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EMENTA DAS DISCIPLINAS 

Procedimentos Metodológicos de 
Pesquisa 

4 Cr 

60 h 
Obrig. Professores  do Programa 

Ementa 

Sociedade do Conhecimento. Ciência e Conhecimento Científico. Procedimentos 

metodológicos: definição do tema e objeto de investigação científica, problema de 

pesquisa, objetivos, métodos de investigação e definição dos referenciais teóricos. 

Desenvolvimento da versão final da introdução (1º capítulo) da dissertação e um 

tópico da fundamentação teórica sob acompanhamento do orientador, como 

trabalho de conclusão da disciplina. Elaboração de artigo científico. 

 

Teorias de Design de Vestuário e Moda 4 Cr 

60 h 
Obrig. Professores do Programa 

Ementa 

Conceitos de Design de Moda.  Sociedade e Sistema de Moda. Sujeito-Moda. 

Campos distintos de investigação e metodologias acadêmicas que contemplam o 

Design de Moda. Relações conceituais e metodológicas. 

 

Desenvolvimento de Dissertação 
2Cr 

30 h 
Obrig. 

Prof. Orientador e Comitê de 
Orientação 

Ementa 

Discussão do planejamento e limitação do projeto individual de pesquisa de 
mestrado. Aprimoramento da revisão de literatura e constante comparação entre 
problemas, objetivos, justificativa e questões a investigar. Busca de conexões 
teóricas e metodológicas entre os projetos propostos e analisados coletivamente, 
auxiliando na adequação do projeto ao perfil da produção acadêmica da linha de 
pesquisa. 

 

Estágio em Docência  
2Cr 

30 h 
Obrig. Prof. Orientador  

Ementa 

Acompanhamento das atividades de docência na graduação, preferencialmente do 
orientador, em disciplina associada à linha de pesquisa em que o mestrando está 
vinculado. 

 

Orientação da Dissertação de 
Mestrado 

6 Cr 

90 h 
Obrig. Prof. Orientador 

Ementa 
Encontros periódicos do mestrando com seu orientador para discussão de assuntos 
específicos da dissertação. 

 

Exame de Qualificação do Mestrado Obrig. 

Doutores: dois membros titulares da 
IES e um suplente; um membro 
externo ao programa e um suplente. 

Ementa Apresentação da Dissertação em andamento. 
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Moda, Consumo e Comunicação 
4Cr 

60 h 
Eletiva Monique Vandresen 

Ementa 

Os estudos dos fenômenos de consumo como mediação cultural e na sua 
manifestação midiatizada através da Moda. Relações simbólicas e contextos sociais 
midiatizados como práticas de consumo. Espaços contemporâneos de consumo. O 
mercado de cultura e o consumo. O consumo nas sociedades urbanas e pós-
industriais contemporâneas. Consumo e tecnologia. 

 

Moda Brasileira: história, tendências e 
consumos 

4Cr 

60 h 
Eletiva Mara Rúbia Sant’Anna 

Ementa 

Teorias sobre identidade e identificações. Concepções e metodologias 
historiográficas e constituição do objeto histórico no campo da moda. Ênfase nos 
fundamentos históricos para a análise da produção e consumo de tendências de 
moda e nas repercussões da produção, implantação e uso de novas tecnologias 
relacionadas ao ensino e produção de moda. 

 

A Moda no Contexto da Sustentabilidade 
4Cr 

60 h 
Eletiva Neide Kohler Schulte 

Ementa 

Conceitos, princípios e dimensões da sustentabilidade. Ecodesign. 
Produção e consumo ético. Responsabilidade socioambiental. Economia solidária. 
Novos cenários  sob o paradigma da sustentabilidade. 

 

Semiótica e moda 
4Cr 

60 h 
Eletiva Murilo Scóz 

Ementa 

Fundamentos de linguística e teoria da linguagem. Correntes semióticas peirceana 
e greimasiana. O modelo gerativo e a sociossemiótica. Plano da Expressão e plano 
do conteúdo. Semiótica discursiva e semiótica plástica. Narrativas visuais e 
narrativas de marca. Design, corpo e estesia. 

 

Análise e Prospecção de 

Tendências de Moda 

4 Cr 

60 h 
Eletiva Sandra Regina Rech 

Ementa 

O processo e os métodos de análise e prospecção de tendências, representadas 

por novos modelos com três componentes (meioambiente, produto e mercado) 

como um ponto de partida para o desenvolvimento de produto de moda. 

