
MESTRADO
EM HOF 2023

PROFº DR.
PAULO MORAES

MASTER DE FORMACION PERMANENTE
EN ARMONIZACIÓN OROFACIAL



SOBRE O
MESTRADO

É com grande satisfação que o European 
Face&Bodey Institute , informa ser pioneiro 
e único no Mundo a oferecer o curso de 
Mestrado em Harmonização Orofacial.
Com Diploma reconhecido em toda a Com Diploma reconhecido em toda a 
União Europeia, nossos Mestres se tornam 
profissionais que fazem a diferença no 
Mundo da HOF. Focados na publicação de 
artigos científicos internacionais com nível 
PUBMED, nossos alunos são preparados 
para se destacarem em suas carreiras.



A QUEM SE
DESTINA

O Mestrado em HOF destina-se 
especialmente a Licenciados e graduados 
na área da saúde, que tenham interesse 
em adquirir competências clinicas e de 
investigação nas áreas da Harmonização 
Orofacial. 



DIPLOMA E
RECONHECIMENTO

O diploma de título próprio Master De 
Formacion Permanente En Armonización 
Orofacial, é acreditado pela 
UNIVERSIDADE EUNEIZ localizada na 
Espanha, e é reconhecido em toda a União 
Européia. 
O diploma possui um total de 2.650 horas O diploma possui um total de 2.650 horas 
didáticas, contabilizando 106 créditos ECTS 
reconhecidos em todos os Países. 
O reconhecimento do diploma fora da UE, O reconhecimento do diploma fora da UE, 
como qualquer outro diploma emitido fora 
do País de origem, devido as diversas 
particularidades de cada País, é de 
responsabilidade do aluno e deverá seguir 
os trâmites exigidos pelo Órgão 
responsável em seu País. 



MÓDULO
ONLINE

As aulas online são realizadas através de 
uma plataforma de última geração. As 
aulas podem ser acessadas de qualquer 
local e horário desde que tenha conexão à 
internet.



MÓDULO PRESENCIAL
NO BRASIL

Os 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.



MÓDULO PRESENCIAL
NA ESPANHA

Módulos Presenciais na Europa, reforçando 
a qualidade de nosso ensino, é composto 
por: Aulas teóricas com professores 
renomados, Hands on, aulas 
demonstrativas, esclarecimentos e 
orientações para elaboração dos artigos 
científicos. Este Módulo Presencial será 
realizado nas dependências de uma das 
Universidades mais Hi tech da Europa, 
responsável pela acreditação do curso, a 
Universidade Euneiz, localizada na 
Espanha.



MÓDULO OPCIONAL
NA SUIÇA

Módulo Opcional “Fresh Frozen Cadaver Lab 
e Hands on”, será realizado na Suíça, 
reforçando a qualidade de nosso Mestrado, 
onde irá auxiliar nosso aluno a dominar as 
técnicas, habilidades e procedimentos 
estético dermatológicos na face, realizando 
as práticas em cadáver “fresh frozen” o que
proporcionará ao aluno uma profunda base proporcionará ao aluno uma profunda base 
anatômica.



DURAÇÃO DO
CURSO

Duração de 15 meses, sendo OPCIONAL a 
participação do 15º Módulo com Estudo em 
Cadáveres Frescos “Fresh Frozen Cadaver 
Lab e Hands on” Este Modulo será realizado 
na Europa. Alunos que não participarem 
deste Módulo, terão a duração de 14 meses 
de Curso.

CONCLUSÃO DO CURSOCONCLUSÃO DO CURSO
TRABALHO DE DISSERTAÇÃO
Após o término dos Módulos  Online e 
Presenciais, o aluno terá o prazo de até 6 
meses para entrega da Dissertação.



PRAZO PARA
EMISSÃO DO DIPLOMA

O prazo para expedição do Diploma pela 
UNIVERSIDADE EUNEIZ é de 06 a 09 
meses contados a partir de 15 dias após a 
defesa da Dissertação. O valor para emissão 
do diploma é de 220,00€  a ser pago na 
etapa da Qualificação do Trabalho de 
Conclusão do Curso. 



INSCRIÇÃO E
MENSALIDADE

INSCRIÇÃO:
300,00€ (não reembolsável)

TOTAL DO CURSO SEM O MÓDULO OPCIONAL:
11.500,00€

TOTAL DO CURSO COM O MÓDULO OPCIONAL:
15.000,00€



PAGAMENTO EM
PARCELAS FIXAS

       PAGAMENTO EM EUROS

OPÇÕES DE PARCELAMENTO DO CURSO SEM 
O MÓDULO OPCIONAL
18 mensalidades de 638,88€

OPÇÕES DE PARCELAMENTO DO CURSO 
COM O MÓDULO OPCIONAL
18 mensalidades de 833,33€18 mensalidades de 833,33€

       PAGAMENTO EM REAIS

OPÇÕES DE PARCELAMENTO DO CURSO SEM 
O MÓDULO OPCIONAL
18 mensalidades de R$ 3.833,33

OPÇÕES DE PARCELAMENTO DO CURSO 
COM O MÓDULO OPCIONAL
18 mensalidades de R$ 4.780,0018 mensalidades de R$ 4.780,00



SOBRE OS
PRAZOS

PRIMEIRA MENSALIDADE:
05 dias antes de iniciar o curso

ENTREGADA DOCUMENTAÇÃO
Informações via site

INSCRIÇÃO
Informações via site


