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Nos dias 16 e 27 de outubro a Fatec Diadema programou uma série de palestras e 

atividades que constituíram sua IV Semana Tecnológica. Organizado por professores, 

coordenação e direção da unidade o evento abordou uma variedade de temas de 

grande interesse para o futuro profissional de Cosméticos, e teve como participantes 

tanto palestrantes, profissionais de renome no setor,  como professores e alunos,  que 

dividiram com os colegas seus projetos e descobertas.  

A abertura do evento, na manhã de terça-feira, dia 16, foi feita pelo senhor Daniel 

Antunes que debateu o assunto “Tendências e inovação em cosmetologia e ativos 

dermatológicos” apresentando uma abordagem de forma geral sobre o mercado 

cosmético relacionando novas tendências apontadas nas principais feiras cosméticas 

nacionais e internacionais. A segunda palestra da manhã foi com a Sra. Raquel Cruz 

que tratou sobre o assunto “Os desafios de empreender no mercado de cosméticos 

sensuais”. O principal foco da palestra foi abordar a adequação do registro de 

produtos sensuais à legislação cosmética, por conta disso, ela apontou a definição de 

cosméticos, produtos correlatos, produtos invasivos e produtos de uso único.  

Os eventos destinados ao período noturno iniciaram com uma dinâmica sobre 

fotoproteção realizada pela Croda -  Grupo Sol, Nosso Amigo, eles expuseram um 

projeto de incentivo a aplicação de protetores solares, os palestrantes responsáveis 

foram as Sras. Mirella Gomes e Sandra Bichuette. Os alunos puderam esclarecer 

dúvidas e se informar mais sobre o assunto.  

Nesta noite também tivemos a apresentação dos alunos do 6° semestre que 

realizaram uma sessão de inovação em cosméticos apresentando seus projetos no 

formato de pitch de negócio (com 3 minutos de exposição para cada grupo). 

Diferentes soluções de produtos foram apresentadas e  o  que foi 

desenvolvido demonstrou uma afinidade muito grande de percepção de mercado, 

além de conhecimento de aspectos técnicos dos produtos. Ao todo foram 

apresentados 15 produtos, alguns com perspectivas imediatas de produção, outros 

bem inovadores, que demandariam estudos prévios de viabilidade.  



Duas outras palestras contribuíram para o prestígio da noite, a apresentação do Sr. 

Sebastião Donizetti Gonçalves sobre tendências na preservação de cosméticos e do 

Sr. Aloísio Santana (ex-aluno da nossa unidade, hoje, gerente de uma renomada 

empresa de cosméticos) que expôs sobre produtos cosméticos para terapia capilar.  

A continuação deste importante evento para comunidade interna acadêmica deu-se 

no dia 27/10 com a participação dos palestrantes Sr. João Paulo Correia Gomes e Sr. 

Ricardo Pedro (professor da nossa unidade), suas apresentações abordaram temas 

de grande relevância aos nossos alunos, respectivamente: “Repelentes e sua 

importância para a saúde pública” e “Microbioma cutâneo”.  

Os encontros da Semana Tecnológica foram coroados de êxito, contaram com grande 

participação dos alunos e dos envolvidos. Deixamos nosso agradecimento a todos os 

palestrantes, que gentilmente vieram dividir conosco sua experiência e competência 

na área de cosméticos. Agradecemos a comissão organizadora pela colaboração, 

integração e engajamento de todos. Parabéns pelo trabalho. Juntos somos muito 

melhores.  

 

  

 


