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FacetellingMÓDULO 1: FACETELLING ®

CONTEÚDO PROGRAMÁTICO

FACETELLING

100h/aula

Disciplina

Disciplina

Aula 01

Aula 01

Onboarding

1a dimensão do Facetelling  :
as proporções harmômicas 
e suas derivações

A interpretação neuronal da
imagem

Como usar o paquímetro

Apresentação

2a dimensão do Facetelling  :
camadas anatômicas do rosto

3a dimensão do Facetelling  :
formatos de rosto

Hierarquia neuronal entre
os elementos de design

Formatos de rosto na prática

Objetivos do Facetelling
Vocabulário do especialista
em Facetelling

Avaliação

Evidências cientIficas do
Facetelling

Perfis comportamentais

O protagonismo do rosto na
imagem pessoal

Avaliação

Aula 06

Aula 04

Aula 02

Aula 02

Aula 07

Aula 05

Aula 03

Aula 03

Aula 08

Aula 06

Aula 04 Aula 09

Aula 05 Aula 10

01

02

®Fundamentos do Facetelling

Dimensões do Facetelling  I®

Aborda as diretrizes que orientam o método Facetelling  , desde a perspectiva dos
conceitos de linguagem visual e do design até neurociência. Oferece ao aluno a
compreensão de todas as associações feitas nas ciências biológicas, humanas e
sociais para o desenvolvimento desse exclusivo método de análise facial. 

Ensina as três primeiras dimensões do método Facetelling  : as proporções
harmônicas da face e suas derivações na contemporaneidade, bem como maneiras de
aplicá-las; como usar o paquímetro para obter as medidas das principais relações de
proporção no rosto; camadas anatômicas da face (óssea, muscular, gordurosa e
superficial); formatos de rosto (teoria e análise prática).

®

®

®

®

®

®

®

®

®



Facetelling
Disciplina

Disciplina

4a dimensão do Facetelling  :
traços faciais

6a dimensão do Facetelling  :
tipos de perfis faciais

5a dimensão do Facetelling  :
traços e proporções do rosto x
tendências de comportamento
de acordo com as ciências de
leitura facial

Aula 01

Aula 01
7a dimensão do Facetelling  :
dimorfismo sexual

8a dimensão do Facetelling  :
assimetrias faciais

9a dimensão do Facetelling  :
dinâmica do sorriso

10a dimensão do Facetelling  :
fisiologia do envelhecimento

Avaliação

Avaliação

Aula 03

Aula 04

Aula 02

Aula 02

Aula 04

Aula 05

Aula 03

03

04

Dimensões do Facetelling  II

Dimensões do Facetelling  III®

®

Trata sobre mais três dimensões do Facetelling  : como classificar os traços faciais de
acordo com os seus atributos de forma, tamanho, projeção, abertura, inclinação,
profundidade, formato, etc.; a relação de traços faciais específicos com tendências de
comportamento, de acordo com a Psicologia Facial; tipos de perfis faciais (forma,
áreas de dominância visual e linguagem visual).

Aborda as quatro últimas dimensões do Facetelling  : dimorfismo sexual, como
identificar traços de força e suavidade na aparência, bem como suas relações com
desejos e ruídos de imagem; assimetrias faciais, suas implicações para o senso de
harmonia estética e associações com tendências comportamentais; dinâmicas do
sorriso, sua linguagem visual e relações com comportamento e personalidade;
alterações faciais percebidas noprocesso de envelhecimento em todas as camadas
anatômicas e suas consequências para o Facetelling   e o processo de adequação de
imagem do cliente. 
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MÓDULO 1: FACETELLING ®

CONTEÚDO PROGRAMÁTICO
100h/aula

FACETELLING®



Facetelling
Disciplina

Disciplina

Aula 01 Conclusão

Encontro ao vivo

Apostila completa em PDF

Suporte na comunidade

Avaliação final do módulo

Aula 04

Aula 02 Aula 05

Aula 03

05

06

Inserção mercadológica do Facetelling

Revisão de conteúdo

®

Desenvolve conteúdo voltado para a prática profissional e estratégias de mercado,
proporcionando ao aluno conhecimento e ferramentas para inserir o Facetelling   em
seus atendimentos ao cliente, bem como tornar a sua rotina laboral mais dinâmica e
competitiva.

