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Sobre Nós
O IC - Instituto de Cosmetologia e Ciências da Pele, presente há 12 anos no mercado, é a união de profissionais de 
alto nível que hoje atuam no setor Cosmético, Nutracêutico e Farmacêutico em todo Brasil. Temos o objetivo 
principal de levar e compartilhar conhecimento para capacitar os profissionais da área da saúde através de 
métodos de ensino atualizados e de altíssimo nível.

Oferecemos cursos de Pós-Graduação nível Especialização presenciais reconhecidos pelo MEC nas áreas de 
Cosmetologia, Nutrição e Farmácia, onde o aluno recebe dupla certificação, pois além do título de Especialista pelo 
MEC recebe também o certificado da Sociedade Brasileira de Educação. Além disso, ainda oferecemos cursos de 
extensão presenciais ou cursos de extensão à distância. Ambos com avaliação e certificação de aproveitamento 
reconhecida pela própria Sociedade Brasileira de Educação.
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Período: Unidades:

Público-Alvo:

São Paulo, Porto Alegre, Curitiba e  CampinasFinais de Semana
8h às 18h

Profissionais da saúde.
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Descrição
Abordando os principais e mais importantes tópicos das ciências cosméticas nacional e internacional. O objetivo do 
curso é de maneira clara, prática e muito didática ensinar o aluno a como desenvolver e inovar cosméticos de alta 
performance, tendo contato com os mais recentes lançamentos da cosmética mundial, capacitando-se para atuar 
neste concorrido mercado que não conhece a crise.
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Objetivo
O curso consiste em habilitar você a dominar todo o processo de planejamento de um cosmético, ou seja, você 
termina curso habilitado a planejar, executar e distribuir sua linha de cosméticos dentro de um mercado que não 
conhece crise.
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O curso é disponibilizado na maior plataforma EaD da América Latina, Live Class! A Plataforma Live Class é a 
inovação pedagógica para ensino a distância. O objetivo da experiência Live Class é colocar o professor a disposição 
do aluno 24 horas por dia, 7 dias por semana. Com isso temos toda a responsabilidade em praticidade, economia de 
tempo, facilidade de acesso, suporte e qualidade de ensino.

Exclusividade



Conteúdo Programático 
•   Desenvolvimento de Bases – Emulsões e Géis Cosméticos;
•    Fotoproteção e Desenvolvimento de Fotoprotetores;
•    Desenvolvimento de Cosméticos Capilares e Hair Care;
•    Biologia do Cabelo Crespo e Alisantes Capilares ;
•    Desenvolvimento de Cosméticos Anti Aging – Amsterdam Inovation;
•    Manchas - Tratamentos e Estudo de Casos - Amsterdam Inovation;
•    P&D: Acne e Rosácea - Amsterdam Inovation;
•    P&D: Celulite e Estrias - Amsterdam Inovation;
•    P&D: Desodorantes e Anti-transpirantes - Amsterdam Inovation;
•    Legislação Cosmética Brasileira;

•     Módulo EXTRA – Nanotecnologia Aplicada a Cosméticos
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Farmacêutico e Especialista em Cosmetologia. Diretor das Pós Graduações do Instituto de 
Cosmetologia Educacional, Hi Nutrition Educacional e Departamento de Desenvolvimento de 
Formulações do Instituto de Cosmetologia. Diretor da Consulfarma Assessoria. Atuou como 
Coordenador de Desenvolvimento de produtos na Natura Cosméticos e como gerente de P&D na 
AdaTina Cosméticos. Possui 18 anos de experiência na área farmacêutica e cosmética. Professor e 
Coordenador dos cursos de pós Graduação com MBA do Instituto de Cosmetologia Educacional. 
Coordena Estágios Internacionais em Desenvolvimento de Cosméticos na Itália, França e Espanha. 
Atua em desenvolvimento de formulações para mercado Brasileiro, Europeu e América Latina. Atuou 
em indústria farmacêutica, farmácias magistrais e elaborou diversos projetos de desenvolvimento de 
linhas de produtos cosméticos nas empresas Consulfarma Assessoria.

Profª Lucas Portilho
Coordenação
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