
Catálogo de Formação

  

 Este programa dá a possibilidade única de desenvolver

uma carreira  profissional na área de Estilismo de Unhas e

Nail Art.

  

Formação profissional
De Estilismo de Unhas e Nail Art  

  www.hannavasko.com



Academia Hanna Vasko
Quem Somos

Hanna Vasko - Estilismo de unhas Internacional
Anastasiia Polska – Estilismo de unhas Caldas da Rainha     
Ágata Rodrigues – Estilismo de unhas Torres Vedras 
Mariana Lages – Estilismo de Unhas Zurique

  
As técnicas ensinadas nos cursos são resultado da criatividade,
profissionalismo e talento da Hanna Vasko, Master Designer
Nail Stylist, formadora certificada pelo IEFP, Diretora do
programa de formação profissional Nail Art & Design by Hanna
Vasko.
 
Estas técnicas foram desenvolvidas ao longo da sua carreira
profissional, a pensar em pormenores como escolha do design
perante estilo e gosto de cada cliente, contabilidade do tempo
necessário para criação e elaboração de cada design.

O objetivo da academia é que os nossos formandos tenham
acesso às melhores formações, que sejam verdadeiros
profissionais e que apostem constantemente na sua formação
de forma a serem cada vez melhores e a adquirirem mais
conhecimento.

Formadores de Academia Hanna Vasko:
      

www.hannavasko.com 



Academia Hanna Vasko
Oferta formativa

Cursos para Principiantes – Nível Básico1.

1.01. Curso Básico de Unhas de Acrílico

1.02. Curso Básico de Unhas de Gel

1.03. Curso de Unhas de Acrílico After Gel

1.04. Curso de Unhas de Gel Pro

1.05. Curso de Unhas de Verniz de Gel com E-file Manicure

2.Formação para Profissionais
2.01. Curso Pro-Transform

2.02. Curso Formatos de Unhas – Nível I (Formatos Creativos)

2.03. Curso Formatos de Salão

2.04. Curso Formatos Modernos

3. Cursos Nail Art - Nível I 
3.01. Curso Design, Pintura e Decor

3.02. Curso One Stroke

3.03. Curso Paint Gel Design

3.04. Curso Minimal Nail Art Salão

4. Cursos Nail Art - Nível II
4.01. Curso One Ball ( 3D, Flat Design Acrílico ou Plasticine)

4.02. Curso Nail Art Aquarell

4.03. Curso Caras Humanas

4.05. Curso 3D/4D Design Acrílico Avançado

4.06. Curso Mix Media

www.hannavasko.com 



Academia Hanna Vasko
Percurso de formação

www.hannavasko.com 

Curso Básico de Acrílico e/ou Gel

Curso Básico de Acrílico e Gel

Curso de Formação Formatos de Unhas

Curso Design Pintura e Decor 

Qualificação Beginner 
(Total de 35h com 5% desconto em produtos)
Obtido com a conclusão com aproveitamento de:

Qualificação Intermediate 
(Total de 98h com 17,5% desconto em produtos)
Obtido com a conclusão com aproveitamento de:

A Academia Hanna Vasko recomenda o seguinte percurso de
formação, de forma a que os seus profissionais consigam subir
na carreira alcançando os seus objetivos e sonhos.

Os aspetos diferenciadores da Academia são as formações
direcionadas para o mercado e a qualidade dos serviços que
oferecemos. Decidimos fazer uma fusão do que temos de melhor,
as formações da academia e os produtos da loja. 

Em cada curso que os nossos profissionais tirarem na Academia
Hanna Vasko têm desconto imediato na nossa loja. As
formações de caracter principiante fornecem um desconto de 5%
em produtos e as restantes um desconto de 2,5%, podendo o
desconto ir até aos 25%.



