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Curso intensivo contemplando os principais elementos 
indispensáveis para a realização de uma maquiagem 
social completa. Práticas em todas as aulas com os 
melhores materiais disponíveis no mercado de 
maquiagem profissional, visando desenvolver no o/a 
aluno/a habilidades técnicas,  qualidade de execução e 
olhar crítico. 

ESTRUTURA:  

Módulo teórico-técnico-prático, com atividades técnicas e 
prática final de maquiagem. 

DIA  1  - Fundamentos: Materiais | Biossegurança | 
Preparação | Colorimetria | Correção | Bases 

DIA  2 - Pele: Estrutura facial | Pele completa |  
Especificidades técnicas (idades/correção/etnias)  

DIA  3 - Olhos: Produtos | Aplicação | Técnicas | 
Delineados | Cílios | Eventos dia/noite | Propostas 
específicas 

DIA  4 - Práticas temáticas  (books, noivas, festas, glam) 

DIA  5 - Práticas completas | Consultoria de maleta | Adm 
de carreira/estudos | Registros profissionais | Avaliação 
final 

Grupo pequeno:  máximo 4 alunos/as 

INTENSIVO: 5 dias de aula:   

Manhã 9h às 13h | intervalo almoço |Tarde 15h - 19h 

O curso confere certificado impresso, apostila e 
material de práticas técnicas.  

O aluno deve trazer: pincéis, placa e espátula de 
inox, higienizador de pincéis, cílios postiços e cola.  

Modelos para as práticas são de responsabilidade 
de cada aluno.  

INVESTIMENTO: R$4.000,00 

FORMAS DE PAGAMENTO: À vista - 20% de desconto 
(em dinheiro) | Cartão de crédito - até 12X sem juros.

FORMAÇÃO curso iniciante  
Para preparar um maquiador - foco em maquiagem social

FORMAÇÃO BÁSICA - 40H - TEÓRICO, DEMONSTRATIVO E PRÁTICO
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WORKSHOPS DE TÉCNICAS - 8H - DEMONSTRATIVOS E PRÁTICOS 

ESTRUTURA: Demonstração das técnicas de cada tema | Prática em modelos (material e 
modelos para a prática são responsabilidade dos/as alunos/as). Eventualmente materiais 
específicos podem ser disponibilizados para treino de técnicas pontuais.  

Agendamentos a partir de 1 aluno matriculado. Turmas de no máximo 4 alunos/as.  

TEMAS FIXOS (outros temas podem ser agendados conforme demanda): 

• OLHOS - foco em técnicas avançadas e integração com visagismo 

• PELE PERFEITA - foco em criação de níveis de cobertura e diferenciação de 
acabamentos de pele para maquiagem social 

• BELEZA NEGRA - foco em composição de visual (harmonia) e acabamento e cobertura 
para diferentes tons de pele negra 

• NOIVAS - foco em produção de maquiagem para noivas (clássicas e contemporâneas) 

• MAQUIAGEM PARA FOTOS - foco em produção de books sociais (gestante, pré-
casamento, debutante, etc) 

• PELE AVANÇADA - foco em criação de texturas diferenciadas para social e moda 

INVESTIMENTO: R$900,00 (cada) 

FORMAS DE PAGAMENTO: À vista - 15% de desconto (em dinheiro) | Cartão de crédito - 
até 8X sem juros. Pacotes especiais para mais de um módulo. 

 ESPECIALIZAÇÕES cursos de aprofundamento 
Para ampliar e/ou aprofundar o conhecimento do maquiador em temas específicos de técnicas, fundamentos, penteado e outros

CURSOS DE CABELO - 8 A 16H - DEMONSTRATIVOS E PRÁTICOS 

ESTRUTURA: Demonstração das técnicas de cada tema | Prática em modelos (material e 
modelos para a prática são responsabilidade dos/as alunos/as).  

Módulo de escova (2 dias de aula, 16h total) 

Módulos de penteado (1 dia de aula cada tema - 8h total cada).  

Máximo de 2 alunos por turma 

TEMAS FIXOS (outros temas podem ser agendados conforme demanda): 

• ESCOVA E PREPARAÇÃO DE PENTEADO  

• PENTEADO I - LISOS  

• PENTEADO II - CACHOS E ONDAS 

• PENTEADO III - TRANÇAS 

• PENTEADO IV - NOIVAS 

• PENTEADO V - MODA 

INVESTIMENTO: ESCOVA R$900,00  | PENTEADO (cada tema) R$650,00 

FORMAS DE PAGAMENTO: À vista - 15% de desconto (em dinheiro) | Cartão de crédito - 
até 8X sem juros. Pacotes especiais para mais de um módulo. 
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CONTEÚDO: Princípios da cor, complementaridades, escalas cromáticas, combinações. 
Criação de cores de pele, fundo e temperatura, a partir de cores primárias. Aplicação de estudos 
sobre cor na maquiagem de beleza. Percepção, estrutura facial e tridimensão. Estudos de luz e 
sombra em objetos tridimensionais.  Iluminação e contorno na maquiagem de beleza. Aplicação 
dos estudos de cor, luz e sombra na maquiagem de beleza. 

