
(/)

Início (/) >  Notícias (/noticias.html) >
5.º Curso Pós-Graduado de Atualização em Cosmetologia Avançada: inscrições a terminar

NotíciasNotícias (/noticias.html) ArtigosArtigos (/artigos.html) PlanningsPlannings My'sMy's

PublicaçõesPublicações (http://store.newsfarma.pt/publicacoes.html) News Farma.TVNews Farma.TV (https://www.youtube.com/c/NewsfarmaPtTV)

COVID-19COVID-19 (https://covid19.newsfarma.pt/)

https://www.newsfarma.pt/
https://www.newsfarma.pt/
https://www.newsfarma.pt/noticias.html
https://www.newsfarma.pt/noticias.html
https://www.newsfarma.pt/artigos.html
https://www.newsfarma.pt/plannings.html
https://www.newsfarma.pt/my-especialidade.html
http://store.newsfarma.pt/publicacoes.html
https://www.youtube.com/c/NewsfarmaPtTV
https://covid19.newsfarma.pt/


DATA

26/05/2020 15:42:28

COSMETOLOGIA (/NOTICIAS/TAG/COSMETOLOGIA.HTML)

FFUL (/NOTICIAS/TAG/FFUL.HTML)

ETIQUETAS

(mailto:?subject=5.º Curso Pós-Graduado de Atualização em Cosmetologia Avançada: inscrições a

terminar&body=https://www.newsfarma.pt//noticias/9273-5-º-curso-pós-graduado-de-atualização-em-cosmetologia-

avançada-inscrições-a-terminar.html) (https://plus.google.com/share?url={https://www.newsfarma.pt//noticias/9273-5-º-

curso-pós-graduado-de-atualização-em-cosmetologia-avançada-inscrições-a-terminar.html})

(https://www.facebook.com/sharer/sharer.php?u=https://www.newsfarma.pt//noticias/9273-5-º-curso-pós-graduado-de-

atualização-em-cosmetologia-avançada-inscrições-a-terminar.html) (https://www.linkedin.com/shareArticle?

mini=true&url=https://www.newsfarma.pt//noticias/9273-5-º-curso-pós-graduado-de-atualização-em-cosmetologia-

avançada-inscrições-a-terminar.html&title=5.º Curso Pós-Graduado de Atualização em Cosmetologia Avançada: inscrições a

terminar) (http://www.twitter.com/share?url=https://www.newsfarma.pt//noticias/9273-5-º-curso-pós-graduado-de-

atualização-em-cosmetologia-avançada-inscrições-a-terminar.html)

PARTILHAR

5.º Curso Pós-Graduado de Atualização em Cosmetologia Avançada:
inscrições a terminar

A Faculdade de Farmácia da Universidade de Lisboa (FFUL) promove a 5.ª edição do Curso Pós-Graduado de
Atualização em Cosmetologia Avançada. Esta formação tem como objetivo formar especialistas no
desenvolvimento, atualização e aperfeiçoamento de conhecimentos regulamentares e técnicos na área dos
produtos cosméticos. Saiba que ainda se pode inscrever.
 

O curso, que se realizará em regime B-learning (0% a 30% presencial e 70% a 100% online, conforme a evolução da

pandemia), está dividido em duas partes, dedicadas à regulamentação e formulação dos produtos cosméticos, decorrendo de

5 de junho a 28 de julho e de 9 de outubro a 6 de dezembro. Cada parte contém componentes teóricas e atividades práticas

online de carácter obrigatório.

Destinado a pro�ssionais com atuação em empresas de cosmética e de dermofarmácia, outros pro�ssionais que desejam

desenvolver atividades relacionadas com produtos cosméticos e ainda estudantes, a formação promete proporcionar “uma

visão ampla dos produtos cosméticos, desde a sua conceção (desenvolvimento de formulações e de tecnologias) até à

colocação no mercado (aplicação da regulamentação, avaliação de segurança e da e�cácia)”.

As inscrições estão abertas até ao dia 29 de maio. Descubra todas as diferentes modalidades de inscrição aqui

(https://www.�.ulisboa.pt/ensino/ensino-cursos/curso-curso-nao-conferentes-de-grau/curso-pos-graduado-de-atualizacao-

em-cosmetologia-avancada-5a-edicao/#tab_7).

Saiba mais nesta ligação (https://www.�.ulisboa.pt/ensino/ensino-cursos/curso-curso-nao-conferentes-de-grau/curso-pos-

graduado-de-atualizacao-em-cosmetologia-avancada-5a-edicao/).
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