COMUNICADO

Informamos que o Departamento de Moda do Centro de Artes da UDESC
encontra-se aguardando publicação de Edital de Processo Seletivo para admissão de
Professores Substitutos nas disciplinas do semestre 21.1, para as quais os discentes
devem requerer matrícula independente de quando será possível ministrá-las. Com
isto, as disciplinas/turmas abaixo listadas aguardam a contratação dos referidos
docentes para emissão de suas Fichas Cadastrais aos discentes matriculados. São
elas:

3ª Fase
Desenho Técnico Manual - Turma A

5ª Fase
Técnicas de Ilustração de Moda - Turmas X, Y, A

Departamento de Moda do CEART I UDESC
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UNIVERSIDADE DO ESTADO DE SANTA CATARINA- UDESC
CENTRO DE ARTES
DEPARTAMENTO DE MODA
FICHA CADASTRAL DISCIPLINAS
Código disciplina

Desenho Artístico de Moda

Curso

Moda

Professor (a)

Gabriela Kuhnen e Daniela
Novelli

Monitor (a)
Tipo
Obrigatória/Eletiva
Plataforma (s) que utiliza
Carga horaria total (h/a)
72

Fase
Turma
1
A, X, Y
Teams e Moodle
Atividades
Atividades
Síncronas (h/a) Assíncronas
(h/a)

Contato
Contato
N. Vagas
Atividades
Presencial (h/a)
(no retorno
presencial)

Horários
(Atividades Síncronas)
Pré-requisitos
Prioridade de Vagas
Materiais/equipamentos/softwar
es necessários

42 horas aula
30 horas aula
Terça- feira – turma X (Gabriela)
14:20 hs as 17:50 hs
Terça-feira– turma A (Gabriela)
18:10 hs as 21:40 hs
Sexta-feira– turma Y (Daniela)
13:30 hs as 17:00 hs
Materiais de desenho e pintura especificados no 1º
dia de aula e com lista acessível no Moodle.

(Ementa/objetivos/conteúdo programático: não devem ser alterados segundo Res. 040/2020-Consuni)

Ementa:
Fatores representativos no desenho: luz/sombra, volume, perspectiva, composição,
proporção áurea. Princípio, prática e técnicas de textura e estampas com diferentes
materiais. Organização espacial. Desenho de Observação. Elementos básicos do
croqui.
Introdução ao panejamento (movimento, caimento, características e efeitos de tecidos).
Breve descrição do conteúdo programático e objetivos
OBJETIVO GERAL
Desenvolver competências e habilidades manuais, sensoriais e estéticas,
que possibilitem a experiência motivadora, reflexiva e inovadora em atividades
temáticas expressivas e de desenho de moda.

OBJETIVOS ESPECÍFICOS
·

Ampliar o repertório individual do aluno através dos processos
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criativos, da representação gráfica pelo desenho;
· Exercitar as capacidades criativas e mentais (raciocínio, avaliação,
percepção,
etc.) e afetivas (responsabilidades, autonomia, etc.) através dos materiais e
recursos criativos e expressivos;
· Incentivar o desenvolvimento de competências e habilidades para a
criação,
para o desenho de observação;
· Explorar a capacidade criativa e expressiva da linguagem singular do
aluno,
através de processos criativos, da construção do desenho;
Unidade 1:
· Fundamentos do Desenho (perspectiva, organização espacial etc.);
· Processos de construção de escalas de tonais;
· Desenho dos elementos básicos da figura de moda (croqui).
Unidade 2:
· Técnicas de panejamento;
· Atividades manuais com técnicas de pintura secas e úmidas (lápis de cor,
aquarela, pastel, marcador);
· Desenho de estampas criativas, texturas e volumes com diferentes
técnicas
expressivas;
· Aplicação de estampas criativas e texturas no panejamento.
Unidade 3:
· Desenho de observação;
· Criação e interpretação para o desenho artístico de moda.
Procedimentos e critérios de Avaliação
AVA1
LEITURA DO LIVRO À MÃO LIVRE
Individual
Nota de 0 a 10
A leitura do livro poderá ser avaliada por meio de fichamentos.
AVA2
DESENVOLVIMENTO DE 4 CROQUIS COM PINTURA DA PELE E OS MESMOS
4 CROQUIS COM DESENHO E PINTURA DA ROUPA
Individual
Nota de 0 a 10
Utilização das técnicas secas e úmidas e desenvolvimento da forma e proporção do
croqui, assim como o panejamento.
Serão duas entregas. Parte 1: Quatro croquis sem roupa com pintura da pele.
Parte 2: Os mesmos croquis com roupa e pintados.
AVA3
DESENVOLVIMENTO DE 3 CROQUIS COM TEXTURAS
Individual
Nota de 0 a 10
Utilização das técnicas secas e úmidas e desenvolvimento da forma e proporção do
croqui, assim como o panejamento e
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texturas e estampas.
Entrega pelo Moodle nas datas estabelecidas no cronograma.
Bibliografia virtual
HALLAWEL, Philip. A Mão Livre à Linguagem do Desenho. São Paulo:
Melhoramentos,
1994. Parte 1.

Vídeos tutoriais disponibilizados no Microsoft Teams e Youtube com links pelo
Moodle.

CRONOGRAMA EXCEPCIONAL 2020.2
SEMANA
1

DATA
(semana
17/05 à
21/05)

2

(semana
24/05 à
28/05)

3

(semana
31/05 à
04/06)

ATIVIDADES
Aula síncrona (profa/alunos) no Teams:
- Apresentação e discussão do plano de aula remoto;
- Esclarecimentos gerais sobre a disciplina;
- Recursos e materiais;
- Desenho da figura humana ou figura de moda, técnica livre com
grafite (este desenho será utilizado como modelo de releitura no final
do semestre e deverá constar na pasta dos trabalhos finais do
semestre).
Aula assíncrona:
-Leitura da cap.1,2 e 3 Livro “À Mão Livre” p.15 a 30 (Fichamento).
Aula síncrona (profa/alunos) no Teams:
- Conteúdo teórico sobre metodologia visual e da forma, com o
assunto: Perspectiva, linear e obliqua e frontal (com um e dois
pontos de fuga);
- Conteúdo teórico sobre metodologia visual e da forma, com o
assunto: Distribuição espacial e composição.
Aula assíncrona:
- Exercícios de destreza manual;
Aula síncrona (profa/alunos) no Teams:
- Aula expositiva e dialogada sobre técnicas de pintura.
- Orientações individuais.
Aula assíncrona (vídeo aula – teams – stream):
Práticas de Aquarela, marcador e giz pastel.

4e5

(semana
14 à
18/06)

Aula síncrona (profa/alunos) no Teams:
- Aula expositiva e dialogada sobre técnicas de pintura.
- Orientações individuais.
Aula assíncrona (vídeo aula – teams – stream):
Práticas de Aquarela, marcador e giz pastel.

6e7

(semana
14 à 18/0

Aula síncrona (profa/alunos) no Teams:
- Desenho dos elementos básicos da figura de moda. Orientações
individuais.
Interação assíncrona (vídeo aula – teams – stream): Prática de
construção da estrutura de figura de moda.
Proporção, formato do corpo, cabelo.

8e9

(semana

Aula síncrona (profa/alunos) no Teams:
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21 à
25/06)

- Pintura da pele e cabelo do croqui – diferentes tons e efeitos com
os materiais estudados.
Mural de exemplos. Orientações individuais.
Interação assíncrona (vídeo aula – teams – stream): Prática de
pintura da pele do croqui com técnicas seca e úmida com lápis de
cor aquarelável; pastel; marcador, aquarela.
Fórum colaborativo com imagens e links externos ou vídeos
próprios.