Academia Hanna Vasko
Percurso de formação
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Curso Básico de Acrílico e ou Gel

Curso de Formação Formatos de Unhas

Curso Design Pintura e Decor

Mais 2 Cursos de Formação Nail Art Nível I

Curso Básico de Acrílico e Gel

Curso Pro Transform

Dois Cursos de Formação Formatos de Unhas

Curso de Design, Pintura e Decor

Curso Básico de Acrílico e Gel

Curso de Formação Formatos de Unhas

Curso Design Pintura e Decor

Dois Cursos de Formação Nail Art Nível I

Dois Cursos de Formação Nail Art Nivel II

Qualificação Advanced
(Total de 112h com 22,5% desconto em produtos)
Obtido com a conclusão com aproveitamento de:

Qualificação Master Nail Designer
(Total de 119h com 23% desconto em produtos)
Obtido  com a conclusão e aproveitamento de:

Qualificação Nail Art Master
(Total de 126h com 25% desconto em produtos)
Obtido com a conclusão com aproveitamento de:



 Regras de Higiene e Segurança no trabalho
 Posicionamento no mercado
 Elaboração de preçário 
 Anatomia, Estrutura e Doenças da Unha
 Área de Trabalho e Materiais
 Preparação da unha natural
 Colocação de unhas de acrílico com Tips e Moldes
 Técnicas de limagem de unhas com extensões
 Manicure Francesa reversa
 Manutenção de unhas de acrílico
 Utilização de broca elétrica

Este curso é direccionado para quem pretende iniciar-se na área de
Estilismo de Unhas em Acrílico. 

Conteúdos Programáticos:

Avaliação Formativa e Sumativa
Exame: Na ultima aula de manutenção será avaliado o trabalho final para
conclusão do exame. Este exame terá uma componente teórica e uma
componente prática. Após a aprovação no exame a aluna terá direito a
um Certificado SIGO e um Certificado Hanna Vasko.

Duração: 4 dias seguidos + 1 dia de manutenção/exame – 35h
Horário: 10h - 13h e das 14h-18h

Recursos Materiais: Caderno, lápis e caneta. Nos dias de prática a aluna
terá que se fazer acompanhar de um modelo.
 
Valor: 395 Euros com Kit Start (inclui Pincel Básico de Acrílico, Push & Pinch,
Escova, Lima 100/100 e Lima 180/150 e Tesoura)
(O valor da formação inclui a frequência na ação de formação, kit de
trabalho para uso na formação, manual teórico e certificados) 
ou
495 Euros com Kit Master (consultar anexo 1)

1.01 Curso  Básico de
Unhas de Acrílico 

www.hannavasko.com 



1.02 Curso  Básico de
Unhas de Gel
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 Regras de Higiene e Segurança no trabalho
 Posicionamento no mercado
 Elaboração de preçário 
 Anatomia, Estrutura e Doenças da Unha
 Área de Trabalho e Materiais
 Preparação da unha natural
 Colocação de unhas de Gel com Tips e com Moldes
 Técnicas de limagem de unhas com extensões
Aplicação de Gel de cor 
 Manicure Francesa construída com alongamento da base da unha com
gel de camuflagem
 Manutenção de unhas de gel
 Utilização de broca elétrica

Este curso é direccionado para quem pretende iniciar-se na área de
Estilismo de Unhas em Gel. 

Conteúdos Programáticos:

Avaliação Formativa e Sumativa
Exame: Na ultima aula de manutenção será avaliado o trabalho final para
conclusão do exame. Este exame terá uma componente teórica e uma
componente prática. Após a aprovação no exame a aluna terá direito a
um Certificado SIGO e um Certificado Hanna Vasko.

Duração: 4 dias seguidos + 1 dia de manutenção/exame – 35h
Horário: 10h - 13h e das 14h-18h

Recursos Materiais: Caderno, lápis e caneta. Nos dias de prática a aluna
terá que se fazer acompanhar de um modelo.
 
