
É com grande satisfação que o European Face Institute, em parceria 
com a UEMC Universidad Europea Miguel de Cervantes, informam 
que são pioneiros e únicos no mundo a oferecerem o curso de Mestrado 
em Harmonização Facial.
Focados na publicação de artigos científicos internacionais, nossos alunos 
são preparados para fazerem a diferença no Mundo da HOF

MÓDULO ONLINE

As aulas online são realizadas na plataforma, podendo ser acessadas de 
qualquer local e horário desde que tenha conexão à internet.

MÓDULO PRESENCIAL EUROPA

MÓDULO PRESENCIAL BRASIL  (PRESENÇA OBRIGATÓRIA) 

Módulos Presenciais na Europa- São realizados em parceria com as 
melhores clínicas, com conforto, privacidade e meios tecnológicos, 
reforçando a qualidade de nosso ensino e a preocupação com o bem 
estarde nossos alunos, professores e pacientes.
O módulo presencial na Europa é composto por: Aulas teóricas com 
professores renomados, Hands-on, aulas demonstrativas, 
esclarecimentos e orientações para elaboração dos artigos científicos.

INFORMAÇÕES SOBRE O MESTRADO

Módulos Presenciais no Brasil- São realizados em parceria com as 
melhores clínicas, com conforto, privacidade e meios tecnológicos, 
reforçando a qualidade de nosso ensino e a preocupação com o bem estar 
de nossos alunos, professores e pacientes.
O módulo presencial no Brasil possui práticas em pacientes, hands-on, 
aulas demonstrativas, esclarecimentos e orientações para elaboração dos 
artigos científicos e aulas com professores renomados e especializados na 
área de Harmonização Facial.

https://shop.europeanfaceinstitute.com  @eurofaceinst
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OROFACIAL



- Inscrição: 300,00€.
- Valor Mensal de cada módulo: 742,00€ (incluso IVA/imposto), incluso seguro de responsabilidade  
  civil com cobertura na União Europeia.

VALORES

Informações via site

PRAZO PARA ENTREGA DA DOCUMENTAÇÃO

05 dias antes de iniciar o curso
PRAZO PARA PAGAMENTO 1ª MENSALIDADE

Informações via site

PRAZO PARA INSCRIÇÃO

-O curso é composto por 10 módulos, sendo 8 onlines e 2 presenciais.
- Para ingressar nas turmas, realize sua inscrição em nosso site utilizando o seu código de indicação.

INSCRIÇÃO E MENSALIDADE: 

https://shop.europeanfaceinstitute.com  @eurofaceinst

O diploma de título próprio emitido pela UEMC Universidad Europea Miguel de 
Cervantes é reconhecido em toda
a União Europeia e possui 74 créditos ECTS reconhecidos em todos os Países.
O reconhecimento do diploma em países fora da UE, devido às diversas 
particularidades de cada País, é de responsabilidade do aluno e deverá seguir os 
trâmites exigidos como qualquer outro diploma emitido fora do País de origem.
O prazo para expedição do Diploma pela UEMC- Universidad Europea Miguel de 
Cervantes localizada à C/Padre Julio Chevalier, nº 2. 47012, Valladolid, Espanha, é de 
06 a 09 meses contados a partir de 15 dias após a defesada Dissertação. O valor para 
emissão do diploma pela UEMC é de 180,00€.
Para quaisquer outros esclarecimentos ou dúvidas, possuímos uma equipe à disposição 
para atendê-los através do e-mail: matriculas@europeanfaceinstitute.com ou pelo 
whats App +55 11 99426-5017 falar com Leonardo Gustavo, +55 11 98308-0351 falar 
com Sergio Santos, +55 13 99680-7849 falar com Andressa Oliveira. 

DIPLOMA E RECONHECIMENTO
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Após o término dos Módulos On-line/Presenciais, o aluno tem o prazo de até 6 meses 
para entrega da Dissertação.

DISSERTAÇÃO