Faz um levantamento geral de todos os tópicos abordados durante o módulo,
oferecendo aos alunos meios diferentes de participação ativa para sanar as suas
dúvidas e também mensurar o seu nível de aprendizado do conteúdo.

®

®

®

Aula 01 Ficha Facetelling   para o
atendimento ao cliente

Atendimento on-line do
Facetelling

Diversidade estética
Fotos de rosto para
Facetelling

Transversalidade do
Facetelling

Portfólio de serviços e
precificação

Facetelling   na prática Guia do cliente Facetelling

Aula 05

Aula 02 Aula 06

Aula 03 Aula 07

Aula 04 Aula 08

®

® ®

®

®

MÓDULO 1: FACETELLING ®

CONTEÚDO PROGRAMÁTICO
100h/aula

FACETELLING®



BodytellingMÓDULO 2: BODYTELLING®

CONTEÚDO PROGRAMÁTICO

BODYTELLING

Disciplina

Aula 01 Onboarding

Vocabulário do especialista
em BodytellingApresentação

AvaliaçãoPrincípios do Bodytelling

Diversidade estética,
positividade e consciência
corporal

Luz x sombra

Aula 06Aula 02

Aula 07Aula 03

Aula 04

Aula 05

01
®Fundamentos do Bodytelling

Explica os pilares científicos e sociais do Bodytelling  , oferecendo ao aluno meios
para refletir sobre a importância de contextualizar a análise corporal frente às
discussões e às demandas da atualidade. 

®

®

®

®

80h/aula

Disciplina

Aula 01
1a dimensão do Bodytelling  :
camadas anatômicas

2a dimensão do Bodytelling  :
somatotipos

3a dimensão do Bodytelling  :
pescoço

4a dimensão do Bodytelling  :
ombros

Avaliação

Aula 04

Aula 02 Aula 05

Aula 03

02
Dimensões do Bodytelling  I®

Ensina as quatro primeiras dimensões do Bodytelling  : camadas anatômicas e sua
avaliação; somatotipos e suas implicações para a linguagem visual, bem como suas
relações com perfis comportamentais; análise de pescoço e ombros. 

®

®

®

®

®



BodytellingMÓDULO 2: BODYTELLING®

CONTEÚDO PROGRAMÁTICO

BODYTELLING®

80h/aula

Disciplina

Disciplina

5a dimensão do Bodytelling  :
escala óssea

6a dimensão do Bodytelling  :
plano frontal/linhas externas

7a dimensão do Bodytelling  :
circunferência/linhas internas

Aula 01

Aula 01
8a dimensão do Bodytelling  :
plano vertical/pontos de
equilíbrio

Análise de silhuetas na
prática

Avaliação

Avaliação

Aula 03

Aula 04

Aula 02

Aula 02

Aula 04

Aula 05

Aula 05

Aula 06Aula 03

03

04

Dimensões do Bodytelling  II

Dimensões do Bodytelling  III®

®

Explica as seguintes dimensões do Bodytelling  : análise e interpretação da escala
óssea; análise do corpo no plano frontal (tipos de silhuetas); compreensão dos
volumes internos e suas concentrações em segmentos específicos do corpo. 

Ensina sobre a proporção áurea nos segmentos corporais e suas relações com os
pontos de equilíbrio para a escolha de vestimenta e adornos. Oferece, ainda, o
conhecimento necessário para avaliar o corpo no plano lateral, as assimetrias
corporais e maneiras de lidar com elas, como reconhecer as energias femininas
e masculinas nos atributos do corpo e linhas-guia para escolha de peças de
roupas e acessórios, de modo a promover o manejo das proporções corporais.