10 e 11

12

(semana
28/06 à
02/07)
(semana
05/07 à
09/07

Aula síncrona (profa/alunos) no Teams:
- Técnicas de panejamento e orientações individuais.
Interação assíncrona (vídeo aula – teams – stream):
Prática de desenvolvimento de peças básicas no croqui.
Aula síncrona (profa/alunos) no Teams:
(videoconferência ou chat):
- Orientações sobre técnicas de pintura das roupas desenhadas.
Interação assíncrona (vídeo aula – teams – stream);
Práticas de pintura das roupas desenhadas com diferentes técnicas.
Mural de exemplos.
Fórum colaborativo com imagens e links externos

13 e 14

15

(semana
12/07 à
16/07)

(semana
19 à
23/07

Interação síncrona (Teams):
- Estudos sobre a construção gráfica de texturas de diferentes
tecidos e estampas por meio de diferentes técnicas de pintura. As
texturas e estampas serão reproduzidas levando em conta
o panejamento, ou seja, o caimento e movimentos dos tecidos;
Interação assíncrona (vídeo aula – teams – stream):
Demonstração de 4 texturas e 4 estampas.
Mural de exemplos.
Fórum colaborativo com imagens e links externos ou vídeos
próprios.
Aula remota
Interação síncrona (Teams videoconferência ou chat):
Orientações individuais do conteúdo dado. Exemplos de texturas e
estampas clássicas.
Feedback da disciplina.
Atividade Assíncrona: Finalização dos exercícios.

EXAME

Desenvolvimento de três croquis de moda
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UNIVERSIDADE DO ESTADO DE SANTA CATARINA- UDESC
CENTRO DE ARTES
DEPARTAMENTO DE MODA
FICHA CADASTRAL DISCIPLINAS
BMO1U_21EST
Código disciplina

Estética e Filosofia da Moda
Nome da disciplina

Curso

Bacharelado em Moda

Professor (a)

Dra. Amanda Queiroz
Campos

Monitor (a)
Tipo
Obrigatória
Plataforma (s) que utiliza

não há
Fase
Turma
Nº Vagas
1
A (única)
45
Moodle (sala de aula virtual, repositório de material
didático, organização da disciplina, envio de
atividades e avaliações)
Teams (encontros síncronos)
Atividades
Atividades
Atividades Presenciais
Síncronas (h/a) Assíncronas
(h/a)
(no retorno presencial)
(h/a)
9
27
n/a
quintas-feiras, das 18:10 às 19:50

Carga horaria total (h/a)
36
Horários
(Atividades Síncronas)
Pré-requisitos
Prioridade de Vagas
Materiais/equipamentos/softwar
es necessários

Contato
amandaqc88@gmail.
com

não há
livre
computador/tablet com saída de som e tela de vídeo e
acesso á internet;
acesso ao Moodle e ao Microsft Teams (aulas síncronas e
acesso ao material didático);
softwares abertos livres (podendo até mesmo rede social
de imagem, como Instagram ou Tik Tok) de escolha do
aluno para: editar em equipe vídeo de apresentação do
seminário (caso o aluno em específico não tenha acesso
domine a ferramenta, deverá unir-se em equipe com algum
colega apto a tal e propor-se executar outra tarefa dentro
das definidas para entrega (preparação do resumo, leitura
e esquematização do texto, busca de exemplos solicitados,
gerenciamento da equipe, etc.)

(Ementa/objetivos/conteúdo programático: não devem ser alterados segundo Res. 040/2020-Consuni)

Ementa:
Formas de percepção, criação e concepção da produção, da contemplação e da função
estética na sociedade contemporânea, a partir do Universo da Moda.
Breve descrição do conteúdo programático e objetivos
Filosofia da moda: dos primeiros filósofos e compreensões da moda moderna à
compreensão contemporânea da moda e da sociedade hipermoderna.
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O campo da estética: objeto da estética, relação do homem com a arte, moda, design. As
categorias estéticas e sua expressão na em produtos e comunicação de moda.
Procedimentos e critérios de Avaliação
1. Redação de texto sobre filosofia da moda (estudo supervisionado)
40%
O aluno deverá escolher um tema e desenvolver um breve ensaio filosófico (texto de 800 a
1200 palavras, de 2 a 3 páginas), que costure as ideias de ao menos dois (2) dos textos
trabalhados na disciplina até então. Serão fornecidos dois encontros para atendimento aos
alunos e supervisão do estudo específico. Será disponibilizado no Moodle material
adicional sobre a estrutura de um ensaio filosófico, bem como anexado um modelo pela
professora, incluindo sugestões de temas.
Critérios de avaliação:
de 0 a 4: domínio do conteúdo teórico e identificação de conceitos abordados
de 0 a 4: coerência entre os conteúdos da unidade
de 0 a 2: escrita clara e objetiva
2. Realização dos questionários para aferimento de realização do conteúdo no
Moodle
20%
O aluno deverá realizar até o final do semestre letivo as atividades propostas na página da
disciplina no Moodle. As atividades serão compostas de questionários de múltipla escolha,
questões abertas, questões de verdadeiro ou falso, resumo do conteúdo em mapa mental,
ou outras ferramentas de avaliação simplificada que a professora julgar relevante para
assegurar que os discentes estão acompanhando a disciplina e assimilando o conteúdo
oferecido assincronamente (certificando o bom aproveitamento do conteúdo e eficiência do
processo de ensino aprendizagem).
Critérios de avaliação:
de 0 a 3: questões abertas sobre texto "A filosofia da Moda" de Georg Simmel
de 0 a 3: questionário sobre artigo baseado em "Hipermodernidade em Gilles Lipovetsky"
de 0 a 3: resumo em modelo mapa mental contemplando o conteúdo de Svendsen
de 0 a 1: participação na orientação do ensaio filosófico
3. Seminário com vídeo expositivo e resposta ao quiz sobre conteúdo das demais
equipes
40%
Seminário sobre conceitos estéticos aplicados às artes [equipes de 4 (quatro) alunos]
Cada equipe deverá:
a. ler, estudar e esquematizar a apresentação do texto de seu grupo;
b. buscar ao menos dois outros autores que tratam da mesma categoria e comparar as
ideias;
c. associar a discussão com 5 (cinco) imagens de arte de diferentes períodos
históricos identificando a categoria estudada e discutindo as imagens;
d. identificar a expressão do conceito estético em no mínimo 1 (uma) coleção de
vestuário (desfile ou produtos) e no mínimo 1 (um) produto de comunicação
(anúncio publicitário, fashion film, editorial de moda, etc.);
e. postar vídeo de 10 a 15 minutos com explicação;
f. apresentar um resumo explicativo em PDF de até 3 (três) páginas com o conteúdo
da apresentação.
Critérios de avaliação:
de 0 a 2: profundidade do conteúdo
de 0 a 1,5: clareza (verbal e visual) na apresentação do vídeo
de 0 a 2,5: pesquisa e explicação das imagens de arte como exemplo (0,5 ponto por
imagem)
de 0 a 2: pesquisa e explicação dos exemplos de moda (1 ponto para o produto de moda e
1
ponto para o produto de comunicação)
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de 0 a 2: proporcional de acerto no quiz sobre todas as categorias estéticas apresentadas
Bibliografia virtual
http://www.seer.ufu.br/index.php/perspectivasempsicologia/article/view/32500
http://www1.sp.senac.br/hotsites/blogs/revistaiara/wpcontent/uploads/2015/01/03_IARA_S
immel_versao-final.pdf
https://www.youtube.com/watch?v=xuKQW9YxkI8

textos e livros físicos foram escaneados e serão dispnibilizados no Moodle pela professora
CRONOGRAMA EXCEPCIONAL 2021.1
SEMAN
A
1

DATA
20.05
18:1019:50

2

assíncr.

3

assíncr.

4

10.06
18:1019:50

5

assíncr.

6

assíncr.

7

01.07
18:1019:50

8

assíncr.

9

15.07
18:1019:50

10

assíncr.
12 a 16.07

11

assíncr.

