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Nova Grade.
Novo Formato.
Novos Conhecimentos.

Aprenda aquilo que lhe 
é prometido.

 Sabe aquela sensação de que você fez 
um curso e precisava de mais?
 Os cursos oferecidos no Brasil tem se 
mostrado um tanto básicos no que diz 
respeito às técnicas e tendências 
mundiais, visto que a maioria dos 
docentes em micropigmentação não 
possuem formação básica nas áreas da 
saúde e artes plásticas, possuindo apenas 
experiências adquiridas em sua breve 
jornada profissional, com isso, conceitos 
tão importantes para o desenvolvimento 
de estudantes conscientes, técnicos e 
artísticos são negligenciados.

Somos especialistas em acolher e desenvolver o profissional que você quer se tornar. 
Com nossos anos de experiência e a expertise de nosso Diretor pedagógico James 
Olaya, preparamos um curso cheio de interatividade e conectividade como o que há de 
mais atual em micropigmentação.

 Umas das técnicas mais difíceis no 
universo da micropigmentaçõ, sem 
dúvida, é o Fio a Fio. Desenvolver uma 
linha precisa com o uso do dermógrafo 
não é algo tão simples e prático. Por esse 
motivo, centenas de 
micropigmentadores frustram-se nessa 
técnica e partem para outros métodos, 
muitas vezes mais limitados, como o 
tebori (microblading).

 A questão em si, não é a dificuldade que 
existe em desenvolver um fio a fio que 
técnico artístico, mas sim em qual 
método de ensino este aluno será 
inserido.
 Métodos pedagógicos em técnicas de 
coordenação motora são nossos pontos 
fortes. Acreditamos que é possível, ter 
excelência técnica e artística para 
desenvolver um trabalho de Fio a fio. Nós 
possuímos os segredos adquiridos por 
anos de treino e experiência trazidos por 
James Olaya e sua equipe de experts 
durante sua caminhada em mais de 25 
países.
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FIO A FIO HÍBRIDO – NOVA GRADE E NOVO FORMATO

 O mundo está enf rentando uma 
grande mudança de ordem ainda 
desconhecida causada pela pandemia 
Covid-19. Com isso nosso instituto 
rapidamente se adaptou a nova 
realidade e exigências impostas pelos 
governantes. Deste modo mudamos 
nossos cursos para que você possa 
aproveitar cada segundinho conosco. 
Criamos um novo Formato de curso, 
baseado nas reais  necessidades 
enfrentadas pelos alunos em sala de 
aula. 

Aproveitamos o memento de reclusão e 
preparamos um material riquíssimo e 
cheio de conteúdo exclusivo para você. 

Nomeamos esse novo formato de curso 
como híbrido.  Ou seja ,  onl ine e 
presencial.

 Com a necessidade de mais materiais 
on-line, aproveitamos para produzir e 
aumentar nossa carga horária, já que 
dividimos o curso em duas etapas, uma 
on-line e outra presencial. Assim 
c o n s e g u i m o s  u m  e x c e l e n t e 
aproveitamento de todo material 
t e ó r i c o  q u e  a n t e s  e r a  d a d o 
p r e s e n c i a l m e n t e .
 
O que você ganha com isso?
Maior aproveitamento e absorção dos 
c o n t e ú d o s ,  j á  q u e  a n t e s  e r a m 
condensados em apenas um dia dos 5 
dias de curso presenciais, e o restante 
dos dias eram divididos em prática 
motora e prática em modelos.
Co m  o  n o v o  f o r m a t o  p o d e m o s 
aprofundar o conteúdo em esferas 
antes não citadas por falta de tempo.
Assim como podemos gerar conteúdo 
visual e estratégico para que você possa 
revisar quando quiser e assistir quantas 
vezes precisar.



1° ETAPA

2° ETAPA
MÓDULO BASE MOTORA
ON-LINE E PRESENCIAL

3° ETAPA
MÓDULO BASE PRÁTICA
PRESENCIAL

PREPARATÓRIO
ON-LINE 
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Desta maneira você ira aproveitar cada 
segundinho do curso. 
É preciso ter base para ser um exímio 
micropigmentador, e levamos muito a 
sério a necessidade real de conteúdos 
pertinentes que serão embasados nos 
três pilares da micropigmentação. São 
eles: Ciência, Tecnologia e Arte.
Esses pilares são base para qualquer tipo 
de técnica em tatuagem ou 
micropigmentação, sem o conhecimento 
e assimilação o proposito do curso se 
torna efêmero e instável. 

Desde o primeiro contato com o curso 
você será imerso a um universo 
conectado com os assuntos propostos 
nos três pilares, sempre correlacionando 
com micropigmentação para que você 
possa fazer grandes conexões entre a 
ciência a tecnologia e a arte de desenhar 
sobrancelhas incríveis.