®

®

®

®

®

9a dimensão do Bodytelling  :
plano lateral/extremidades

10a dimensão do Bodytelling  :
assimetrias corporais

11a dimensão do Bodytelling  :
dimorfismo sexual

12a dimensão do Bodytelling  :   
Bodytelling  para styling

®

®

®

®

®



BodytellingMÓDULO 2: BODYTELLING®

CONTEÚDO PROGRAMÁTICO

BODYTELLING®

80h/aula

Disciplina

Disciplina

Aula 01 Conclusão

Encontro ao vivo

Apostila completa em PDF

Suporte na comunidadeAula 04Aula 02

Aula 03

05

06

Inserção mercadológica do Bodytelling

Revisão de conteúdo

®

Desenvolve conteúdo voltado para a prática profissional e estratégias de mercado,
proporcionando ao aluno conhecimento e ferramentas para inserir o Bodytelling   em
seus atendimentos ao cliente, bem como tornar a sua rotina laboral mais dinâmica e
competitiva.

Faz um levantamento geral de todos os tópicos abordados durante o módulo,
oferecendo aos alunos meios diferentes de participação ativa para sanar as suas
dúvidas e também mensurar o seu nível de aprendizado do conteúdo.

®

®

Avaliação e ficha
Bodytelling   para o
atendimento ao cliente

Aula 01

Atendimento on-line do
Bodytelling

Portfólio de serviços e
precificação

Bodytelling   na prática Guia do cliente Bodytelling

Avaliação

Aula 05Aula 02

Aula 06Aula 03

Aula 04

®

® ®



Persoona HairMÓDULO 3: PERSOONA  HAIR®

CONTEÚDO PROGRAMÁTICO

PERSOONA  HAIR

60h/aula

Disciplina

Disciplina

Aula 01

Aula 01

Onboarding

Fatores históricos, sociais e
antropológicos sobre cabelos

Tipo 2 | Cabelos ondulados

Estruturas de corte x
proporções faciais

Apresentação

Design de cabelos

Tipos 3 | Cabelos cacheados

Estrutura de corte x
proporções corporais

Textura natural x textura
emocional

Geometria e linguagem
visual dos cabelos

Tipo 4 | Cabelos crespos

Rosto e corpo na escolha da
geometria dos cabelos

Tipologia capilar e sistemas
de classificação

Franjas

Multiplicidade de texturas

A tríade: cliente x consultor
x cabeleireiro

Tipo 1 | Cabelos lisos Empatia capilar

Aula 06

Aula 05

Aula 02

Aula 02

Aula 07

Aula 06

Aula 03

Aula 03

Aula 08

Aula 07

Aula 04

Aula 04

Aula 09

Aula 08

Aula 05 Aula 10

01

02

Tipologias capilares

Estruturas de corte

Aborda os sistemas de classificação de tipos de cabelos existentes no mercado
mundial da beleza, aprofunda o estudo sobre os atributos que caracterizam cada um
deles e suas formas de manejo. Proporciona ao aluno o conhecimento necessário para
elaborar propostas de adequação dos cabelos que sejam personalizadas, humanizadas
e viáveis para a realidade de cada cliente. 

Ensina sobre a geometria dos cortes de cabelos, os elementos de design que os
compõem, sua comunicação visual e maneiras de imprimir recursos de styling aos fios
de acordo com os desejos de imagem da cliente. Além disso, faz um levantamento
sobre os fatores sociais e culturais que influenciam as escolhas das mulheres quanto
a seus cabelos e explica como é o processo de análises e tomada de decisão para que
o profissional faça propostas de mudanças capilares que atendam, simultaneamente,
às demandas físicas emocionais.

®



Persoona HairMÓDULO 3: PERSOONA  HAIR®

CONTEÚDO PROGRAMÁTICO

PERSOONA  HAIR

60h/aula

Disciplina

Disciplina

Aula 01

Aula 01

Cores de cabelos e suas
múltiplas "nuances"

A finalização

Teste dos pigmentos
naturais

Vetores de penteados

Tons de cabelos x percepções
emocionais e visuais

Penteados x áreas
emocionais da cabeça

Coloração de cabelos x proporções
e faciais e corporais

Penteados x assimetrias
faciais

Sistema "universal" de cores
de cabelos

Penteados x linhas
de design

Gráfico da colorimetria capilar

Avaliação

A alquimia da mudança Estudo de caso

Teste visual

Aula 06

Aula 05

Aula 02

Aula 02

Aula 07

Aula 06

Aula 03

Aula 03

Aula 08

Aula 07

Aula 04 Aula 09

Aula 05

03

04

Colorimetria capilar

Dinâmicas de penteados

Explica os testes e as análises necessárias para escolhas cosméticas de cores de
cabelos, levando em consideração a fisiologia, o aspecto emocional, as proporções
físicas faciais e corporais da cliente, bem como a correspondência entre a nuance e
sua linguagem visual. Ensina o aluno a personalizar ao máximo as indicações de cores
de cabelos, conciliando o aspecto da interação química, da harmonia (ou não) com os
pigmentos naturais e a correspondência entre desejos de imagem e perfis
comportamentais. 