Valor: 395 Euros com Kit Start (inclui Pincel Básico de Gel, Push & Pinch,
Escova, Lima 100/100 e Lima 180/150 e Tesoura)
(O valor da formação inclui a frequência na ação de formação, kit de
trabalho para uso na formação, manual teórico e certificados) 
ou
495 Euros com Kit Master (consultar anexo 1)



1.03 Curso  Básico de
Unhas de Acrílico After Gel
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 Regras de Higiene e Segurança no trabalho
 Posicionamento no mercado
 Elaboração de preçário 
 Anatomia, Estrutura e Doenças da Unha
 Área de Trabalho e Materiais
 Preparação da unha natural
 Colocação de unhas de acrílico com Moldes
 Técnicas de limagem de unhas com extensões
Aplicação de Gel de Cor
 Manicure Francesa reversa e clássica em formato quadrado e oval
 Manutenção de unhas de acrílico
 Utilização de broca elétrica

Este curso é direccionado para quem se queira reiniciar ou melhorar na
atividade de Estilismo de Unhas.

Conteúdos Programáticos:

Qualificação Profissional: Curso Básico de Unhas Nível I de Gel ou Acrílico

Avaliação Formativa e Sumativa
Exame: Na ultima aula de manutenção será avaliado o trabalho final para
conclusão do exame. Este exame terá uma componente teórica e uma
componente prática. Após a aprovação no exame a aluna terá direito a
um Certificado SIGO e um Certificado Hanna Vasko.

Duração: 3 dias seguidos + 1 dia de manutenção/exame – 28h
Horário: 10h - 13h e das 14h-18h

Recursos Materiais: Caderno, lápis e caneta. Nos dias de prática a aluna
terá que se fazer acompanhar de um modelo.
 
Valor: 395 Euros com Kit Start (inclui Pincel Básico de Acrílico, Push & Pinch,
Escova, Lima 100/100 e Lima 180/150 e Tesoura)
(O valor da formação inclui a frequência na ação de formação, kit de
trabalho para uso na formação, manual teórico e certificados) 
ou
495 Euros com Kit Master (consultar anexo 1)



1.04 Curso de Unhas
de Gel Pro
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 Regras de Higiene e Segurança no trabalho
 Posicionamento no mercado
 Elaboração de preçário 
 Anatomia, Estrutura e Doenças da Unha
 Área de Trabalho e Materiais
 Preparação da unha natural
 Colocação de unhas de gel com Moldes
 Técnicas de limagem de unhas com extensões
Aplicação de Gel de Cor
 Manicure Francesa reversa e clássica em formato quadrado e oval
 Manutenção de unhas de acrílico
 Utilização de broca elétrica

Este curso é direccionado para quem se queira reiniciar ou melhorar na
atividade de Estilismo de Unhas.

Conteúdos Programáticos:

Qualificação Profissional: Curso Básico de Unhas Nível I de Gel ou Acrílico

Avaliação Formativa e Sumativa
Exame: Na ultima aula de manutenção será avaliado o trabalho final para
conclusão do exame. Este exame terá uma componente teórica e uma
componente prática. Após a aprovação no exame a aluna terá direito a
um Certificado SIGO e um Certificado Hanna Vasko.

Duração: 3 dias seguidos + 1 dia de manutenção/exame – 28h
Horário: 10h - 13h e das 14h-18h

Recursos Materiais: Caderno, lápis e caneta. Nos dias de prática a aluna
terá que se fazer acompanhar de um modelo.
 
