
 

 

CURSO DE UNHAS DE GEL E VERNIZ GEL 

 
As unhas de gel consistem numa aplicação de um gel, na base da unha, esse gel ajuda a uma 

maior proteção da unha e consequentemente a que o seu crescimento seja mais saudável. É 

importante saber que não é tratamento para as unhas.  

Verniz gel muitas vezes confundido com as unhas de gel, é um verniz feito à base de gel que 

apresenta uma durabilidade muito superior à dos vernizes convencionais. 

Ao contrário dos três ou quatro dias de duração dos vernizes convencionais, o verniz gel tem 

uma durabilidade que pode chegar até às três semanas, sem lascar o verniz. A manutenção do 

verniz gel tem de ser feita no período de duas/três semanas, não por sair ou lascar, mas por se 

notar a zona de crescimento da unha. 

À semelhança da aplicação, também a manutenção do verniz gel deve ser feita por 

profissionais especializados. 

CARGA HORÁRIA 

25 horas de Curso  

DESTINATÁRIOS 
 

Público em Geral   

 

SAÍDAS PROFISSIONAIS 
 

Alguns sectores onde se insere esta Profissão: 

 Centros de estética e beleza 

 Cabeleireiros 

 Day spas 

 Clínicas e centros de medicina natural 

 Cruzeiros 



 

 

 Hotéis e resorts 

 Health clubs 

 Apoio domiciliário 

 Entre outros 

 
 

CONTEÚDOS PROGRAMÁTICOS: 
 
Unhas de gel 

  

 Higiene e desinfeção dos materiais 

 Cuidados a ter com o catalizador 

 Técnicas de limagem na unha  

 Aplicação de gel sobre a unha natural 

 Aplicação de extensões de unhas com moldes e tips  

 Execução de manutenção das unhas de gel  

 Reconstrução de unhas danificadas 

 

Verniz gel 

 
 Higiene e desinfeção dos materiais 

 Cuidados a ter com o catalizador 

 Técnicas de limagem na unha  

 Aplicação de gel sobre a unha natural 

 Execução de manutenção nas unhas de verniz gel 

 Reconstrução de unhas danificadas 

 

 

 



 

 

 

VALOR 
 

70€ de inscrição + 350€ de curso com kit incluído 

 
MODALIDADES DE PAGAMENTO 

 

Pronto Pagamento: 350€ de curso 

Mensalidade I: 2 x 175€ de curso 

 

FREQUÊNCIA À FORMAÇÃO 
 
Os formandos devem apresentar-se às aulas com Farda de cor branca. A mesma pode ser 

substituída por calças e t-shirt da mesma cor.  

 

NOTA 

 
A primeira mensalidade deve ser efectuada à altura da inscrição, sendo que as restantes serão 

efectuadas directamente no centro de formação ou por transferência bancária através do 

IBAN PT50 0007 0000 0040 5635 47423 no início do mês, até dia 08.  

Sempre que a opção seja pronto-pagamento, deverá ser efectuado pagamento de 20% à data 

de inscrição e o restante no início do curso. A ficha de inscrição deverá ser preenchida em 

conformidade. Todo o formando só paga uma vez o valor da inscrição. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

CERTIFICAÇÃO 

 
No final da formação, o formando recebe um certificado emitido de acordo com a legislação 

em vigor, desde que cumpra os requisitos de avaliação e de assiduidade estipulados para a 

ação de formação.  

 

CONTACTOS 
 
Feel - Formação Profissional Lda - Rua Teresa Jesus Pereira, loja 29A 2560-364 Torres Vedras 

261 338 392 | 969 284 188 | geral@feel-fp.com 

https://www.feelfp.pt/ 
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