Aborda os mais variados tipos de penteados femininos, os elementos de design que os
compõem e sua comunicação visual. Ainda, explora a relação dos penteados com áreas
emocionais da cabeça, maneiras de neutralizar ou destacar segmentos específicos no
perfil facial e como manejar assimetrias de rosto por meio dos penteados.

®



Persoona HairMÓDULO 3: PERSOONA  HAIR®

®

CONTEÚDO PROGRAMÁTICO

PERSOONA  HAIR

60h/aula

Disciplina

Disciplina

Aula 01

Aula 01

Barba e bigode

Conclusão

Elementos de design dos
cabelos

Áreas emocionais da cabeça
formas e linguagem visual dos
cabelos

Aula 03

Aula 04

Apostila em PDF

Adequação da imagem a partir
dos cabelos

Encontro ao vivo Suporte na comunidade

Aula 03

Aula 02

Aula 02 Aula 04

05

06

Persoona  MEN: barba, cabelos e bigodes

Revisão de conteúdo

Faz um levantamento dos principais tipos de bigodes, barbas e estruturas de corte
masculinas, relacionando-os com áreas emocionais da cabeça, proporções faciais e
corporais, elementos de design e sua linguagem visual. Por meio de todo esse
conhecimento, proporciona ao aluno ferramentas para fazer propostas personalizadas
de adequação da imagem no rosto masculino. 

Faz um levantamento geral de todos os tópicos abordados durante o módulo,
oferecendo aos alunos meios diferentes de participação ativa para sanar as suas
dúvidas e também mensurar o seu nível de aprendizado do conteúdo. 

®



RecursosdestylingMÓDULO 4: DEMAIS RECURSOS DE STYLING
CONTEÚDO PROGRAMÁTICO

DEMAIS RECURSOS DE STYLING

60h/aula

Disciplina

Disciplina

Aula 01

Aula 01

Onboarding

Introdução: para ver e
ser visto

Elementos de design dos
acessórios x linguagem visual
harmonização de acessórios

Equação da escolha segura dos
óculos: os sete fatores de escolha

Hands on (prática)

Óptica oftálmica básica

Aula 05

Aula 03

Aula 04

Aula 07

Aula 06

Tipos de acessórios por
segmento corporal

Apresentação

Oculografia

Efeito ótico de comprimento
e largura

Aula 03

Aula 02

Aula 02

01

02

Óculos

Acessórios

Trata sobre os fatores que são essenciais para a escolha de armações oculares e
ensina ao aluno o passo a passo para a análise do cliente e a linha de raciocínio a ser
seguida na indicação desse acessório. Aborda, também, conceitos de óptica oftálmica
básica para conciliar os variados tipos de lentes e armações e uma etapa prática com
estudos de casos reais, desde o levantamento de dados até a indicação dos óculos. 

Explica sobre os tipos de acessórios de acordo com os elementos de design e sua
linguagem visual, como harmonizá-los de acordo com desejos de imagem e proporções
físicas, ilusões de ótica criadas no rosto e na silhueta, materiais, acabamentos e
modelos para cada segmento corporal. 