Valor: 395 Euros com Kit Start (inclui Pincel Básico de Acrílico, Push & Pinch,
Escova, Lima 100/100 e Lima 180/150 e Tesoura)
(O valor da formação inclui a frequência na ação de formação, kit de
trabalho para uso na formação, manual teórico e certificados) 
ou
495 Euros com Kit Master (consultar anexo 1)



1.05 Curso de Unhas de Verniz
de Gel com E-file Manicure
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Regras de Higiene e Segurança no trabalho
Anatomia, Estrutura e Doenças da Unha
Área de Trabalho e Materiais
Regras de Higiene e Segurança no
Elaboração de manicure
Preparação da unha natural com broca elétrica 
Aplicação de verniz gel de cor
Manicure Francesa com verniz gel
Remoção de verniz gel
Utilização de broca elétrica
Minimal Nail Art

Este curso é direccionado para quem pretende iniciar-se na área de
Estilismo de Unhas

Conteúdos Programáticos:

Qualificação Profissional: Não aplicável

Avaliação Formativa

Duração: 2 dias seguidos 14h
Horário: 10h - 13h e das 14h-18h

Recursos Materiais: Caderno, lápis, caneta, alicate, tesoura, broca elétrica e
respetivos carbides. Nos dois dias de prática a aluna terá que se fazer
acompanhar de um modelo.
 
Valor: 199€ (O valor da formação inclui a frequência na ação de formação,
manual teórico e certificados) 



2.01 Curso Pro-
transform
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 Manutenção de unhas de gel, com acrílico, sem remoção total do gel
 Manutenção de unhas de acrílico, com gel, sem remoção total do
acrílico
 Aperfeiçoamento de técnicas de limagem
 Melhoramento da execução da Manicure Francesa
 Degradé de cores com acrílico
 Melhoramento de qualquer técnica em que o formando tenha dúvidas

Este curso é direccionado para quem já tem experiência na área e deseja
aperfeiçoar técnicas anteriormente aprendidas e esclarecer duvidas, sendo
adaptado a cada formando consoante as suas necessidades. 

Conteúdos Programáticos:

Qualificação Profissional: Curso Nível I ou Nivel II de Estrutura  em Gel ou
Acrílico

Avaliação Formativa

Duração: 1 dia seguidos 7h ou 2 dias 14h
Horário: 10h - 13h e das 14h-18h

Recursos Materiais: Pincel básico de acrílico, pincel básico de gel, escova
para unhas, instrumento de preparação de cutículas, Pinch (instrumento
para aperto e criação de curva C), broca elétrica caso esteja habituada a
trabalhar com a mesma e carbides respectivos, tesoura.

A aluna terá que se fazer acompanhar de um modelo.

Valor:
1 dia – 150 Euros
2 dias – 250 Euros
 
O valor da formação inclui a frequência na ação de formação, kit de
trabalho para uso na formação, um Certificado SIGO e um Certificado de
Participação Hanna Vasko.



2.02 Curso Formatos de Unhas
Nível I (Formatos Creativos)
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 Aprendizagem de modelagem de unhas em diferentes formatos:

 Colocação correta de moldes para cada formato
 Aprendizagem de construção do formato
 Aprendizagem da limagem do formato
 Aperfeiçoamento das técnicas de moldagem
 Aperfeiçoamento das técnicas de limagem
 Execução em cada formato Francesa
 Perfeita Reversa Decorativa

Este curso visa a aprendizagem e realização de extensões de unhas com
formatos específicos, artísticos.

Conteúdos Programáticos:

     -Spike
     -Bridgite
     -Edgeletto

Qualificação Profissional: Curso de Unhas de Acrílico Nível I ou Nível II

Avaliação Formativa

Duração: 1 dia seguidos 7h
Horário: 10h - 13h e das 14h-18h

Recursos Materiais: Pincel básico de acrílico, escova para unhas,
instrumento de preparação de cutículas, Pinch (instrumento para aperto e
criação de curva C), broca elétrica caso esteja habituada a trabalhar com a
mesma e carbides respectivos, tesoura.

A aluna pode realizar o trabalho na sua própria mão.

Valor: 150 Euros
 
O valor da formação inclui a frequência na ação de formação, kit de
trabalho para uso na formação, um Certificado SIGO e um Certificado de
Participação Hanna Vasko.



