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Por que estudar ou para que estudar ?

Qual a pergunta você se faria? 

A pergunta certa a se fazer é "para que estudar”

E as respostas para a pergunta acima são várias:

- Estuda-se para adquirir conhecimento;

- Estuda-se para criar e mudar comportamentos e elevar seu nível profissional;

- Estuda-se para adquirir hábitos e melhorar o seu futuro.

É assim que começa  a aprender.



Mas, afinal, o que é aprender? 

Aprender é quando adquirimos conhecimentos ou nos aperfeiçoamos  e tornamo-nos 

aptos para chegar a um propósito traçado. Seja escrevendo, resumindo, assistindo ou 

esquematizando, praticando adquire-se conhecimento para alcançar objetivos. 

Na Nail Academy International traçamos um planejando e preparamos muito bem as 

aulas, usando metodologias apropriadas e variadas, criando um ambiente em sala de 

aula que seja atraente e agradável, tornando o processo de ensino-aprendizagem um 

evento prazeroso, o que, obviamente, favorecerá maior aproveitamento na 

aprendizagem.



Sua Formação Completa

• Manicure : Basicamente faz Cutilagem,

esmaltação tradicional e em gel, colagem de 

adesivo e pedrarias.

• Nail Designer: Pode  ter conteúdo das 

manicures mas pode também não ser 

manicure. Mas precisa ter certificações 

internacionais de Estrutura em acrílico, gel e 3 

técnicas de Nail art’s – faz atendimento no 

salão.

(Cursos de nível 1  Nail Academy

International ) 

• Técnica ou Instrutora : ministra treinamentos Tem 

formação completa de Nail Designer e mais 

certificações Internacional nível avançado( ou não) 

se representar uma marca, empresa ou escola.

• Educadora : ministra treinamentos e Cursos nível 1 

Tem a formação Nail Designer e  mais formação de 

Educadora  com Curso específico para essa Formação  

Campus Nails e Arts ou Training Master                   

Educator

• (Pode ou não representar uma marca, empresa ou 

escola.
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Para que você compreenda o por que de cada passo a se fazer, é 

necessário que saiba aonde deseja chegar.

Educadora Global 
Master
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Para um melhor entendimento 
• Primeira coisa que precisa saber é que você pode ser ou não manicure.
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Cursos Nível 1 - Start ou Iniciante

• Para se tornar Nail Designer, para poder participar do Campus Nails e Art’s e o Training Master

Educator você obrigatoriamente precisa ter os cursos de nível 1.

• Os Cursos de nível 1 te preparam para o atendimento em mesa(clientes), você irá adquirir 

conhecimento detalhado de cada técnica, com um grande conteúdo teórico e Técnico, irá na

prática solucionar todas as suas dificuldade e sanar todas as suas dúvidas.

• Vamos imaginar que você ainda não possui nenhuma formação internacional ou mesmo já possui 

mas deseja ter o conteúdo de um curso internacional nivel1 (Iniciante)

• Esse é um passo fundamental e o mais importante pois será a sua base para vida toda, irá te 

preparar para os cursos avançados e para cursos de formação para Educadoras.

• É um conteúdo que após você  concluir a sua formação você também irá ministra-lo.

• Cursos Start tem carga horária de 8 horas o/  nível 1 – Iniciante tem carga horário de 16 horas 



CURSOS AVANÇADOS – Para Profissionais Nail Designer’s

• Os cursos avançados pode ser feito individualmente onde terá maior conteúdo para o seu atendimento no 

salão ou mesmo nos Cursos específicos como Campus Nails e Art’s e/ou no Training Master Educator que 

além de serem avançados,  também te preparão para ser educadora.

CURSOS AVANÇADOS (Acrílico, Gel e Nail Art’s) 
e/OU

Formação para Educadora 
Independentes

TRAINING MASTER 
EDUCATOR

CURSOS DIVIDIDOS POR MÓDULOS
(Acrilico, Gel e Nail Art’s

AVANÇADOS 
e/OU

Formação para Educadoras 



Detalhes

• Todos os detalhes sobre os cursos:

• Iniciantes

• Avançados

• Campus Nails e Art’s

• Training Master Educator

• Agenda, local, investimento 

você encontrará em nosso site 

www.nailsearts.com.br

http://www.nailsearts.com.br/