RecursosdestylingMÓDULO 4: DEMAIS RECURSOS DE STYLING
CONTEÚDO PROGRAMÁTICO

DEMAIS RECURSOS DE STYLING

60h/aula

Disciplina

Disciplina

Aula 01

Aula 01

Aula 03

Importância da análise
conjunta "olhos + sobrancelhas"

Intervenções estéticas e
análise

Introdução: Personalização
das técnicas de maquiagem

Técnicas para contorno 

Relembrando as noções
harmônicas das sobrancelhas

Estudos de caso

Técnicas para (re)design dos fios

Aula 04

Aula 03 Aula 06

Aula 05

Peles maduras

Traços e suas mensagens
visuais

Expressão estática x
expressão dinâmica

Luz e sombra

Técnicas para área
dos olhos

Técnicas para boca 

Acabamentos e seus efeitos

Etapas da maquiagem

Aula 06

Aula 08

Aula 02

Aula 02

Aula 04

Aula 05

Aula 07

Aula 09

03

04

Design personalizado de sobrancelhas

Maquiagem Anatômica

Aborda a importância das sobrancelhas para a expressão do olhar e como o seu design
afeta a comunicação das emoções. Partindo dos conceitos de proporção, harmonia e
equilíbrio, estuda as mais variadas técnicas de (re)design dos fios e intervenções
estéticas que têm o potencial de contornar ruídos de imagem associados ao olhar e/ou
promover a linguagem visual desejada pelo cliente. 

Trata sobre as técnicas de maquiagem voltadas para traços, proporções e projeções
faciais, considerando a intenção de destacar ou suavizar áreas específicas do rosto.
Além do entendimento sobre anatomia, harmonia e equilíbrio facial, oferece ao aluno o
conhecimento de que ele precisa para personalizar as indicações de maquiagem
(inclusive para peles maduras) e conhecimento prático sobre produtos, etapas da
maquiagem, traçados e acabamentos.



RecursosdestylingMÓDULO 4: DEMAIS RECURSOS DE STYLING
CONTEÚDO PROGRAMÁTICO

DEMAIS RECURSOS DE STYLING

60h/aula

Disciplina

Disciplina

Aula 01
O styling na consultoria
de imagem

Princípios do styling no
método Persoona

Exercícios imagéticos

Assinaturas de estilo

Edição de looks

Guarda-roupa (triagem,
assessoria para compras e
armário cápsula revisitado)

Exercício prático

Aula 06

Aula 03

Aula 05

Aula 08

Aula 07

Aula 09

O processo de styling
Persoona

Elementos de design
no styling

Aula 02

Aula 04

05

06

Styling no método Persoona

Revisão de conteúdo

Explora as linhas-guia do processo de styling dentro do método Persoona  , aborda as
bases de sua concepção, explica as suas etapas de realização e ensina como executar
as etapas práticas para essa entrega junto ao cliente (análises, triagem de armário,
assessoria para compras, edição de looks e armário cápsula revisitado). 

Faz um levantamento geral de todos os tópicos abordados durante o módulo,
oferecendo aos alunos meios diferentes de participação ativa para sanar as suas
dúvidas e também mensurar o seu nível de aprendizado do conteúdo. 

®

®

®

®

Aula 01 Conclusão Apostila em PDF

Encontro ao vivo Suporte na comunidade

Aula 03

Aula 02 Aula 04



ServiçoaoClienteMÓDULO 5: O SERVIÇO CENTRADO NO CLIENTE
CONTEÚDO PROGRAMÁTICO

O SERVIÇO CENTRADO NO CLIENTE

50h/aula

Disciplina

Disciplina

Aula 01 Onboarding

O método Persoona

Fase 2: Análises

Fase 3: Elaboração das
propostas

Ciclos da jornada do cliente
no método Persoona

Avaliação

Fase 4: Elaboração da
estratégia de identidade visual

Fase 5: Executando as
mudanças

Fase 6: Entrega e
encaminhamentos

Aula 07

Aula 03

Aula 05

Aula 06

Aula 11

Aula 12

Aula 08

Aula 09

Apresentação

Fase 1: Conversa Fase 7: Follow-up

Aula 02

Aula 04 Aula 10

01

02

O método Persoona

Elaboração do Guia Persoona

Aborda as fases do método Persoona   no atendimento ao cliente, desde a fase de
conversa/entrevista até o follow-up após a conclusão do processo de consultoria de
imagem guiada pelo rosto. Entrega ao aluno o conhecimento sobre o que é necessário
concluir em cada etapa, a duração das fases e outras ferramentas práticas para condução
do trabalho dentro dos princípios mais contemporâneos de experiência do cliente. 