12

29.07
18:1019:50

13

assíncr.
entre os
dias
30.07 e

ATIVIDADES
Apresentação da disciplina, integração com alunos e orientações gerais
sobre o uso do Moodle, Teams, trabalhos e exigências da disciplina
Unidade 1: Simmel: Leitura do texto e resolução das questões
George. Filosofia da Moda. Lisboa: Edições Texto & Grafia, Lda, 2010.
Capítulo 1: Filosofia da Moda.
Unidade 1: Simmel: Audioaulas expositivas sobre A Filosofia da Moda
para Georg Simmel
Unidade 1: Simmel: Atendimento aos alunos / aula expositiva
Encontro para solução de dúvidas
Unidade 2: Lipovestky Moda e Hipermodernidade
Leitura do texto e resolução das questões
Assistir ao ppt com áudio (ou podcast assistido de pdf, para quem não tiver
versão compatível de Microsoft Powerpoint)
Assistir à entrevista com Gilles Lipovestky (vídeo no Moodle)
Unidade 2: Svendsen A moda e o princípio do novo de Svendsen
O novo (velho) de novo?
Leitura do texto SVENDSEN, Lars. Moda uma filosofia. Rio de Janeiro:
Zahar, 2010.
Capítulo: O princípio da moda – o novo. pp. 22 – 38. e resolução das
questões
Unidade 2: Atendimento aos alunos / aula expositiva
Instruções para entrega do texto analítico sobre Filosofia da Moda
[escolher o tema geral para apresentar à professora na orientação]
Temáticas contemporâneas acerca da Moda e aparência
Documentário Grace Neutral e ID Magazin
A professora irá orientar por videochamada alunos inscritos na
preferência por orientação síncrona sobre o conteúdo e estrutura do
ensaio filosófico.
A professora irá orientar por e-mail alunos inscritos na preferência por
orientação assíncrona sobre o conteúdo e estrutura do ensaio filosófico.
Entrega do ensaio filosófico (Av. 1) em 22.07
Unidade 3: Os estudos da Estética
Ler texto 1 e ouvir às audioaulas em podcast
Unidade 3: Origens e natureza da relação estética
Atendimento aos alunos / aula expositiva
Apresentação aos alunos da tarefa do seminário/organização das equipes
Unidade 3: Categorias estética
Período para alunos organizarem-se em equipes e prepararem vídeo
Seminários: Conceitos de estética aplicados às artes
18.07 até 23:59 - Envio até dos links dos vídeos pelo Moodle
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14

12.07
assíncr.
até 19.08

15
16

opcional
opcional

17

opcional

18

19.08

Unidade 3: Categorias estética
Assistir a todos os vídeos dos colegas sobre as categorias estéticas para
realização do quiz no Moodle [vídeo + quiz fecharão a nota]

Período para realização das tarefas
O que é e para que serve a filosofia?
https://www.youtube.com/watch?v=UaK_AmcALCQ&list=WL&index=22&t
=12s
Mas isto é Moda?
Vídeo disponível em: https://www.youtube.com/watch?v=xuKQW9YxkI8
Fechamento da disciplina

18:1019:50

EXAME

27.08
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UNIVERSIDADE DO ESTADO DE SANTA CATARINA- UDESC
CENTRO DE ARTES
DEPARTAMENTO DE MODA
FICHA CADASTRAL DISCIPLINAS
Código disciplina
Curso

ESTUDOS PRÁTICOS DA COR
MODA

Professor (a)

Balbinette Silveira

Monitor (a)
Tipo
Obrigatória/Eletiva
Plataforma (s) que utiliza
Carga horaria total (h/a)
36/54/72
Horários (Atividades Síncronas)
Pré-requisitos
Prioridade de Vagas
Materiais/equipamentos/softwar
es necessários

Contato
babimoda@yahoo.com.
br
Contato
Nº Vagas 45

Fase 1a
Turma A e X
obrigatória
Moodle e TEAMS
Atividades
Atividades
Atividades Presenciais
Síncronas (h/a) Assíncronas
(h/a)
(no retorno presencial)
(h/a)
18
18
2as- 19:00 às 20:50h
Não há
Livre
Lápis de cor, tintas, pincel, papel canson

(Ementa/objetivos/conteúdo programático: não devem ser alterados segundo Res. 040/2020-Consuni)

Ementa:
Ciência da cor: física, fisiologia e psicologia das cores. Aspectos simbólicos e culturais. Classificação e
propriedades das cores. Sistemas de identificação de cores. Harmonia e combinação de cores.
Elaboração de cartelas de cores. Aplicação da cor em projetos de desenvolvimento de produto de
moda.
Breve descrição do conteúdo programático e objetivos
OBJETIVO GERAL
Estimular competências e habilidades manuais, sensoriais e estéticas, que possibilitem a experiência
motivadora, reflexiva e inovadora em atividades de criação e uso das cores.
OBJETIVOS ESPECÍFICOS
Conhecer os aspectos físicos, simbólicos e culturais das cores, bem como sua classificação e
propriedades;
Exercitar a aplicabilidade das cores em harmonias e esquemas cromáticos, através dos materiais e
recursos criativos e expressivos;
Desenvolver competências e habilidades para o uso das cores no campo da moda.

UNIDADE 1
Círculo cromático das cores. Classificação e propriedades das cores: primárias, secundárias, terciárias,
complementares, quentes e frias.
UNIDADE 2
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Identificação da harmonia, combinação e aplicação adequada da cor em coleções de moda (lookbooks
e/ou desfiles) e styling (editoriais e/ou campanhas).
UNIDADE 3
Recursos técnicos e criativos para desenvolvimento de editorial de moda com elaboração de cartelas
harmônicas de cores.
Procedimentos e critérios de Avaliação
ATIVIDADE
Avaliação 1

CRITÉRIOS DE AVALIAÇÃO

PESO

- Apresentação digital (organização e criatividade).
De 0 a 2

Exercícios práticos solicitados ao longo das aulas: - Acabamento do trabalho.
1- Círculo cromático das cores; data: 07/06

De 0 a 2

2- Classificação das cores;

- Coerência e adequação dos trabalhos à proposta
solicitada.

3- Harmonização das cores em looks de moda. Data:
07/06

De 0 a 10

50%

De 0 a 3
- Empregabilidade correta das cores. De 0 a 3

Avaliação 2

- Apresentação digital (organização e criatividade). De
0a2

Cartela de cores, combinações e texto (digital).

- Acabamento do trabalho físico.

Data: 28/06

De 0 a 2
- Coerência e adequação do exercício à proposta
solicitada.
De 0 a 3
- Empregabilidade correta das cores. De 0 a 3

Editorial (digital)

- Coerência e adequação da pesquisa à proposta
solicitada.

Pesquisa

De 0 a 3

Identificação da aplicação adequada da cor em
coleções de moda (lookbooks e/ou desfiles) e styling
(editoriais e/ou campanhas).

- Análise correta das cores nos exemplos
apresentados/ texto argumento. De 0 a 4

Referências de composições harmônicas na natureza
e nas artes plásticas.

