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ALUNO ESPECIAL 2021/2 

 

 

1. REQUISITOS PARA ADMISSÃO COMO ALUNO ESPECIAL DO PPGMODA 

1.1. Poderá ser aceita inscrição de aluno especial, no máximo, em uma disciplina por semestre. 

Terá direito a atestado de frequência e aproveitamento o aluno que for aprovado na disciplina 

cursada.  

1.2. Para candidatar-se a aluno especial do PPGMODA é necessário ter concluído um curso de 

graduação.  

1.3. O aluno especial poderá candidatar-se em até duas disciplinas deste Edital, apresentando 1ª 

e 2ª opção. Caso for aprovado(a), poderá cursar apenas uma delas. 

1.4. O PPGMODA adota materiais didáticos na língua inglesa. O aluno especial deve estar ciente 

desta exigência e responsabilizar-se por seu desempenho e domínio do idioma inglês. 

1.5. O aluno especial poderá integralizar, no máximo, um total de 8 (oito) créditos em disciplinas 

do PPGMODA. 

1.6. A solicitação de aluno especial será submetida ao Colegiado do PPGMODA e analisada pelos 

docentes das respectivas disciplinas indicadas. 

1.7. Os critérios de seleção dos candidatos irão considerar o currículo, a justificativa para a 

escolha da disciplina desejada, a disponibilidade de vagas e o aceite do professor responsável pela 

disciplina. 

 

 

2. DISCIPLINAS DISPONÍVEIS PARA ALUNO ESPECIAL EM 2021.2 

 

Disciplinas Docente(s) Horário 

Créditos/ 

Carga 

Horária 

Data de 

início 
Local 

Estratégias de 

Administração, 

Planejamento e Produção 

de Vestuário 

Silene Seibel 

2ª feira 

13:30 às 

17:00 

04 cr. 

60 horas 
02/08/2021 

Plataformas 

Moodle e 

Teams 

Fundamentos do Design e 

Semântica no Produto 

Célio Teodorico 

dos Santos 

2ª feira  

18:10 às 

21:40 

04 cr. 

60 horas 
02/08/2021 

Plataformas 

Moodle e 

Teams 

Criatividade Aplicada ao 

Produto de Moda 

José Alfredo 

Beirão Filho   

3ª feira 

08:20 às 

12:00 

04 cr. 

60 horas 
03/08/2021 

Plataformas 

Moodle e 

Teams  

Análise e Prospecção de 

Tendências de Moda 

Sandra Regina 

Rech 

3ª feira 

18:10 às 

21:40 

04 cr. 

60 horas 
03/08/2021 

Plataformas 

Moodle e 

Teams 
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2.1. Os horários e calendário das disciplinas constam na página do PPGMODA e poderão ser 

alterados de acordo com cronogramas específicos a serem estabelecidos pelos docentes, sendo os 

estudantes notificados com antecedência sobre tais alterações. 

2.2. As ementas das disciplinas encontram-se disponíveis na página do PPGMODA, no tópico 

Estrutura Curricular, item Ementa das disciplinas do curso: 

https://www.udesc.br/ceart/ppgmoda/estruturacurricular 

2.3. As aulas serão ministradas através das plataformas virtuais de ensino Moodle e Teams. Não 

temos previsão sobre o retorno das aulas presenciais até momento. 

Coordenação do PPGModa 
CEART/UDESC 
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