AS VANTAGENS DO CURSO HÍBRIDO:

PRÁTICA EM MODELO
ASSISTIDA 

VOCÊ APRENDE A TEORIA
 NO CONFORTO DA 

SUA CASA

CONTEÚDO DE FORMA
DIDÁTICA E 

DESCONTRAÍDA

IRÁ TER A OPORTUNIDADE 
DE PRATICAR EM DUAS 
MODELOS, E TER UMA 

EXPERIÊNCIA DE COVER UP.

VOCÊ IRÁ PRATICAR EM UM 
AMBIENTE SOFISTICADO 
E PREPARADO PARA LHE 

ATENDER COM 
MUITO CARINHO 
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1ª ETAPA – MÓDULO BASE PREPARATÓRIA (ON-LINE) 

 Nós acreditamos que a base é 
indispensável para a formação de 
um exímio micropigmentador, e por 
isso, trouxemos para você, os três 
pilares da micropigmentação: a 
Ciência, Tecnologia e Arte. Esses 
pilares são fundamentais quando o 
assunto é micropigmentação ou até 
mesmo técnicas em tatuagens. 
Sem o conhecimento e assimilação 
da base, o propósito deste curso se 
torna efêmero e instável. 

 Desde o primeiro contato com o 
curso, você estará imerso em um 
novo universo com os três pilares 
sempre presentes e claro, a todo 
momento será correlacionado com 
a arte da micropigmentação, para 
que você seja capaz de estabelecer 
grandes conexões entre a Ciência, 
a Tecnologia, e a Arte de desenhar 
sobrancelhas incríveis. 

E além da base teórica, criamos uma grade curricular 
focada na prática motora, pois acreditamos que só é 
possível dominar esta arte, depois de muito treino e 
persistência. Nossos alunos nos procuram para 
dominar o VITAL! 

Uma plataforma completa com tudo o que você precisa!
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2ª ETAPA – MÓDULO BASE MOTORA (ON-LINE E PRESENCIAL)

Nesta etapa de nosso curso, 
incentivamos que você coloque 
em prática todos os elementos 
expostos nas aulas até então. É 
muito importante para nós que 
você comece os treinamentos! Os 
treinos nessa etapa são essenciais 
para que você possa aproveitar o 
máximo das aulas presenciais no 
Instituto.

Criamos exercícios de fácil 
assimilação e execução. 

Rompa as barreiras da 
insegurança, e comece a 

discorrer os traços e 
movimentos. Assim, você irá 

criar uma percepção artística e 
técnica na micropigmentação. 

Aconselhamos também que 
crie uma rotina de treinos, em 
um ambiente apropriado para 

absorção do conteúdo. 

Durante essa fase, a fusão de 
conhecimentos estará presente 
em alguns módulos, o que 
significa, que em diversos 
momentos você terá um 
material teórico e prático para 
ser desenvolvido. Por isso, em 
diversos momentos iremos 
revisar alguns conteúdos 
ministrados on-line em nossa 
etapa presencial. 
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3ª ETAPA – MÓDULO BASE PRÁTICA PRESENCIAL

 Estamos caminhando para a reta-final de nosso curso Fio a Fio 
3.0.
 Nesta etapa, iremos pôr em prática todo esse manancial de 
conhecido adquirido durantes esses últimos dias. 

 Preparamos uma imersão e mentoria presencial, na qual você irá 
revisar, relembrar, aplicar e também aprender ainda mais, e por 
fim, pôr em prática as técnicas aprendidas sob supervisão de um 
de nossos incríveis experts. Sem dúvidas, você irá praticar muito, 
e ainda você irá ter a oportunidade de praticar em duas modelos, 
e ter uma experiência de cover up.

 Desta maneira, você terá a oportunidade de aprender em um 
ambiente sofisticado e preparado para lhe atender com muito 
carinho com tempo e tranquilidade.



1

O QUE VOCÊ
ENCONTRARÁ NO CURSO?

 Apresentação do curso e panorama geral do 
processo de micropigmentação como um todo.
 Abordagem teórica de conceitos e 
fundamentos relacionados aos materiais e 
modelos de treinamento para você desenvolver 
e aprimorar suas habilidades manuais.

MÓDULO 1 - 
INTRODUÇÃO

 Você vai mergulhar no estudo das estruturas 
faciais e vai compreender conceitos de 
Visagismo, divisões da face e suas respectivas 
aplicabilidades.
 Entenda como deve ser colocado o pigmento 
de modo que se alcance a melhor fixação 
possível na pele.

 Aprenda também sobre os processos físicos e 
químicos que acontecem na pele e evite que 
suas clientes sofram com inflamações.