De 0 a 10

50%

- Empregabilidade harmônica das cores no editorial.
De 0 a 3

Editorial Multicolorido
Desenvolvimento de editorial de moda com aplicação
de cartelas harmônicas de cores (digital).
Data: 26/07

Bibliografia virtual
Artigos, links e vídeos disponibilizados no Moodle
Básica:
PEDROSA, I. O Universo da Cor. Rio de Janeiro. SENAC Nacional, 2006.
FARINA, M; PEREZ, C; BASTOS, D. Psicodinâmica das cores em comunicação. 5 ed. São
Paulo: Edgard Blucher, 2006.
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HALLAWEL, Philip. A Mão Livre à Linguagem do Desenho. São Paulo: Melhoramentos,
1994.
Complementar:
GUIMARÃES, L. A cor como informação: a construção biofísica, lingüística e cultural da
simbologia das cores. São Paulo: Anna-Bluma, 2.000.
LINFORD, Chris. The Complete Ghide to Digital Color: Creative Use of Color in the
Digital Arts. New York: Harper Design International, 2004
PRECIOSA, Rosane. Produção estética: notas sobre roupas, sujeitos e modos de vida. São Paulo:
Anhembi, 2005.
JENNY, Peter. Um olhar Criativo. Coleção GGmoda, 2015.
CRONOGRAMA EXCEPCIONAL 2021.1
Data
1e2

17/05

Atividades
Atividade de integração e apresentação do plano de ensino.
Recursos: slides e vídeo aula TEAMS
Aula teórica- Teoria da Cor

3e4

24/05

Aula teórica- Teoria da Cor
Recursos: slides e vídeo aula TEAMS
Aula teórica- Teoria da Cor

5e6

31/05

UNIDADE 1
Aula teórica– Círculo cromático das cores. Classificação e propriedades das cores: primárias,
secundárias, terciárias, complementares, quentes e frias.
Recursos: slides e aula síncrona teams
Exercício: montagem do círculo cromático
Recursos: vídeo aula teams

7e8

07/06

Entrega do círculo cromático com postagem no Teams (compartilhar documento salvo em pdf via
chat privado). AVALIAÇÃO 1- 1ª parte
Palestra Consultoria de Imagem

9 e 10

14/06

UNIDADE 2
Aula teórica– Identificação da harmonia, combinação e aplicação adequada da cor em coleções
de moda (lookbooks e/ou desfiles) e styling (editoriais e/ou campanhas).
Recursos: slides e aula síncrona teams
Exercícios harmonia de cores
Exercícios harmonia de cores

11 e 12

21/06

Entrega dos exercícios de harmonia de cores com postagem no teams (compartilhar
documento). AVALIAÇÃO 1- 2ª parte
UNIDADE 3
Aula teórica – Recursos técnicos e criativos para desenvolvimento de projetos de moda com
elaboração de cartelas harmônicas de cores.
Recursos: slides e aula síncrona teams
Exercícios cartela de cores. Orientações individualizadas

12

Exercícios cartela de cores e texto. Continuação das orientações individualizadas, caso nem
todos os alunos tenham orientado na aula anterior.
13 e 14

28/06

Entrega dos exercícios de cartela de cores com postagem no teams (compartilhar documento).
AVALIAÇÃO 2- 1ª PARTE
Aula explicativa para orientação do Editorial final.

15

05/07

Exercício editorial
Exercício editorial
Exercício editorial
Entrega do editorial com postagem no teams (compartilhar documento). AVALIAÇÃO 2- 2ª
PARTE
Finalização da disciplina com avaliação em aula teams.
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UNIVERSIDADE DO ESTADO DE SANTA CATARINA- UDESC
CENTRO DE ARTES
DEPARTAMENTO DE MODA
FICHA CADASTRAL DISCIPLINAS
Código disciplina

História da Arte

Curso

Nome da disciplina
Bacharelado em Moda

Professor (a)
Monitor (a)
Tipo
Obrigatória/Eletiva
Plataforma (s) que utiliza
Carga horaria total (h/a)

LILIANE E.F.CARVALHO

Contato 991156805
Contato
Nº Vagas

Fase 1

Turma

Atividades
Síncronas (h/a)

Atividades
Assíncronas (h/a)

36
28
Horários
(Atividades Síncronas)
Pré-requisitos
Prioridade de Vagas
Materiais/equipamentos/softwares
necessários

Atividades Presenciais
(h/a)
(no retorno presencial)

08

QUARTA – 20:50 – 22:30
Não há
Livre

(Ementa/objetivos/conteúdo programático: não devem ser alterados segundo Res. 040/2020-Consuni)

Ementa:
Arte: conceituação e períodos históricos. Processos evolutivos da representação artística ao longo do
desenvolvimento da cultura ocidental. Abordagem conjunta de elementos sócio-históricos e formais.
Localização temporal dos diversos estilos, tendências estéticas e escolas artísticas e suas relações
com o quadro histórico de que são resultado.

Objetivo:
Apresentar aos alunos as relações formais entre a arte ocidental moderna e contemporânea e seu contexto
histórico e cultural de produção.

Conteúdo
Unidade I
1.1 Conceituação de Arte.
1.2 Movimentos Artísticos do século XX: localização temporal dos diversos estilos, tendências
estéticas e escolas artísticas e suas relações com o quadro histórico de que são resultado Impressionismo, Expressionismo, Cubismo, Futurismo, Construtivismo, Neoplasticismo, Dadaísmo,
Surrealismo, Ready-mades, Arte Conceitual, Minimalismo, Abstracionismo, Arte Pop e Op Art.
Unidade II
2.1 Abordagem conjunta de elementos sócio-históricos e formais.
2.2 Processos evolutivos da representação artística ao longo do desenvolvimento da cultura ocidental:
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O Império do Belo: a Grécia e o mundo grego, Conquistadores do Mundo, A Conquista da Realidade:
início do século XV, Realização da Harmonia: Toscana e Roma, início do século XVI, Em Busca de
Novos Padrões: o final do século XIX, Arte Experimental: a primeira metade do século XX, Anti-arte: a
segunda metade do século XX.
2.3 Arte(s): diálogos possíveis no século XXI.

Procedimentos e critérios de Avaliação
Avaliação 1 - Prova escrita online = Unidades I e II
Serão 5 questões, somando de 0 a 2,0 cada.
Critérios: a) domínio do conteúdo teórico e identificação de conceitos abordados (0 a 1); b) coerência
entre as ideias apresentadas (0 a 1); c) escrita clara e objetiva (0 a 0,5).

Nota de 0 a 10. Peso 55%
Avaliação 2: Equipe
Unidade II
Arte Catarinense
Seminário de apresentação das diferentes abordagens da arte em Santa Catarina
Após sorteio de artistas em sala, equipes de até 4 alunos devem apresentar power sobre artistas
catarinenses, seus estilos, técnicas, obras e contexto.
Critérios de avaliação:
a) Seleção e abordagem de obras de Arte (0 a 2)
b) Qualidade histórica da pesquisa (0 a 3)
c) Apresentação oral: pontualidade, clareza, motivação (0 a 2)
d) Apresentação powerpoint: qualidade visual, histórica, técnica (0 a 2)
e) Fontes bibliográficas – (0 a 1)
Trabalho de pesquisa sobre artista catarinense da escolha dos estudantes. Apresentar vida, obras,
contexto, principais contribuições, paralelos na arte no Brasil e no mundo;
Nota de 0 a 10 Peso: 45%
ENVIO DOS TRABALHOS POR EMAIL ANTECIPADO CONFORME CRONOGRAMA

Bibliografia virtual
DEMPSEY, Amy. Estilos, escolas e movimentos. Cosac e Naify. 2011.
ITTLE, Stephen. Ismos. Para entender a arte. São Paulo: Globo, 2011.
JANSON, H.W; JANSON, Anthony. Iniciação à História da Arte, 3ª edição, Editora WMF Martins
Fontes, 2009.
GOMBRICH, Ernst. A História da Arte. 18ª edição. Ed itora LTC. 2000.
STANGOS, Nikos. Conceitos da arte moderna. 1ª edição. Editora Zahar. 1994.
JENNY, Peter. Um olhar Criativo. Coleção GGmoda, 2015.
OLIVEIRA, Sandra R. Ramalho e. Arte, objetos estéticos e relações culturais. Linhas Revista do
Programa de Mestrado e Cultura, Florianópolis, v. 1, n. 3, p.107-113, dez. 2001.
PRECIOSA, Rosane. Produção estética: notas sobre roupas, sujeitos e modos de vida. São Paulo:
Anhembi, 2005.

CRONOGRAMA EXCEPCIONAL 2021.1
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ATIVIDADE
Apresentação da disciplina e divisão de tarefas
19/05

Unidade II
Gótico, Renascença

26/05

Unidade II
Barroco, Rococó

02/06

Unidade II
Romantismo, Realismo, Impressionismo

09/06

Unidade II
Art Nouveau, Expressionismo, Cubismo.

16/06

Movimentos: Futurismo, Abstracionismo e
Construtivismo.