2.03 Curso Formatos
de Salão
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 Aprendizagem de modelagem de unhas em diferentes formatos:

 Colocação correta de moldes para cada formato
 Aprendizagem de construção do formato
 Aprendizagem da limagem do formato
 Aperfeiçoamento das técnicas de moldagem
 Aperfeiçoamento das técnicas de limagem
 Efeito Degrade Branco (Baby Boomer)
 Francesa Perfeita Reversa
Efeito de Degrade de Cor

Este curso visa a aprendizagem e realização de extensões de unhas com
formatos específicos, diferentes utilizáveis no dia a dia

Conteúdos Programáticos:

      -Amêndoa Moderna
      -Bailarina
      -Stiletto

Qualificação Profissional: Curso de Unhas de Acrílico Nível I ou Nível II

Avaliação Formativa

Duração: 1 dia seguidos 7h
Horário: 10h - 13h e das 14h-18h

Recursos Materiais: Pincel básico de acrílico ou gel, escova para unhas,
instrumento de preparação de cutículas, Pinch (instrumento para aperto e
criação de curva C), broca elétrica caso esteja habituada a trabalhar com a
mesma e carbides respectivos, tesoura.

A aluna pode realizar o trabalho na sua própria mão.

Valor: 150 Euros
 
O valor da formação inclui a frequência na ação de formação, kit de
trabalho para uso na formação, um Certificado SIGO e um Certificado de
Participação Hanna Vasko.



2.04 Curso Formatos
Modernos
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 Aprendizagem de modelagem de unhas em diferentes formatos:

 Colocação correta de moldes para cada formato
 Aprendizagem de construção do formato
 Aprendizagem da limagem do formato
 Aperfeiçoamento das técnicas de moldagem
 Aperfeiçoamento das técnicas de limagem
 Francesa Perfeita Reversa Decorativa

Este curso visa a aprendizagem e realização de extensões de unhas com
formatos específicos, diferentes utilizáveis no dia a dia

Conteúdos Programáticos:

      -Stilettto Pipe
      -Edge
      -Stiledge

Qualificação Profissional: Curso de Unhas de Acrílico Nível I ou Nível II

Avaliação Formativa

Duração: 1 dia seguidos 7h
Horário: 10h - 13h e das 14h-18h

Recursos Materiais: Pincel básico de acrílico ou gel, escova para unhas,
instrumento de preparação de cutículas, Pinch (instrumento para aperto e
criação de curva C), broca elétrica caso esteja habituada a trabalhar com a
mesma e carbides respectivos, tesoura.

A aluna pode realizar o trabalho na sua própria mão.

Valor: 150 Euros
 
O valor da formação inclui a frequência na ação de formação, kit de
trabalho para uso na formação, um Certificado SIGO e um Certificado de
Participação Hanna Vasko.



3.01 Curso Design, Pintura
e Decor
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 Aprendizagem de cores primárias e secundárias
 Conjugação de cores
 Composição de desenho na unha Geral e Individual
 Técnicas iniciais no trabalho com acrílicos de cor:

 Aplicação em unhas artificiais de acessórios decorativos: 

 Degradé de cores com acrílico
 Pintura com Paint Gel

Este curso é direccionado para quem pretende iniciar-se na área de Nail
Art.

Conteúdos Programáticos:

 - Cores
  - Contrastes
  - Sombras
  - Tonalidades
  - Degradés
  - Elementos florísticos e abstratos
  - Elementos 3D

  - Sherds
  - Shell Plates
  - Renda

Qualificação Profissional: Curso de Unhas em Acrílico ou Gel

Avaliação Formativa

Duração:  3 dias – 21h
Horário: 10h - 13h e das 14h-18h

Recursos Materiais: Caderno, lápis, caneta e tips e pincel básico de acrílico,
gel.
 
