
Pessoas interessadas em trabalhar com a 
Tanatopraxia e Necromaquiagem Aplicada.

PÚBLICO-ALVO

O curso de Tanatopraxia e Necromaquiagem Aplicada tem como intuito capa-
citar e qualificar profissionais para trabalhar no setor funerário com a referida 
prática, aplicada em funerárias.

CURSO DE 
TANATOPRAXIA  E 

NECROMAGUIAGEM 
APLICADA

Mais de 18 anos e ensino médio completo.  

PRÉ-REQUISITOS PARA 
MATRÍCULA 



LOCAIS DAS AULAS E PRÁTICAS:

• Aulas teóricas: Santa Casa BH Ensino e Pesquisa (Av. dos Andra-
das, 2.688 - Santa Efigênia, Belo Horizonte).

• Aulas práticas: realizadas no Laboratório de Tanatopraxia da Fu-
nerária Santa Casa BH (av. Bernardo Monteiro, 367 - Santa Efigê-
nia - Belo Horizonte).

MATERIAL INCLUSO E INFORMAÇÕES ADICIONAIS:

Materiais didáticos e equipamentos de segurança.
A bota branca emborrachada, de uso obrigatório durante as aulas 
práticas, deverá ser adquirida pelo aluno. A mesma será utiliza-
da no sábado e no domingo para realização das aulas práticas. 
Durante as aulas teóricas será oferecido lanche no intervalo e no 
sábado e domingo também será oferecido o almoço.

CONTEÚDO PROGRAMÁTICO:

• Introdução e Histórico em Tanatopraxia;
• Noções de Anatomia;
• Instrumentos e Equipamentos;
• Luto e Terminalidade;
• Interdisciplinaridade e Ética do Tanatopraxista;
• Cerimonial e Mercado;
• Segurança do Trabalho e Tanatólogo;
• Necromaquiagem;
• Legislação e Técnicas em Tanatopraxia;
• Estágio Prático.
 



ESTRUTURA DO CURSO

Carga horária teórica: 24 horas/aula
Carga horária prática: 40 horas/aula

Modalidade: Presencial 

Frequência: Mensal  

Duração: estimativa 15 dias   

Número de vagas: 20 
                                   
Datas e horários do curso: 
28,29,30, 31/8 e 1/9/2019  
• Quarta, quinta e sexta-feira: das 18h às 22h30
• Sábado e domingo: das 9h às 19h
• A prática na Funerária Santa Casa BH ocorre dentro do período
do curso de acordo com o cronograma a ser acordado entre 
aluno e supervisor.   

INVESTIMENTO

Pagamento à vista: Até 10 x no cartão de crédito (presencial-
mente na secretaria acadêmica do EP).
R$2.422,00 | Entrada de R$ 850,00 + 2x no boleto

PROGRAMAS DE DESCONTOS:

20% de desconto:
Alunos da Academia de Bombeiros Civil
Funcionários do Grupo Santa Casa BH
Ex-alunos
15% de desconto:
Grupo de 5 ou mais alunos.
Pagamento em até 10 x no cartão de crédito
*Descontos não acumulativos 

MATRÍCULA:

Pelo site santacasabh.org.br ou presencialmente no Santa Casa 
BH Ensino e Pesquisa  (Av. dos Andradas, 2.688 - Santa Efigênia, 
Belo Horizonte, MG, CEP: 30.260-070.)
Contato: (31) 3238-8186
Horário de funcionamento da secretaria: 
8h30 às 18h – De segunda a sexta-feira.

Documentos para matrícula:
• Carteira de identidade e CPF
• Comprovante de escolaridade (mínimo exigido Ensino Médio 
Completo);        
• Comprovante de residência
• Comprovante de pagamento do curso;
• 1 foto 3x4 recente.
• Cartão de Vacina (apresentação obrigatória das vacinas de he-
patite b e antitetânica).

*Declaração de aluno da Academia de Bombeiro Civil.
**Declaração da Gerência
 A entrega da documentação é obrigatória para o inicio das atividades do curso.

Desconto 15% Desconto 10% Desconto 5%
Valor sem
desconto

Período De 17/7 a 31/7 De 1/8 a 14/8 De 16/8 a 23/8 De 24/8 a 29/8

Valor R$ 2.058,70 R$ 2.179,80 R$ 2.300,90 R$ 2.422,00



OBSERVAÇÕES 

• A Santa Casa BH Ensino e Pesquisa e a Funerária Santa Casa BH reservam-se o direito de alterar o cronograma do curso e de, eventu-
almente, substituir algum professor em razão de imprevistos que fujam ao seu controle, assumindo o compromisso de comunicar previa-
mente o aluno.

• A Santa Casa BH Ensino e Pesquisa reserva-se o direito de cancelar o curso caso não haja número de matriculados que justifique a sua 
oferta, ressarcindo o valor pago.

• O aluno que não comparecer na data estabelecida será considerado desistente do curso, não havendo possibilidade de remanejamento 
para outras turmas ou devolução do valor.

santacasabh.org.br | contatoiep@santacasabh.org.br | (31) 3238-8186 | (31) 99991-6589