23/06

Movimentos: Neoplasticismo, Dadaísmo e
Surrealismo.

30/06

Av1 - Prova
Movimentos:, Ready-mades, Arte Pop e Op
Art

07/07

Aula Assíncrona
(Bibliografia: ECO, JANSON,
GOMBRICH, PROENÇA)
Aula Assíncrona
(Bibliografia: ECO, JANSON,
GOMBRICH, PROENÇA)
Aula expositiva
(Bibliografia: ECO, JANSON,
GOMBRICH, PROENÇA)
Aula expositiva
(Bibliografia: ECO, JANSON,
GOMBRICH, PROENÇA)
Aula expositiva
(Bibliografia: ECO, JANSON,
GOMBRICH, PROENÇA)
Aula expositiva
(Bibliografia: ECO, JANSON,
GOMBRICH, PROENÇA)
Av1 - Prova
Aula expositiva
(Bibliografia: ECO, JANSON,
GOMBRICH, PROENÇA)
Aula expositiva
(Bibliografia: ECO, JANSON,
GOMBRICH, PROENÇA)
Aula Assíncrona

14/07

Movimentos:, Arte Conceitual, Minimalismo.

21/07

Unidade II
2.3 Arte(s): diálogos possíveis no século XXI.
Arte e transição: fotografia e cinema ARTE
CATARINENSE

28/07

AV2 - APRESENTAÇÃO SEMINÁRIO: artistas
catarinenses
AV2 - APRESENTAÇÃO SEMINÁRIO: artistas
catarinenses
AV2 - APRESENTAÇÃO SEMINÁRIO: artistas
catarinenses
Fechamento do semestre

04/08
11/08

Avaliação 2
Avaliação 2
Avaliação 2

Material teórico
disponível no Moodle
Material teórico
disponível no Moodle
Aula síncrona
Material teórico
disponível no Moodle
Aula síncrona
Material teórico
disponível no Moodle
Aula síncrona
Material teórico
disponível no Moodle
Aula síncrona
Material teórico
disponível no Moodle
Av1 - Prova
Aula síncrona
Material teórico
disponível no Moodle
Aula síncrona
Material teórico
disponível no Moodle
Material teórico
disponível no Moodle

APRESENTAÇÃO
SÍNCRONA
APRESENTAÇÃO
SÍNCRONA
APRESENTAÇÃO
SÍNCRONA
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UNIVERSIDADE DO ESTADO DE SANTA CATARINA- UDESC
CENTRO DE ARTES
DEPARTAMENTO DE MODA
FICHA CADASTRAL DISCIPLINAS
Código disciplina
Curso

LABORATÓRIO DE CRIATIVIDADE
MODA

Professor (a)

Balbinette Silveira

Monitor (a)
Tipo
Obrigatória/Eletiva
Plataforma (s) que utiliza
Carga horaria total (h/a)
36/54/72
Horários
(Atividades Síncronas)
Pré-requisitos
Prioridade de Vagas
Materiais/equipamentos/softwar
es necessários

Contato
babimoda@yahoo.com.
br
Contato
Nº Vagas 45

Fase 1ª
Turma X, Y e A
Obrigatória
Moodle e TEAMS
Atividades
Atividades
Atividades Presenciais
Síncronas (h/a) Assíncronas
(h/a)
(no retorno presencial)
(h/a)
27
27
----3as das 20:00 às 22:30h no TEAMS
Não há
Livre

(Ementa/objetivos/conteúdo programático: não devem ser alterados segundo Res. 040/2020-Consuni)

Ementa:
Conceitos e ferramentas de criatividade. Princípios criativos. Processo Criativo.
Breve descrição do conteúdo programático e objetivos
OBJETIVO GERAL
Aplicar ferramentas para o desenvolvimento da capacidade criativa que possibilitem a
experiência motivadora, reflexiva e inovadora em atividades de criação.
OBJETIVOS ESPECÍFICOS
Ampliar o repertório individual do aluno através dos processos criativos, da representação
gráfica pelo desenho e pelos estudos práticos da cor;
Exercitar as capacidades criativas e mentais (raciocínio, avaliação, percepção, etc.) e
afetivas (responsabilidades, autonomia, etc.) através dos materiais e recursos criativos e
expressivos;
Aplicar procedimentos criativos e expressivos na criação de moda;
CONTEÚDO PROGRAMÁTICO
Criatividade & processo criativo:
Fontes de inspiração
Técnicas de criação de ideias
Procedimentos e critérios de Avaliação
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ATIVIDADE

DATA DE
ENTREGA*

CRITERIOS DE AVALIACAO

Projetos de Criatividade [processos & técnicas]
Atividade 1: Criatividade é...

10/06

Entrega: 10/06

PESO

60 %
de 0 a 3: completude da tarefa;
de 0 a 4: coerência do mapa
mental com a citação
selecionada;
de 0 a 3: coerência da imagem
selecionada com o conceito
apresentado.

Peso 10%
Atividade 2:

17/06

-marca de moda

de 0 a 4: completude da tarefa;
de 0 a 2: quantidade e
qualidade das ideias geradas;

-registros da sessão de brainstorming sobre
possível segmento e estilo da marca;

de 0 a 2: adequação do logotipo
ao segmento/estilo da marca.

-registros da sessão de brainwriting sobre
possível nome para marca;
-registros da sessão de 635 com possíveis
logotipos;
- desenho em cor do logotipo selecionado
para marca de moda fictícia.
Entrega: 17/06
Atividade 3: dentro da minha gaveta

24/06

sendo que a primeira e a última coincidem
[mesma imagem de início e fim]

de 0 a 1,5: exercício das
conexões linkadas;
de 0 a 1,5: criatividade na
interação entre os elos;

[b] selecionar 3 imagens da sequência com
aprovação da professora;
Entrega:

de 0 a 1,5: coerência da
propostas com os elos
selecionados;

[a] montagem com 3 imagens “elo”
selecionadas como referência visual;

de 0 a 4: estética das
composições;

[b] 4 tratamentos de superfície [estampa
corrida, estampa localizada, trama,
intervenção têxtil] na dimensão 15x15 cm
com base nos três “elos” não-sequenciais
escolhidos

de 0 a 1,5: criatividade e
inventividade em técnicas e
materiais.

Entrega 24/06
Atividade 4: Projeto de azar

24/06

de 0 a 1: comp.da tarefa;

[em grupos de 3 ou 4 alunos]

de 0 a 1: texto explicativo;

Entrega no teams:

de 0 a 4: adequação das peças
às restrições;

[a] texto de 5 a 10 linhas apresentando as
diretrizes do projeto;

de 0 a 4: capricho e
detalhamento dos desenhos das
peças.
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[b] desenhos à mão e coloridos de 4 peças de
vestuário/acessório compondo minicoleção
resultante do jogo-processo projetual

Peso 10%

Entrega 24/06
Atividade 5: Sinestesia

01/07

Entrega no teams:

Por painel [x5]:
de 0 a 1: conteúdo do painel
[coerência com o estímulo
proposto];

a] painel visual com ref. de som;
[b] painel visual com ref. de cheiro;

de 0 a 1: forma do painel
[qualidade estética e
acabamento].