Valor: 395 Euros com oferta de um kit de produtos

O valor da formação inclui a frequência na ação de formação, kit de
trabalho para uso na formação, manual teórico e certificados - SIGO e
Hanna Vasko



3.02 Curso One
Stroke
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Realização de desenhos com tinta acrílica com 2 cores em simultâneo
num pincel
Noção de profundidade e volume num passo
Composição do Design Geral e Individual

Este curso é direccionado  a quem tem, preferencialmente, frequência
anterior no curso 3.01 Curso Design, Pintura e Decor.

Objetivos
O curso visa a aprendizagem de técnica One Stroke, uma técnica floral
de pintura com várias cores em simultâneo num pincel, composição do
desenho,sombras.
 
Conteúdos Programáticos:

Qualificação Profissional: Curso Design, Pintura e Decor.
 
Avaliação Formativa 
 
Duração: 1 Dia - 7h
 
Horário: 10h-13h e das 14h-18h

Recursos Materiais: Pincéis de pintura com tintas acrílicas e um pincel para
One Stroke ( direito ou obliquo) e tips.
O resto do material será fornecido pela escola para uso durante a
formação.

Valor: 149 Euros

O valor da formação inclui a frequência na ação de formação, kit de
trabalho para uso na formação, um Certificado SIGO e um Certificado de
Participação Hanna Vasko.



3.03 Curso Paint
Gel Design
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Aperfeiçoamento de traços e linhas finas com paint gel e gel de cor
 Aprendizagem de execução de degradés com gel de cor
 Composição de desenho na unha
 Efeito Vintage ou Técnica Wet on Wet ou Técnicas Avançadas (consoante
na descrição publicitaria)

Este curso é direccionado a quem tem o curso de nível I ou II de Unhas de
Gel ou Acrílico.

Objetivos: 
Este curso visa a aprendizagem das cores primárias e secundárias, a
conjugação de cores, os contrastes, tonalidades, sombras.
Composição de desenho na unha, trabalhos finos e aperfeiçoamento de
linhas com gel de cor e paint gel, design rápido de salão, fundos, degrade
com gel de cor , desenho em técnica Wet on Wet, Vintage.

Conteúdos Programáticos:

Qualificação Profissional: Curso de unhas de Gel ou Acrílico
 
Avaliação Formativa 
 
Duração: 1 Dia - 7h
 
Horário: 10h-13h e das 14h-18h

Recursos Materiais: Pincel básico de gel, pincel de gel design, pincel nº2 e
nº00, tips vários.

Valor: 149 Euros

O valor da formação inclui a frequência na ação de formação, kit de
trabalho para uso na formação, um Certificado SIGO e um Certificado de
Participação Hanna Vasko.



3.04 Curso Minimal 
Nail Art Salão
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 Aprender a fazer o "máximo" com o "mínimo"
 Aprendizagem de Nail Art rápida e simples
 Composição de desenho na unha
 Aprender elegantes designs para surpreender as clientes

Este curso é direccionado a quem tem o curso de nível I ou II de Unhas de
Gel ou Acrílico. Não é necessário conhecimentos de Nail Art

Objetivos: 
Este curso visa a aprendizagem de designs simples e rápidos para usar em
salão.  “Não tenho jeito para desenho” ou “As minhas clientes só gostam de
unhas discretas” Se te identificaste-te com alguma frase, esta formação é
para ti!

Conteúdos Programáticos:

Qualificação Profissional: Curso de unhas de Gel ou Acrílico
 
Avaliação Formativa 
 
Duração: 1 Dia - 7h
 
Horário: 10h-13h e das 14h-18h

Recursos Materiais:  Todos os pinceis (os que não tiver pode adquirir no
local da formação) e tips vários de tamanho médio
O resto do material será fornecido pela escola para uso durante a
formação.

Valor: 95 Euros

O valor da formação inclui a frequência na ação de formação, kit de
trabalho para uso na formação, um Certificado SIGO e um Certificado de
Participação Hanna Vasko.