2 MÓDULO 2 - 
FACE HUMANA ( )CIÊNCIA

3
 Aprenda a Teoria da Aplicação de Medidas 
aplicada ao Visagismo e ao desenho de 
sobrancelhas.

 Como usar o paquímetro e todos os materiais 
ao longo do processo.

MÓDULO 3 - 
 DESIGNER FACIAL ( )CIÊNCIA

4
 O objetivo é transformar a sua
mentalidade de modo que você entenda a 
partir da perspectiva do resultado final, e para 
isso, eu vou te mostrar tudo sobre densidade, 
volume e dorsal de uma sobrancelha perfeita.

MÓDULO 4 - 
MENTALIDADE DE 
MICROPIGMENTADOR ( )CIÊNCIA

5
 Aprenda a extrair o melhor de cada tecnologia 
para desenvolver diferentes efeitos durante o 
processo de micropigmentação. Vou te mostrar, 
também, todos os aparelhos e materiais que eu 
utilizo na minha bancada.

MÓDULO 5 - 
ESSÊNCIA DA BASE ( )TECNOLOGIA

6
 Você vai aprender tudo sobre densidade. O que 
é densidade, os tipos de densidade – por 
sobreposição ou por camadas de cores. Vou te 
ensinar a desenvolver os efeitos de luz e sombra 
para produzir aquele aspecto de sobrancelha 
natural e realista.

MÓDULO 6 - 
DENSIDADE ( )ARTE

7
 Neste módulo, vou te mostrar tudo sobre 
Linhas de Tensão e Pontos de Esticamento, e 
como isso vai influenciar diretamente na 
qualidade do seu traço.
 Você também vai aprender as técnicas AFA e 
CTR, para refinar seu trabalho. Você terá todas 
as ferramentas e conhecimentos para corrigir 
possíveis erros que eventualmente aconteçam 
durante algum procedimento.

MÓDULO 7 - 
TÉCNICA DE IMPLANTE ( )CIÊNCIA

8
 Você vai aprender os três diferentes tipos de 
arranjos e identificar qual deve ser aplicado em 
cada cliente.

MÓDULO 8 - 
ARQUITETURA DE FIOS



9

O QUE VOCÊ
ENCONTRARÁ NO CURSO?

 Neste módulo eu te ensino tudo sobre 
repassagem de bordas, repassagem de 
entradas e saídas, e teorema da árvore. Vou 
explicar os conceitos de fio caule, fio galho e fio 
tronco, além de explicar as diferentes aplicações 
de shadow e sobreposição de fios.

MÓDULO 9 - 
- ACABAMENTOS ( )ARTES

Exercícios técnicos e práticos. O objetivo desse 
módulo é você aprimorar sua inteligência 
corporal para o desempenho da 
micropigmentação com o maior nível de 
naturalidade e fluidez possíveis.

10 MÓDULO 10 - 
- EXERCÍCIOS TÉCNICOS ( )CIÊNCIA

11

 Você vai ter acesso às gravações em alta 
definição de tudo que eu faço em um 
procedimento real.
 Você vai poder me ver aplicando tudo que 
aprendeu comigo nos módulos anteriores, e eu 
fiz questão de trazer dois casos diferentes de 
sobrancelhas para seu aprendizado ser ainda 
mais completo.

MÓDULO 11 - 
DEMONSTRAÇÃO 

PRÁTICA EM MODELO

12
 Neste módulo eu falo sobre todos os cuidados 
que a(o) micropigmentadora(o) deve ter com a 
sobrancelha da sua cliente após o 
procedimento para que haja uma boa 
cicatrização.

MÓDULO 12 - 
CUIDADOS PÓS

2 SUPER BÔNUS

OS SEGREDOS
DA COLORIMETRIA

como conseguir 
vários tons a partir

 de apenas uma única cor.

2° TEMPORADA DO 
JAMES FLIX COMPLETA

Tenha acesso a todos os vídeos 
da James flix 2° temporada



VEJA AQUI O QUE 
VOCÊ SERÁ CAPAZ DE FAZER
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Nas aulas presenciais 
Por favor traga: 
- lápis dermatográfico, 1 lápis branco, 
1 escovinha para sobrancelhas,
1 tesoura pequena para sobrancelhas,
1 pinça e 1 paquímetro.

Nas aulas presenciais 
por favor utilize roupas pretas

Nas aulas presenciais 
você terá a oportunidade de treinar 

em duas modelos 

Os  dermógrafos terão que ser de 110 volts
caso o seu não seja, por favor traga

seu estabilizador

Conheça um pouquinho sobre a nossa essência:

https://www.youtube.com/watch?v=1yN0pvVCigI
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