Ensina todas as ferramentas necessárias para a criação do material que é entregue ao
cliente quando concluída a consultoria de imagem guiada pelo rosto. Com os
instrumentos e os exemplos reais apresentados, o aluno terá a oportunidade de
desenvolver o conteúdo, escolher as melhores imagens, aprender como escrever textos
objetivos e empáticos, além de personalizar o design e o formato do guia Persoona .

®

®

®

®

®

Aula 01

Aula 03

Registrando as entregas

Imagens

Formato

Avaliação

Estruturação de conteúdo

Texto 

Na prática

Aula 05

Aula 07

Aula 02

Aula 04

Aula 06



ServiçoaoClienteMÓDULO 5: O SERVIÇO CENTRADO NO CLIENTE
CONTEÚDO PROGRAMÁTICO

O SERVIÇO CENTRADO NO CLIENTE

50h/aula

Disciplina

Disciplina

Aula 01
Trabalho intelectual x
trabalho operacional na
consultoria de imagem

Avaliação

Como e quando apresentar
a proposta de trabalhoAula 03

Aula 04
Possibilidade de serviços
no portfólio Persoona   e
precificação

Aula 02

03

04

Inserção mercadológica da consultoria
de imagem guiada pelo rosto

Customer Experience

Capacita o aluno para a apresentação dos serviços oferecidos e sua venda ao cliente,
proporcionando a ele possibilidades de portfólio de trabalho dentro do método
Persoona  , desde aqueles de curta duração até os mais complexos, incluindo
referência de valores de mercado.

Traz os conceitos mais atuais de "customer experience", tais como personas, jornada
do cliente e métricas de sucesso do cliente, personalizados para o mercado de
consultoria de imagem. Possibilita ao aluno utilizar esses conhecimentos para sua
diferenciação no mercado de trabalho.

®

®

Aula 01 Conceito de CX
Metrificação do sucesso
do cliente

Personas

Jornada do cliente

Avaliação

Aula 04

Aula 02

Aula 03

Aula 05

Disciplina

05
Revisão de conteúdo
Faz um levantamento geral de todos os tópicos abordados durante o módulo,
oferecendo aos alunos meios diferentes de participação ativa para sanar as suas
dúvidas e também mensurar o seu nível de aprendizado do conteúdo. 

Aula 01 Conclusão Apostila em PDF

Encontro ao vivo Suporte na comunidade

Aula 03

Aula 02 Aula 04



Avaliação final

Trabalho final

MÓDULO 6: AVALIAÇÃO FINAL

MÓDULO 7: TRABALHO DE CONCLUSÃO DE CURSO

CONTEÚDO PROGRAMÁTICO

CONTEÚDO PROGRAMÁTICO

AVALIAÇÃO FINAL

TRABALHO DE CONCLUSÃO DE CURSO

10h/aula

50h/aula (MÓDULO OPCIONAL)

Disciplina

Disciplina

Disciplina

Disciplina

Avaliação 01 Prova de múltipla
escolha: 50 questões

Prova dissertativa:
estudo de caso.Avaliação 02

01

01

02

03

Avaliação final

Metodologia científica

Orientação

Produção do TCC (artigo ou guia do cliente)

Mensura o nível de aprendizado e conhecimentos adquiridos ao longo do curso. 

Orienta o aluno quanto ao comportamento acadêmico, com vistas a identificar as
etapas do método científico e elaborar um projeto de pesquisa, dentro de uma
metodologia coerente e de viável execução.

Orientação teórico-metodológica para escrita do trabalho de conclusão de curso,
projeto ou pesquisa acadêmica.

Elaboração de projeto de pesquisa ou artigo científico. O aluno poderá desenvolver um
trabalho acadêmico ou apresentar, como projeto de conclusão de curso, um guia
Persoona  completo, com todas as análises e todas as propostas de adequação de
imagem feitas a um cliente real, contemplando todas as disciplinas abordadas no
curso. 

Aulas Fornecidas pela FOCUS

®



info@persoona.com.br 
(31) 99909.8575
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FALEconosco

https://www.facebook.com/persoona.crisalves
https://www.instagram.com/persoona.crisalves/
https://twitter.com/alvescrisbr
https://br.pinterest.com/persoonacrisalves/_created/
https://www.youtube.com/user/crisalvesimagem
https://www.linkedin.com/in/crisalves1/