4.01 Curso One Ball (Flat Design
Acrílico, 3D ou Plasticine)
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Aprendizagem de elaboração de elementos floristicos em 3D baixo
relevo com uma única bola de acrílico ou Plasticine com várias
tonalidades de cor
 Estudo aprofundado sobre as cores trabalho de produto
 Composição de design em vários tips

Este curso é aconselhado para profissionais com experiência e que de
preferência já tenham frequentado o curso 3.01 Design, Pintura e Decor.

Objetivos: 
Este curso visa a aprendizagem de trabalho de Nail Art com acrílicos de
cor(ou Plasticine), focado no design em baixo relevo 3D, elaboração de
flores com uma bola de produto.

Conteúdos Programáticos:

Qualificação Profissional: Curso de unhas de Gel ou Acrílico
 
Avaliação Formativa 
 
Duração: 1 Dia - 7h
 
Horário: 10h-13h e das 14h-18h

Recursos Materiais: Pincel básico de acrílico, gel, pincel para trabalhos em
3D, pincéis de pintura e tips.

Valor: 149 Euros

O valor da formação inclui a frequência na ação de formação, kit de
trabalho para uso na formação, um Certificado SIGO e um Certificado de
Participação Hanna Vasko.



4.02 Curso Nail Art
Aquarell

www.hannavasko.com 

Realização de desenhos florais e mistura de cores com a técnica
Aquarell
 Realização de degradé de cores com a técnica Aquarell
 Realização de desenhos variados com  a técnica Aquarell ou Técnica
combinada de trabalho com   Aquarell e Paint Gel (consoante na
descrição publicitaria)

Este curso é aconselhado para profissionais com experiência e que de
preferência já tenham frequentado o curso 3.01 Design, Pintura e Decor.

Objetivos: 
Este curso visa a aprendizagem de trabalhos de Nail Art com a técnica
Aquarell

Conteúdos Programáticos:

Qualificação Profissional: Curso Design, Pintura e Decor
 
Avaliação Formativa 
 
Duração: 1 Dia - 7h
 
Horário: 10h-13h e das 14h-18h

Recursos Materiais: Pincel de pintura nº2, pincel de pintura nº0 ou 00 e tips
de cor natural (não transparentes e não brancos)

Valor: 149 Euros

O valor da formação inclui a frequência na ação de formação, kit de
trabalho para uso na formação, um Certificado SIGO e um Certificado de
Participação Hanna Vasko.



4.03 Curso Caras
Humanas
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Aprendizagem sombreados do rosto humano
 Aprendizagem de efeito realista
 Aprendizagem de elaboração das partes do rosto humano em tinta
acrílica
 Aprendizagem de proporções para composição total de rosto humano
 Aprendizagem de realização com técnica Mix Media do desenho do rosto
humano

Este curso é aconselhado para profissionais com experiência e que de
preferência já tenham frequentado o curso 3.01 Design, Pintura e Decor e
4.02 Curso Nail Art Aquarell, 3.03Curso Nail Paint Gel Design

Objetivos: 
Este curso visa a aprendizagem da elaboração de um rosto humano.

Conteúdos Programáticos:

Qualificação Profissional: Curso Design, Pintura e Decor, Curso Aquarell,
Curso Nail Design Gel
 
Avaliação Formativa 
 
Duração: 2 Dias - 14h
 
Horário: 10h-13h e das 14h-18h

Recursos Materiais: Pincel nº2, nº00 ou 0 de pintura com tinta acrílica,
pincel de gel básico e de Design, pincéis para pintura com Aguarela nº 2 e
nº0 ou 00,e vários tips.

Valor: 250 Euros

O valor da formação inclui a frequência na ação de formação, kit de
trabalho para uso na formação, um Certificado SIGO e um Certificado de
Participação Hanna Vasko.



