


Objetivos: 
Disseminar o Prêmio Excelência Acadêmica em todo âmbito 
NACIONAL. Elegendo o trabalho mais bem elaborado, com 
melhor embasamento, apresentação e postura do profissional 
ao apresentar seu trabalho. O projeto visa incentivar os 
estudantes dos cursos de estética a se aprimorarem 
cientificamente. 



Participantes:
Poderão participar todos os alunos com formação na área de

ESTÉTICA.

Novo Formato:

Os participantes devem estar inscritos no 2º Congresso Estética In

On Line.

Funcionários da promotora, membros do Juri Técnico, e parentes 
desses até 3º grau, não poderão participar do concurso.



Antes:
Apenas os membros do comitê educacional tinham chance de 
inscrever TCCs de suas universidades. 

Novo Formato: 
Permanecemos com a pré seleção com os membros do comitê 
Educacional, porem os estudantes que estão “de fora” agora 
vão poder participar solicitando ao coordenador, do curso de 
sua universidade, a nos enviar os trabalhos.

Fase da INSCRIÇÃO:



Periodo: 07 a 30 de setembro de 2020 ou até atingirmos a 
quantidade de 50 trabalhos científicos.
O coordenador do curso de estética deve selecionar até 2 TCCs e 
enviar para o e-mail: 
excelenciaacademica@openbrasileventos.com.br

• Resumo extendido de uma lauda;
• Logo da Universidade.
• Dados pessoais do aluno (nome, telefone, e-mail e endereço). 

Fase da INSCRIÇÃO:



Publicação do resumo extendido e do logo da universidade no 
site do evento. 

Teremos uma aba 
exclusiva para o Prêmio 
Excelência Acadêmica.

Os alunos poderão 
baixar o modelo de 
artigo nesta aba 
também. 

Fase da INSCRIÇÃO:



PRIMEIRA FASE:

Dos dias 07 a 30 de setembro:
Nesta aba, vamos colocar: 
• Logo da Universidade;
• Nome do candidato;
• Tema do TCC;
• Nome da universidade onde foi 

feito o TCC; 
• Link para o pdf do TCC.

Subiremos as informações 
conforme chegam durante todo o 
mês. 

Fulana de tal
Universidade 
Tema do TCC
Link para o resumo extendido

Fulana de tal
Universidade
Tema do TCC 

Link para o resumo extendido

Fulana de tal
Universidade 
Tema do TCC
Link para o resumo extendido



PRIMEIRA FASE: 
Votação Publica

Dos dias 05 a 20 de 
outubro:
Vamos colocar o link de 
votação no site, de forma 
fixa, em um botão. 
Assim, os alunos e 
universidades devem criar 
campanhas de votação 
para serem um dos 10 
TCCs mais votados.

Fulana de tal
Universidade 
Tema do TCC
Link para o resumo extendido

Fulana de tal
Universidade
Tema do TCC 

Link para o resumo extendido

Fulana de tal
Universidade 
Tema do TCC
Link para o resumo extendido

VOTE AQUI!



SEGUNDA FASE:

Dia 24 de Outubro:
Envio de e-mail informativo para os 10 finalistas. 

Divulgação de nosso Juri Tecnico em nossas mídias. 



SEGUNDA FASE:

Apresentação remota dos 10 finalistas para os jurados:
• 5 candidatos no sábado, dia 07 de novembro de 2020, das 

10h00 às 11h00.
• 5 candidatos no domingo, dia 08 de novembro de 2020, 

das 10h00 às 11h00.
Todos os membros do Comitê Educacional devem se conectar 
pelo zoom. 
O participante fará sua apresentação pelo zoom. 
Gravaremos todo o tempo de apresentação.



SEGUNDA FASE:
Juri Técnico

Profª Cristina Duarte
Coord. Grad. Estética da 
Universidade Anhembi 
Morumbi

Profª Maria Helena Rossi 
Diretora da  Faculdade IBECO

Profª Maria Rita Resende
Presidente dos Conselhos da 
ABC



SEGUNDA FASE:
Juri Técnico

Profº Marcus Lanza 
Coord. da Graduação em 
Tecnologia em Estética e 
Cosmética da Unigrangrio

Profª Roberta Boyd
Coord. do curso de Estética e 
Cosmética da IBMR



SEGUNDA FASE:
Juri Técnico

Profª Juliana Gallas
Coordenadora curso de 
estética da UNIVALI

Profª Viviane Pacheco
Coordenadora do curso 
de estética da UNISUL

Profº Renato Claudino
Coordenador do curso de 
estética do SENAC

Profº Sergio Montego
Coordenador do curso de 
biomedicina da 
UNISOCIESC



SEGUNDA FASE:
Juri Técnico

Profª Liskélvia Lobo
Coordenadora do curso de 
estética da UNIFAMETRO

Profº Olavo Ximenes
coordenador do curso de 
Fisioterapia da UNINASSAU

Profª Barbara Matos
Coordenadora do curso de 
estética da UNIFOR

ProfªRosa Fontenele
Coordenadora do curso de 
Estética e Cosmética da 
UNIATENEU



SEGUNDA FASE:
Juri Técnico

Neutro

Monica Miriam
Esteticista e Cosmetóloga

Cristiane Boneta
Esteticista e Cosmetóloga

Ildo Teixeira da Silva
Fisioterapeuta dermato
funcional

Monaliza Cavalcante
Fisioterapeuta dermato
funcional, mestre em 
biotecnologia

Profº Felipe Abrahão
Docente do ensino superior 
e consultor de saúde estética



SEGUNDA FASE:
Juri Técnico

Neutro

✓ Avaliação teórica;
✓ Avaliação oral;
✓ Caso haja empate, os júris 

neutros farão o desempate.



Apresentação do Resultado:
09 de novembro de 2020

1º Lugar:
• Ministrar 01 aula no canal do You Tube

TV Negócio Estética;

• 01 Inscrição para o congresso físico;

• 01 ano de assinatura da Revista

Negocio Estética.

2º Lugar

• 01 Inscrição para o congresso físico;

• 01 Ano de assinatura da Revista Negocio

Estética

3º Lugar

• 01 Inscrição para um congresso físico;

• 06 Meses de assinatura da Revista

Negocio Estética