 

Metodologia Projetual 
4 Cr 

60 h 
Eletiva Sandra Regina Rech 

Ementa 

Estudo dos métodos, técnicas e ferramentas de desenvolvimento do produto de 
moda como um conjunto de processos interconectados que visam à inovação e 
melhoria dos produtos nos âmbitos tecnológico, social e humano.  
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Inovação na Indústria da Moda 
4Cr 

60 h 
Eletiva Icléia Silveira 

Ementa 

Evolução dos conceitos de inovação. Teorias e tipos de inovação. Política de 
design para o fomento da inovação na indústria da moda. Arranjos institucionais 
para a cooperação visando a inovação. 

 

Tecnologia do Vestuário 
4Cr 

60 h 
Eletivos 

Lucas da Rosa 

Icléia Silveira 

Ementa 
Setor de modelagem: adaptação ergonômica do produto/vestuário. Usabilidade. 
Antropometria. Setor de corte e confecção: evolução e tecnologias. Organização do 
trabalho. Equipes de Trabalho e capacitação. Casos correntes em empresas reais. 

 

Inovação em Materiais Têxteis 
2Cr 
30 h Eletiva Dulce Maria Holanda Maciel 

Ementa 
Metodologia de desenvolvimento de novos produtos têxteis. Têxteis: fibras, 
estruturas e acabamentos. Tecnologias têxteis emergentes.  

 
Fundamentos do Design e Semântica no 
Produto 

4Cr 
60 h 

Eletiva Célio Teodorico 

Ementa 

Abordagem sistêmica do design de moda com ênfase nos fatores semânticos e 
nas interações das pessoas com produtos e serviços. Como a compreensão dos 
fenômenos de linguagem pode auxiliar na elaboração de cenários projetuais 
centrados nos usuários, captar percepções do momento em ralação a realidade, 
pesquisa em design, fenômenos em tendências e estilo para o design de moda. 

 

Estratégias de Administração,  

Planejamento e Produção de Vestuário 

4Cr 

60 h 
Eletiva Silene Seibel 

Ementa 

Cadeia Produtiva da Indústria da Moda e as Relações Cliente-Fornecedor, 
Planejamento Integrado de Vendas e Operações – PIVO (S&OP), Planejamento de 
Coleções, Previsão e Planejamento da Demanda. Diferentes Perspectivas da 
Análise de Valor do Produto, Fatores de sucesso para o Resultado Econômico da 
Produção de Vestuário, Tradução da Linguagem Visual para a Linguagem Técnica 
de Fábrica, Planejamento e Controle da Produção, Sistemas de Manufatura para o 
Vestuário, Sistemas Integrados de Produção – CAD/CAM/CIM.  Produção Enxuta, 
Gestão do Estoque, Saldos de Coleções e Impacto na Lucratividade. 

 

Criatividade Aplicada ao Produto de 
Moda 

4 Cr 

60 h 
Eletiva 

Lourdes Maria Puls 

José Alfredo Beirão Filho 

Ementa 
Conceitos fundamentais sobre a criatividade. O pensamento criativo. motivação 
para a criatividade. Criatividade e moda. A experiência como impulsionadora do 
ato criativo. Processos e etapas da criação.  
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Gestão do Conhecimento em Negócios 
de Moda 

4 Cr 

60 H 
Eletiva Icléia Silveira 

Ementa 

Teoria da Criação de Conhecimento nas Organizações - Infra-Estrutura, Pessoas e 
Tecnologia. A criação do Conhecimento na Prática dos Negócios de Moda. 
Aplicação de modelos de Gestão do Conhecimento. Organizacional. Cases de 
Sucesso 

 

Moda e Economia Criativa 
4 Cr 

60 H 
Eletiva Lucas da Rosa 

Ementa 
Setor de Moda. Geração de artefatos no setor de moda. Economia Criativa. 

Princípios norteadores. Indústria criativa. Setor criativo de moda. Estudo de casos. 

 

Pedagogia e Ensino de Design e Moda 4/60 Eletiva 
Mara Rúbia Sant’Anna  e 
professores convidados 

Ementa 
Fundamentos da pedagogia aplicada ao ensino superior. Andragogia. Metodologias 
para o ensino de Design e Moda. 

 

Seminário Temático I 
4 Cr 

60 h 
Eletiva 

Profs. do Programa e Profs. 
Visitantes e Icléia Silveira 

Ementa 

Reflexões e desenvolvimento de metodologias relacionadas aos trabalhos de 
pesquisadores da área. Estudos de tópicos e cases considerado relevante tanto 
em termos de contemporaneidade como de interesse para cada uma das linhas 
do programa. 

 

Seminário Temático II 
2 Cr 

30 h 
Eletiva 

Profs. do Programa e Profs. 
Visitantes e Icléia Silveira 

Ementa 
Estudos de tópicos e cases considerado relevante tanto em termos de 
contemporaneidade como de interesse para cada uma das linhas do programa, 
oportunizando a participação de professores visitantes.  
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