4.04 Curso 3D/4D Design
Acrílico Avançado
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Elaboração de figuras e rosas em acrílico
 Construção e montagem das mesmas
 Coloração e elaboração dos pormenores

Este curso é aconselhado para profissionais com experiência e que de
preferência já tenham frequentado o curso 3.01 Design, Pintura e Decor

Objetivos: 
Este curso visa a aprendizagem de elaboração figuras e rosas em acrílico.

Conteúdos Programáticos:

Qualificação Profissional: Curso Design, Pintura e Decor
 
Avaliação Formativa 
 
Duração:  3 Dias - 21h
 
Horário: 10h-13h e das 14h-18h

Recursos Materiais: Pincel básico de acrílico, pincéis para 3D, pincel para
Design em Acrílico, pincéis para gel, pincéis para pintura. Acrílico branco e
líquido acrílico, mica, papel de moldes, pinças, alfinetes,
tesouras.

Valor: 350 Euros

O valor da formação inclui a frequência na ação de formação, kit de
trabalho para uso na formação, um Certificado SIGO e um Certificado de
Participação Hanna Vasko.



4.05 Curso
Mix Media
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Elaboração de figuras e rosas em acrílico
 Construção e montagem das mesmas
 Coloração e elaboração dos pormenores

Este curso é aconselhado para profissionais com experiência e que de
preferência já tenham frequentado o curso 3.01 Design, Pintura e Decor

Objetivos: 
Este curso visa a aprendizagem de elaboração figuras e rosas em acrílico.

Conteúdos Programáticos:

Qualificação Profissional: Curso Design, Pintura e Decor
 
Avaliação Formativa 
 
Duração:  3 Dias - 21h
 
Horário: 10h-13h e das 14h-18h

Recursos Materiais: Pincel básico de acrílico, pincéis para 3D, pincel para
Design em Acrílico, pincéis para gel, pincéis para pintura. Acrílico branco e
líquido acrílico, mica, papel de moldes, pinças, alfinetes,
tesouras.

Valor: 350 Euros

O valor da formação inclui a frequência na ação de formação, kit de
trabalho para uso na formação, um Certificado SIGO e um Certificado de
Participação Hanna Vasko.



Academia Hanna Vasko
KITS

  

Kit Master Acrílico 
 

Liquido Arílico 100ml - 1

Pinel Gold Finger -1

Wipe Off 500ml – 1

Natural Bond 10ml – 1

Pó acrílico Clear 20 gr – 1

Ultra White 20gr – 1 

Milky Pink 20 gr – 1

Obscure Rose 20gr – 1

Limas – 2

Moldes 250un. – 1

Tips 250 un. – 1

Cola 7gr – 1

Push&Pinch – 1

Finish Gel 10ml – 1

Oleo de cutícula 5ml – 1

Tip cuter – 1

 

Valor total 495 euros 

Material com formação incluída
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Academia Hanna Vasko
KITS

Kit  Master Gel 
 

Gel 3in1 15ml-1

Snow White 15ml – 1

Cover 15ml – 1

Gel Leitoso 45gr -1

Gel Pinch 15ml - 1

Pincel Gel nº6 -1

Wipe Off 500ml – 1

Natural Bond 10ml – 1

Limas - 2 

Moldes 250un. – 1

Tips 250 un. – 1

Cola 7gr – 1

Push&Pinch – 1

Finish Gel 10ml – 1

Oleo de cutícula 5ml – 1

Tip cuter – 1

 

Valor total 495 euros 

Material com formação incluída
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Academia Hanna Vasko
KITS

Kit Oferta
Curso Design, Pintura e Decor   

 
6 – Cores de acrílico 6gr
 2 – Cores Acrílico 3D 4gr

 1 – Paint Gel 5 ml
 1 – Monomer 100ml

 1 –Pincel de acrílico para 3D
 1 – Pincel nail art n2

 1 – Pincel nail art º0 ou 00
 4 – Decors

 1 –Pincel Gel Design
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