[c] painel visual com ref. de textura;
[d] painel visual com ref. de gosto;
[e] painel visual com ref. temática;
Entrega 01/07
Atividade 6: MESCRAI a partir de peça de
museu online

01/07

de 0 a 1,5: comp da tarefa
de 0 a 3,5: detalhamento das
ações desenvolvida em cada
etapa;

Entrega no teams:
[a] foto frente e verso da peça
original/inspiração;

de 0 a 3: qual. estética da
vestimenta proposta;

[b] explicação de cada etapa desenvolvida;

de 0 a 2: criatividade da
vestimenta proposta

[c] desenho simplificado da peça proposta
Entrega: 01/07
Projeto final
O não-convencional: idealização de bolsa
inspirada em estilistas do século XX.
Entregas teams em PPT, na seguinte
sequencia:
[a] [Capa com nome do aluno]
[a.1] painel de referência visual
[a.2] cartela de cores
[a.3] texto referência [100 palavras]
[a.4] desenho da peça
[b] desenho/esboço bolsa com base no
conceito desenvolvido

08/08

de 0 a 2: correspondência entre
planejado e executado;

40%

de 0 a 2: coerência e
adequação ao tema
de 0 a 2: criatividade, inovação
e impacto visual
de 0 a 1,5: unidade e qualidade
estética;
de 0 a 1,5: qualidade conceitual
e uso de materiais;
de 0 a 1: cuidados na
apresentação e capricho nos
detalhes

[c] citar materiais utilizados
[d] texto justificativa tema/categoria estética
de 20 a 30 linhas
[e] geração de alternativas
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Bibliografia virtual
Artigos, links, vídeo disponibilizados pelo MOODLE da disciplina.
Bibliografia Básica:
DE LA TORRE, S. Criatividade aplicada – Recursos pra uma formação criativa. São Paulo,
Madras. 2008.
PEDROSA, I. O Universo da Cor. Rio de Janeiro. SENAC nacional, 2006.
PREDEBON, J. Criatividade abrindo o lado inovador da mente. São Paulo: Atlas, 2010.
CRONOGRAMA EXCEPCIONAL 2021.1
DATA
Aula 1 e 2- 20/05

Aula 3 e 4- 27/05

Aula 5 e 6- 10/06

Aula 7 e 8- 17/06

Aula 9 e 10- 24/06

ATIVIDADE
Criatividade & processo criativo:
Apresentação do Plano de ensino e proposta da disciplina
Apresentação dos colegas [dinâmica de speed dating]
lista de 10 alegrias infantis
recursos: slides e aula síncrona no Teams
Apresentação/entrega cartazes NOME
Criatividade & processo criativo:
tarefa para entrega na semana seguinte: relatório sobre o filme (a
combinar o filme)
Recursos: slides e aula síncrona no Teams
Criatividade & processo criativo:
Texto base: WEINER, Rui. A criatividade no ensino do design: o
processo criativo [2º capítulo], pp.41-59.
Mapa Mental + Mapa conceitual
Atividade: mapa mental sobre criatividade
Recursos: slides e aula síncrona teams
Criatividade & processo criativo:
Recursos: slides e aula síncrona no Teams
Live sobre Criatividade
Fontes de inspiração:
[Atividade 1: criatividade é... – mapa mental + imagem referência
sobre conceito de criatividade]
Recursos: slides e aula síncrona teams
Técnicas de criação de ideias
Brainstorming [estilo] + Brainwriting [nome] + 635 [logotipo]
[Atividade 2: nossa marca de moda – gerar ideias de logotipo
para marca de moda fictícia composta para o grupo]
Recursos: slides e aula síncrona teams
Técnicas de criação de ideias
Conexões linkadas + Relações Forçadas
[Atividade 3: criatividade infinita: dentro da minha gaveta – criar
4 tratamentos de superfície com base em três “elos” nãosequenciais da conexão]
Recursos: slides e aula síncrona teams
Técnicas de criação de ideias
Diseño jugado
[Atividade 4: Projeto de azar – desenhar vestimentas com
diretrizes escolhidas aleatoriamente]
Recursos: slides e aula síncrona teams
Paineis de referência visual
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Aula 11 e 12- 01/07

Aula 13 e 14- 08/07

Aula 15—15/02

[Atividade 5: sinestesia – desenvolver paineis de referência visual
para diferentes associações analógicas sobre temas propostos]
Recursos: slides e aula síncrona teams
Paineis de referência visual
[continuação Atividade 5]
Fontes de inspiração: museu online
MESCRAI (Modifique, Elimine, Substitua, Combine, Rearranje,
Adapte, Inverta).
[Atividade 6: proposta de vestimenta esportiva com aplicação da
técnica de MESCRAI a partir de peça de algum museu online]
Recursos: slides e aula síncrona
Sketchbook
Conceito e tema (mapa mental + brianstorming)
Painel visual
Recursos: slides e aula síncrona
Cartela de cores
Projeto final individual
Sketckbook, conceito e tema, cartela de cores, painel visual
Recursos: aula síncrona para atendimento individual
Cartela de cores, painel visual e geração de alternativas
Recursos: aula síncrona para atendimento individual
Geração de alternativas
Escolha de possíveis materiais de acordo com o conceito do projeto
Recursos: aula síncrona para atendimento individual
Montagem do PPT do projeto final
Escolha do produto final
Recursos: aula síncrona para atendimento individual
Entrega do PPT com postagem compartilhada no TEAMS.
Finalização e avaliação da disciplina
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UNIVERSIDADE DO ESTADO DE SANTA CATARINA- UDESC
CENTRO DE ARTES
DEPARTAMENTO DE Moda
FICHA CADASTRAL DISCIPLINAS
(0000)
Código disciplina
Curso
Professor (a)
Monitor (a)
Tipo
Obrigatória/Eletiva
Plataforma (s) que utiliza
Carga horaria total (h/a)
54
Horários
(Atividades Síncronas)
Pré-requisitos
Prioridade de Vagas
Materiais/equipamentos/softwar
es necessários

(XXXX)
Nome da disciplina
Materiais Têxteis
Bacharelado em Moda
Tatiana Longhi
Não há
Fase 1ª
Turma X / A
Teams; Moodle
Atividades
Atividades
Síncronas (h/a) Assíncronas
(h/a)
50%
50%

Contato
Contato
Nº Vagas
Atividades
Presenciais (h/a)
(no retorno presencial)

Quarta-feira - Turma X - 15:20 – 17:50 HS
Quarta-feira - Turma A - 18:10 – 20:50 HS

Não há
Livre
Word, Power Point, PDF, internet

(Ementa/objetivos/conteúdo programático: não devem ser alterados segundo Res. 040/2020-Consuni)

Ementa:
As fibras têxteis: classificação, simbologia, características e propriedades, identificação. Fios têxteis:
classificação, nomenclatura, propriedades. Tecidos: classificações, glossário têxtil com descrição
técnica e comercial. Materiais alternativos. Inter-relação fibras-fios-tecidos. Aplicação dos diversos
materiais têxteis em produtos de moda.

Breve descrição do conteúdo programático e objetivos
3.1 OBJETIVO GERAL
Instruir os alunos aos diferentes processos da cadeia produtiva da moda e seus materiais têxteis.
3.2 OBJETIVOS ESPECÍFICOS
3.2.1 Compreender a cadeia produtiva de moda na contemporaneidade;
3.2.2 Diferenciar os materiais têxteis em suas especificidades;
3.2.3. Identificar e apreender os substratos têxteis – fibras, fios, tecidos – para a aplicação adequada
em produtos de moda.
CONTEÚDO PROGRAMÁTICO
Unidade 1. A cadeia produtiva têxtil. A Aplicação dos diversos materiais têxteis em produtos de moda.
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Unidade 2. Tecidos – classificação dos tecidos quanto à aplicação têxtil, estrutura, coloração e uso
comercial.
Unidade 3. Símbolos de manutenção têxtil.
Unidade 4. Fibras têxteis: classificação, nomenclatura e propriedades.
Unidade 5. Fios têxteis: classificação, nomenclatura e propriedades.

Procedimentos e critérios de Avaliação
5 METODOLOGIA
O conteúdo da disciplina será ministrado sob a forma de aulas teórico-práticas, com uso de recursos
audiovisuais variados, tais como:
· Aulas online na Plataforma Teams – Equipe MATEX, como o objetivo de promover a interação
entre os alunos e a professora e o contato virtual da turma. Estas aulas também ficarão gravadas
para acesso posterior.
· Repositório de aulas, exercícios e demais materiais: Moodle UDESC.
· Indicação de vídeos sobre os temas abordados, feitos por empresas do setor têxtil. Demais
materiais, cartilhas e reportagens sobre temas relevantes para a disciplina.
· Videoaulas gravadas com explanação dos tópicos pela professora. O link de acesso à
plataforma na qual cada vídeo está disponível será disponibilizado no Moodle da disciplina de
Materiais Têxteis.
· Fórum de discussão de cada aula, disponível no Moodle a partir da postagem da aula, como
canal aberto para orientação mais detalhada, como base nas dúvidas dos alunos.
Eventuais dificuldades técnicas devem ser comunicadas à professora.