ESTRUTURA: 

• DIA 1    

Manhã - Fundamentos teóricos  

Tarde - Prática técnica - cores primárias e secundárias 

• DIA 2   

Manhã - Prática técnica: cores terciárias 

Tarde - Prática técnica - cores quaternárias, criação e alteração de cores de pele, cores de 
blush e lábios 

• DIA 3   

Manhã - Combinações, complementaridades, aprofundamento teórico / Prática técnica: 
escala de valores e saturação, escalas cromáticas

 ESPECIALIZAÇÕES cursos de aprofundamento 
Para ampliar e/ou aprofundar o conhecimento do maquiador em temas específicos de técnicas, fundamentos, penteado e outros

Tarde - Prática técnica: escalas cromáticas / Demonstração de estudo de criação de cores 
de pele e complementos estruturais. Havendo tempo pode ser seguida de aplicação 
prática entre as alunas (meia pele). 

• DIA 4   

Manhã - Fundamentos teóricos  / Prática técnica de estrutura facial e envelhecimento 

Tarde - Prática técnica 1 - luz e sombra / Prática técnica 2 - cor, luz e sombra na maquiagem 
completa de beleza (com produtos de maquiagem de cada aluna, em modelos) 

O curso confere certificado impresso, apostila e material de práticas técnicas 

INVESTIMENTO: R$3.200,00 

FORMAS DE PAGAMENTO: À vista - 20% de desconto (em dinheiro) | Cartão de crédito - até 
12X sem juros.

MÓDULO PERSONALIZADO - CARGA HORÁRIA E ESTRUTURA VARIÁVEIS 

Pensando nas necessidades de profissionais em diferentes momentos de carreira e níveis técnicos, 
disponibiliza-se a criação de módulos de curso personalizados para cada profissional, atendendo 
suas demandas específicas de melhoria técnica/teórica. Verificar disponibilidade de agenda e 
orçamentos, conforme a estrutura construída em conjunto com o aluno.

WORKSHOP DE FUNDAMENTOS - 32H - TEÓRICO, DEMONSTRATIVO E PRÁTICO 

COLORIMETRIA AVANÇADA E CLARO/ESCURO
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 RODAS DE CONVERSA 
aulas livres

RODAS DE CONVERSA - 1H  

ESTRUTURA: Conversas abertas sobre temas diversos que 
envolvem a profissão de maquiador, podendo ser apenas teóricos/
debates ou envolver demonstrações de técnicas/produtos. 
PERIODICIDADE: Mensal, geralmente na 2a segunda feira de cada 
mês (1a quinzena)  
TEMAS (sugeridos - podem ser alterados conforme demanda): 
• GESTÃO DE CARREIRA 
• GESTÃO DE ESTUDOS 
• MARKETING EM REDES SOCIAIS 
• BASES: COBERTURAS E ACABAMENTOS 
• SOMBRAS: CORES E TEXTURAS 
• CÍLIOS: POSTIÇOS, EXTENSÕES E VISAGISMO 
• CABELO: PRODUTOS E ESTILIZAÇÃO 
• MALETA: MONTAGEM E ORGANIZAÇÃO 

ATIVIDADE GRATUITA 
Solicitamos inscrição prévia pois são poucas vagas no ambiente.  

Solicitamos doação de 1kg de alimento para instituição de caridade a 
ser escolhida pela equipe do Studio (doação voluntária). 

Eventualmente podem ser feitas transmissões ao vivo via Instagram 
@lumedeirosmakeup 

OUTROS CURSOS 
para não maquiadores

Para quem deseja aprender apenas para uso pessoal o Studio 
oferece aulas de automaquiagem e autopenteado personalizadas para 

atender as necessidades de cada cliente. Verificar agenda, equipe e 
valores disponíveis. 
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C O N TAT O  
(48) 99131-0506 (whatsapp) | (48) 3223-3952 

info@lumedeirosmakeup.com  

www.lumedeirosmakeup.com 

Instagram: @lumedeirosmakeup 

STUDIO: Av. Rio Branco 847 sala 708 Centro - Florianópolis - SC

Fotografia: Danilo Stoqui | Modelo: Natalia Waldman | Beleza: Luciana Medeiros 6


