 

Objetivo. Realizar a construção/formatação completa do perfil do seu negócio nas 

redes sociais. 

Ementa: Junto a estudos e ferramentas, criar o perfil profissional do seu negócio nas 

redes sociais e as ferramentas de auxílio. 

Bibliografia (descrever utilizando o formato das normas ABNT): 

 

1 - Alcantara, Bárbara, Débora e Julia. “Instagram Skills: 8 segredos para se 
destacar na rede social mais rentável do mundo” 2018, Ed. Graciosa 



 

 

Unidade 

Curricular 

Nome da disciplina:  

Aula 49 - Nicho, Produto, Oferta, Conteúdo   
C/H 59:38 min. 

Objetivo Aprender a mapear os conceitos do negócio/digital e atingir o seu cliente 

com sucesso.  

Ementa: Junto a estudos, ferramentas e experiência, aprender a estruturar o seu 

negócio a fim de atingir seu cliente. 

Bibliografia (descrever utilizando o formato das normas ABNT): 

 

1 - Alcantara, Bárbara, Débora e Julia. “Instagram Skills: 8 segredos para se 
destacar na rede social mais rentável do mundo” 2018, Ed. Graciosa 

 
 
 

Unidade 

Curricular 

Nome do módulo:  

10 - Trabalho de conclusão de curso 
C/H 5 horas 

Objetivo do módulo: Ensinar os procedimentos para realização da Avaliação de 
Conclusão de Curso. 

Ementa: Apresentar os procedimentos para realização da Avaliação de conclusão 
de curso. 
 
Aulas deste módulo: Apresentar os procedimentos para realização da Avaliação de 

Conclusão de Curso. 

 
 

Bibliografia (descrever utilizando o formato das normas ABNT): 

 

 
 
 
 
 
 



 

 

 
 

Unidade 

Curricular 

Nome da disciplina:  

Aula 50 - Avaliação de conclusão de curso   
C/H 59:38 min. 

Objetivo Ensinar os procedimentos para realização da Avaliação de conclusão de 

curso 

Ementa: Será explicado todo o procedimento para construção da avaliação de 

conclusão de curso. 

Bibliografia (descrever utilizando o formato das normas ABNT): 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


