
DERMOESTÉTICA AVANÇADA 
E PRÉ E PÓSOPERATÓRIO

ALTA TECNOLOGIA 
EM ESTÉTICA

BIO CURSOS LANÇA EM MANAUS 
CURSO DE PÓSGRADUAÇÃO EM 
DERMOESTÉTICA AVANÇADA E PRÉ 

E PÓS OPERATÓRIO
      Com base no crescimento signicante do mercado na área de 
estética e saúde e visando a necessidade do Curso na cidade, a Bio 
Cursos lança em Manaus a Pós-Graduação em Dermoestética 
Avançada e Pré e Pós Operatório, o curso inicia nos dias 28 e 29 de 
Junho de 2019, na sede da Instituição. 
      Nossa Pós-Graduação, oferece aos prossionais locais um 
programa completo de disciplinas de estética, abrangendo 
amplamente aspectos ligados à cosmetologia, saúde e pré e pós 
operatório, módulos práticos, voltados para o que há de mais atual 
na área, onde irá possibilitar os prossionais a atuarem 
plenamente neste vasto mercado, no desenvolvimento de 
protocolos e programas de tratamentos. 
      As inscrições poderão ser realizadas no site: 
portalbiocursos.com.br ou através dos números: 4020-9278 / (92) 
3228-2681 / (92) 99331-5863.

BIO CURSOS OFERECE PALESTRA 
GRATUITA COM O TEMA: 

CONTRIBUIÇÕES DA ERGONOMIA À 
GESTÃO ESTRATÉGICA DAS EMPRESAS
      Contribuições da Ergonomia à Gestão Estratégica das Empresas, 
este será o tema da palestra gratuita promovida pela Bio Cursos, que 
acontecerá no dia 30 de Maio, quinta-feira, às 19h, na sede da 
Instituição.
     Ministrada pelo sioterapeuta, diretor da Top Ergonomia e 
membro do corpo docente da Bio Cursos, Dr. Thiago Pegatin, a palestra 
que será voltada para graduandos e prossionais em geral, irá ressaltar 
as contribuições e a importância da ergonomia nas empresas, onde 
atualmente, vêm enfrentando uma triste realidade: um número 
crescente de afastamentos, de indenizações, absenteísmo, 
descontrole por parte dos departamentos de recursos humanos, 
saúdesaúde e segurança do trabalho, e que consequentemente acarreta em 
prejuízo, perda de moral e produtividade.  
   As vagas são limitadas e as inscrições poderão ser realizadas na 
sede da Instituição ou através do número (092) 99331-5863.

   Nos dias 14 e 15 de Maio de 2019, aconteceu o I Ciclo de Palestra na 
Uninorte, voltado para o Dia Mundial Sem Tabaco, celebrado anualmente no 
dia 31 de Maio. A data tem como objetivo encorajar as pessoas a terem um dia 
inteiro de abstinência total de tabaco no mundo. Essa é uma das iniciativas 
usadas para chamar atenção da sociedade para os efeitos negativos que o fumo 
traz para a saúde. Durante o evento aconteceram debates, ocinas e palestras, 
onde a Bio Cursos esteve presente e sorteou 01 Curso de Férias. 
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BIO CURSOS 
 FAZ11 anos

   É com enorme alegria que a Bio Cursos comemora neste mês de Junho 
mais um ano de muito trabalho, dedicação e muitas realizações. Esses 11 
anos representam toda evolução e crescimento da nossa Instituição.
   Mais um ano em que o nosso crescimento superou qualquer 
expectativa. Mais um ano que aprendemos e ensinamos. Mais um ano que 
trabalharemos sem limites para conquistar ainda mais realizações.
      Durante 11 anos a Bio Cursos ajudou e ajuda a construir histórias de 
pessoas que puderam oferecer uma maior qualidade de vida a seus 
pacientes. É uma história de parceria de vida, bonita de se ver, trazendo a 
Manaus os maiores nomes, referências da área da saúde no Brasil, a m de 
formar prossionais capacitados e habilitados a exercerem suas funções.
      As nossas felicitações direcionam-se a você aluno, ex aluno, professores, 
a todos aqueles que fazem parte do nosso time, da nossa trajetória de 
vitória, crescimento e realizações. Que o trabalho aqui realizado seja fonte 
de inspiração e alegria para todos.
      Que nos próximos anos, nomes de Manaus e região possam ser fortes 
em todo o Brasil, que os prossionais aqui formados possam fazer a 
diferença na vida de muitas pessoas. Sim, que façam muito sucesso! Mas que 
possam, antes de qualquer coisa, atender os seus objetivos de mudar a vida 
de muita gente. Porque a nossa história se escreve no dia a dia, começando 
em casa, e a diferença se faz todos os dias.
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