ATIVIDADE

CRITÉRIOS DE AVALIAÇÃO

A) Profundidade da pesquisa sobre o tecido (0 a 4)
B) Informação técnica correta e de fonte confiável (0 a 3)
Glossário de
C) Imagens de boa qualidade (0 a 2)
Tecidos Digital
D) Apresentação da bibliografia consultada (0 a 1)
(Trabalho
Os tecidos a serem pesquisados serão sorteados no primeiro dia de
individual que ao aula. O aluno deverá postar a sua pesquisa no Moodle da UDESC, na
final irá compor
seção de entrega do trabalho. O arquivo final colaborativo será
um glossário
disponibilizado no Moodle.
único de toda a
turma)
Atenção – O trabalho, em formato digital, deverá ser postado no Moodle
na data marcada, até as 23h59min. Não entrega ou atraso do trabalho
acarretará 50% desconto da nota TOTAL, na primeira semana de atraso.
Obs.: O Glossário de Tecidos em formato físico será desenvolvido assim
que possível em outro semestre.

PESO

Avaliação 1:

30%
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Avaliação 2:
Exercícios para
aprofundamento
do conteúdo

A) Coerência das respostas, de acordo com cada questão (0 a 10)
Atividade 1) Tecidos e outros materiais têxteis (0-1)
Atividade 2) Etiqueta têxtil (0-1)
Atividade 3) Fibras Têxteis (0-1)
Atividade 4) Pesquisa outras fibras vegetais (0-1)
Atividade 5) Algodão (0-1)
Atividade 6) Fibras naturais animais (0-1)
Atividade 7) Seda (0-1)
Atividade 8) Fibras químicas artificiais (0-1)
Atividade 9) Fibras químicas sintéticas (0-1)
Atividade 10) Fios têxteis (0-1)
O conteúdo teórico e o exercício são disponibilizados no Moodle da
UDESC. O aluno deverá acessar, acessar o link do exercício e
responder (envio automático) ou postar de volta no sistema, na
seção de entrega do trabalho. O prazo entre a publicação da aula
remota/ solicitação do trabalho e a entrega da atividade feita pelo
aluno é de uma (01) semana.

70%

Atenção – O exercício deverá ser postado no Moodle dentro do prazo, até
no máximo às 23h59min da data final. Não entrega ou atraso do trabalho
acarretará 50% desconto da nota TOTAL, na primeira semana de atraso.

Bibliografia virtual
BÁSICA:
ALMEIDA NETO, Pedro Pita. Fibras têxteis. Rio de Janeiro: SENAI-CETIQT, 1996. V.2.
ARAÚJO, Mário de; CASTRO, E. M. de Melo e. Manual de engenharia têxtil. Lisboa: Fundação
Calouste Gulbenkian, 1984. 2 v.
PEZZOLO, Dinah Bueno. Tecidos: história, tramas, tipos e usos. São Paulo: SENAC, 2007.
COMPLEMENTAR:
CHANTAIGNIER, Gilda. Fio a fio: tecidos, moda e linguagem. São Paulo: Estação das Letras Editora,
2006.
DANIEL, Maria Helena. Guia Prático dos tecidos. Osasco/SP: Novo Século Editora, 2011.
SABRÁ, Flávio. Inovação, estudos e pesquisas: reflexões para o universo têxtil e de confecção. São
Paulo: Estação das Letras e Cores, Rio de Janeiro: SENAI/CETIQT, 2012.
UDALE, Jenny. Tecidos e moda: explorando a integração entre o design têxtil e o design de moda. 2.
ed. Porto Alegre: Bookman, 2015.
VINCENT-RICARD, Françoise. As espirais da moda. 3.ed. Rio de Janeiro: Paz e Terra, 1996.
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Aula

Data

1

19/05
online

2
3
4

26/05
online
02/06
online
09/06
online

Conteúdo das aulas
Apresentação do Plano de Ensino e
demais providências do semestre.
Plataforma de videoconferência:
Teams – Equipe MATEX.
Repositório das aulas: Moodle
Aula síncrona Tecidos e outros materiais
têxteis
Aula síncrona Etiqueta têxtil
Aula síncrona Fibras naturais animais:
seda.

Atividades dos alunos
Acompanhamento da leitura do Plano de
Ensino e uso do Moodle UDESC. Sorteio dos
tecidos do Glossário Digital.
Atividade 1: link de acesso à aula e atividade
no Moodle. Entrega até 02/06
Atividade 2: link de acesso à aula e atividade
no Moodle. Entrega até 09/06
Atividade 5: link de acesso à aula e atividade
no Moodle. Entrega até 16/06

24

5

16/06
online

6

23/06
online

7
8
9
10

30/06
online
07/07
online
14/07
online
21/07
online

11

28/07
online

12

04/08
online

13

11/08
online

14

18/08
online

15
16

25/08
online
De 02
a 06/09

Aula síncrona Fibras Têxteis. Vídeo
máscaras.
Aula síncrona Fibras naturais vegetais:
linho; sisal; juta; cânhamo; coco; rami.
Apresentação da pesquisa Utilidade das
outras fibras vegetais (individual ou
grupos). Atividade 4
Aula síncrona Fibras naturais animais:
lãs e pelos.
Aula síncrona Fibras naturais vegetais:
algodão.
Aula síncrona Fibras químicas artificiais:
viscose; acetato; modal; tencel; liocel.
Apresentação da pesquisa do Glossário.
AV1 Glossário de Tecidos Digital
Aula síncrona Fios têxteis: classificação,
nomenclatura e propriedades. Titulação
dos fios têxteis.
Aula síncrona Fibras químicas sintéticas:
poliéster; poliamida; acrílico; elastano.
Aula síncrona Aramida; polietileno;
polipropileno. Outras fibras (amianto;
metálica; vidro; carbono).
Aula síncrona. Publicação do glossário
finalizado para a turma. Considerações
finais sobre a disciplina. Encerramento.
Exame

Atividades 3: link de acesso à aula e
atividade no Moodle. Entrega até 23/06
Atividade 4 Pesquisa – Utilidade das outras
fibras vegetais. Apresentação e discussão das
pesquisas na próxima aula online. Entrega até
30/06
Na aula de hoje, o grupo/aluno deve entrar na
sala de aula virtual na hora da aula e
apresentar a sua pesquisa de forma oral.
Atividade 6: link de acesso à aula e atividade
no Moodle. Entrega até 14/07
Atividade 7: link de acesso à aula e atividade
no Moodle. Entrega até 21/07
Atividade 8: link de acesso à aula e atividade
no Moodle. Entrega até 28/07
Postar a pesquisa no Glossário aberto no
Moodle. Na aula de hoje, o aluno deve entrar
na sala de aula virtual na hora da aula e
apresentar a sua pesquisa de forma oral.
Atividade 9: link de acesso à aula e atividade
no Moodle. Entrega até 11/08
Atividade 10
Atividade 10: link de acesso à aula e
atividade no Moodle. Entrega até 25/08
O aluno deverá entrar na sala de aula virtual
no momento da aula. Entrega até 01/09
Caso fique em exame, acessar o link (Moodle)
e realizar a prova.
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UNIVERSIDADE DO ESTADO DE SANTA CATARINA- UDESC
CENTRO DE ARTES
DEPARTAMENTO DE MODA
FICHA CADASTRAL DISCIPLINAS
Código disciplina

Sistema de Moda

Curso

Nome da disciplina
Bacharelado em Moda

Professor (a)
Monitor (a)
Tipo
Obrigatória/Eletiva
Plataforma (s) que utiliza
Carga horaria total (h/a)

