
Vip Start
MICROPIGMENTAÇÃO DE SOBRANCELHAS

por:

CURSO



MISSÃO
Minha

É te ajudar a realizar o

seu sonho e a construir a sua

melhor versão.  Quero ser o

primeiro passo para a sua

transformação.  Estarei lado a

lado com você, te apoiando e

vibrando com seu crescimento

e sucesso.



SOBRE

Sou uma pessoa determinada e que busca sempre a evolução em todos os aspectos da vida.

Acredito no potencial humano e nas infinitas possibilidades que o universo nos apresenta. 

Nada é impossível para quem luta e não desiste!

Desde 2014 na micropigmentação, superei meus medos para me manter nessa profissão tão incrível e

desafiadora. 

Sou apaixonada pelo mundo da beleza e tudo o que ela proporciona. Tenho um olhar que enxerga

além do físico, pois entender os anseios da alma é fundamental para um trabalho de sucesso.

A Beleza exterior necessita estar em equilíbrio com a interior. Ajudar a despertar o amor próprio nas

pessoas é minha meta profissional.



SOBRE O

O curso VIP START é o primeiro passo para quem tem pouca ou nenhuma experiência

com a micropigmentação. Te  darei a técnica e recursos para alcançar seus objetivos na

profissão. Desenvolvi esse método à partir da bagagem desses anos todos e você irá

aprender de forma simples e objetiva para que se sinta preparada para encarar o

mercado de trabalho com segurança e confiança. A parte prática inclui treinamento em

papel e pele sintética e também em modelo real.  Após assessoria de um mês via

WhatsApp para alinhamento da técnica, no final do treinamento você fará a sua

primeira modelo sozinha! Estarei com você, supervisionando e dando todo o suporte.

Serão dias de muito conteúdo e treino. Será intenso e emocionante!

Vamos juntas?

Curso Vip start



CONTEÚDOprogramatico dia 1
 Bate-papo para conhecer melhor as suas

intenções e conhecimento sobre a

micropigmentação.

Design/simetria facial / conceito de beleza

Demonstração de design e marcação

Trama de fios no papel

Treino trama de fios no papel.

Intervalo 12-13h

MANHÃ – 9 às 12h

Teoria micropigmentação / teboris / lâminass /

técnica / anestésicos

Tipos de peles / durabilidade

Cuidados pós  procedimento

Biosegurança

Intervalo coffee – 16h

Colorimetria / pigmentologia

Treino pele sintética fios

TARDE – 13 às 18h

 



CONTEÚDOprogramatico dia 2

Perguntas / Bate papo /

Esclarecimentos 

Treino pele sintética fios

Intervalo almoço 12-13h

MANHÃ – 9 às 12h

Dicas de marketing

Treino pele sintética fios

Intervalo coffee 15h

Mais treino em  pele sintética fios

TARDE– 13 às 17h

 



CONTEÚDOprogramatico dia 3

Perguntas / Bate papo / Esclarecimento

Demonstração da técnica ao vivo 

Intervalo almoço 12-13h

MANHÃ – 9 às 12h

Prática em modelo

Encerramento/entrega certificado

TARDE – 13 às 18h



INFORMAÇÕESgerais
Dedicação e vontade de aprender.

 03  dias

apostila

kit trabalho

coffee break

exercícos para casa

amor/dedicação

PRÉ REQUISITOS:

DURAÇÃO:

MATERIAL



investimento
R$3800,00  PARCELADO EM ATÉ 6X SEM JUROS

R$4200,00  PARCELADO EM ATÉ 10X SEM JUROS.

PAGAMENTO À VISTA 5% DE DESCONTO.

Formas de pagamento
 R$400,00 PAGOS NO ATO DA MATRÍCULA PARA RESERVAR SUA VAGA. 

O RESTANTE SERÁ ACERTADO NO DIA DO CURSO.

O PAGAMENTO À VISTA DEVE SER QUITADO ATÉ A VÉSPERA DO CURSO.

NÃO ACEITAMOS CHEQUE.



Importante!
Para efetuar sua matrícula é necessário fazer a transferência no valor de

R$400,00 e encaminhar comprovante para: tatianaleal.cursos@gmail.com

Após confirmação, enviaremos contrato para preencher e  assinar.

Após o curso, a aluna tem assessoria para dúvidas através do whatsapp.

Estaremos juntas!



DADOSbancarios
 

CAIXA ECONÔMICA FEDERAL

Ag 0409

C/C: 2839-6

OP: 003

TATIANA LEAL A. MACHADO

CNPJ: 020.638.544/0001-90

POLÍTICAde cancelamento
Conforme lei do consumidor, à partir desta data,

você tem 7 dias para cancelar a matrícula

oumudar a data do curso. Após 7 dias não existe

a possibilidade de alteração ou reembolso. 

O não comparecimento no curso, independente

do motivo, não dispõe direito ao reembolso. 

Se precisarmos cancelar o curso por motivo de

força maior, o valor do reembolso será integral

ao valor já pago.



@tatilealmicropigmentação
tatianaleal.cursos@gmail.com

48 99611-6688