LILIANE E.F.CARVALHO

Contato 991156805
Contato
Nº Vagas

Fase 1

Turma

Atividades
Síncronas (h/a)

Atividades
Assíncronas (h/a)

54
30
Horários
(Atividades Síncronas)
Pré-requisitos
Prioridade de Vagas
Materiais/equipamentos/softwares
necessários

Atividades Presenciais
(h/a)
(no retorno presencial)
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SEXTA – 18:10 - 20:50
Não há
Livre

(Ementa/objetivos/conteúdo programático: não devem ser alterados segundo Res. 040/2020-Consuni)

Ementa:
A Cadeia Produtiva da Moda: criação e difusão. A Moda como linguagem. A Moda como Mercado. A
Moda como Sistema.
Objetivo:
Proporcionar aos estudantes conhecimentos sobre os diferentes processos da cadeia produtiva da
moda.
Conteúdo
Unidade 1º
A Cadeia Produtiva da Moda e seu Mercado
1.1 Cadeia de valor local e global;
1.2 Os diferentes agentes de criação e difusão da moda (criadores, bureaux de tendências, marcas,
grandes redes, fotógrafos, revistas, desfiles, modelos, bloggers etc.) e sua relação com o sistema da
moda.
1.3 Profissionais do setor e desafios do mercado.
Unidade 2º
A Moda como linguagem
2.1 Diferentes manifestações na área da moda;
2.2 Criatividade, linguagem e os limites do mercado da moda: da Alta-costura aos designers de moda
independentes.
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Unidade 3º
A Moda como sistema
3.1 Conceitos básicos que envolvem a moda como sistema;
3.2 O papel do designer de moda como agente nesse sistema;
3.3 Planejamento, desenvolvimento e lançamento de coleção: pesquisa, mix de coleção, criação,
calendário da moda, divulgação e comercialização.
Procedimentos e critérios de Avaliação
Avaliação 1 - Atividade em grupo (4 a 5)
Seminário: sobre profissionais do setor e desafios do mercado.
A partir de temáticas previamente orientadas em sala de aula, abordar em documentário (formato de
vídeo) Profissionais do setor e desafios do mercado na sociedade do século XXI.
Apontar projetos, marcas, grupos, indivíduos e sociedades que estabelecem formas tradicionais ou
inovadoras de se relacionar com a producão e consumo de moda.
Tempo mínimo de duração: 5 minutos
- Qualidade da pesquisa e entrevistas. (De 0 a 4)
- Apresentação, coerência e adequação do trabalho à proposta solicitada, domínio do conteúdo.
Relação da teoria com a prática (De 0 até 4)
- Qualidade visual e de conteúdo (referências) (De 0 até 2)
Nota de 0 a 10. PESO 45%
Apresentação online
Avaliação 2 – Artigo em dupla
Artigo acadêmico baseado nas leituras propostas em Sociedade e Moda e Sistema de Moda
correlacionando os espaços de Museu e Fábrica com o sistema de moda.
Critérios:
- Domínio do conteúdo teórico e identificação de conceitos abordados (0 a 3);
- Coerência entre os conteúdos da unidade (0 a 3);
- Escrita clara e objetiva (0 a 2).
- Adequação as normas técnicas da ABNT (0 a 2)
Nota de 0 a 10. PESO 55%
entrega por email
Bibliografia virtual
CALDAS, Dario. Universo da moda. São Paulo: Anhembi Morumbi, 1999.
CASTILHO, Káthia. Moda e linguagem. 2ª ed. rev., São Paulo: Editora Anhembi Morumbi, 2004.
CRANE, Diana. A Moda e Seu Papel Social. São Paulo: Editora SENAC, 2005.
Complementar:
FEGHALI, Marta Kasznar; DWYER, Daniela. As engrenagens da moda. Rio de Janeiro: Senac,
2001.
FLETCHER, Kate. O designer como facilitador. In: FLETCHER, Kate; GROSE, Lynda. Moda &
Sustentabilidade: design para mudança. Tradução: Janaína Marcoantonio. São Paulo: Editora
Senac São Paulo, 2011. Pp. 162-167.
JONES, Sue Jenkyn. Fashion design: manual do estilista. Tradução de Iara Biderman. São Paulo:
Cosac Naify, 2005. 240 p.
SANT'ANNA, Mara Rúbia. Teoria de moda: sociedade, imagem e consumo. São Paulo:
Estação das Letras, 2007.
CIDREIRA, Renata Pitombo. Os Sentidos da moda: (vestuário, comunicação e cultura). 2.ed. São
Paulo: Annablume, 2007.
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Atividades
21/05

Atividade de integração e apresentação do plano de ensino.

SÍNCRONA

28/05

Introdução ao Sistema de moda: conceituações
no tempo histórico

SÍNCRONA

Texto 1: “A sedução das coisas”
(LIPOVETSKY, Gilles)
PDF - http://lelivros.love/book/baixarlivro-o-imperio-do-efemero-gilleslipovetsky-em-pdf-epub-e-mobi-ou-leronline/

04/06

Introdução ao Sistema de moda: conceituações
no tempo histórico
Orientações sobre artigo acadêmico

Distinções da Moda na Era
Democrática: Ethos; Tendência;
Sistema; Produto.

SÍNCRONA

Alta Costura; Prêt-à-porter; Fast
Fashion; Slow Fashion;

SÍNCRONA

11/06

Introdução ao Sistema de moda: a indústria da
moda

18/06

A Cadeia Produtiva da Moda e seu Mercado:
Cadeia de valor local e global

25/06

A Cadeia Produtiva da Moda e seu Mercado Profissionais do setor e desafios do mercado: os
diferentes agentes de criação e difusão da moda
(criadores, bureaux de tendências, marcas,
grandes redes, fotógrafos, revistas, desfiles,
modelos, bloggers etc.) e sua relação com o
sistema da moda.

ORIENTAÇÕES para as
AVALIAÇÕES 1 E 2 – artigo e Vídeo
documental

02/07

A Moda como linguagem

Criatividade, linguagem e os limites do
mercado da moda: da Alta-costura aos
designers de moda independentes.

09/07

A Moda como sistema

ASSÍNCRONA
SÍNCRONA

Atividade de pesquisa, orientação e
desenvolvimento referente as
avaliações 1 e 2.
ASSÍNCRONA

SÍNCRONA

Planejamento, desenvolvimento e lançamento de
coleção: pesquisa, mix de coleção, criação,
calendário da moda, divulgação e
comercialização.
16/07

A Moda como sistema

ASSÍNCRONA

Planejamento, desenvolvimento e lançamento de
coleção: pesquisa, mix de coleção, criação,
calendário da moda, divulgação e
comercialização.
23/07

A Moda como sistema

ENTREGA DA AVALIAÇÃO 2

SÍNCRONA

Planejamento, desenvolvimento e lançamento de
coleção: pesquisa, mix de coleção, criação,
calendário da moda, divulgação e
comercialização.
30/07

DOCUMENTÁRIO

ASSÍNCRONA
QUESTÃO PARA RESPONDER E
ENVIAR VIA MOODLE.

06/08

A Moda como sistema

ORIENTAÇÕES PARA AVALIAÇÃO 1

SÍNCRONA

Moda e sustentabilidade: novas dinâmicas para o
século XXI
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13/08

A Cadeia Produtiva da Moda e seu Mercado
APRESENTAÇÕES
DOCUMENTAIS

20/08

VÍDEOS

A Cadeia Produtiva da Moda e seu Mercado
APRESENTAÇÕES
DOCUMENTAIS

27/08

DOS

DOS

AVALIAÇÃO 1 – SEMINÁRIOS

VÍDEOS

APRESENTAÇÃO
SÍNCRONA

AVALIAÇÃO 1 – SEMINÁRIOS

APRESENTAÇÃO
SÍNCRONA

AVALIAÇÃO FINAL
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UNIVERSIDADE DO ESTADO DE SANTA CATARINA- UDESC
CENTRO DE ARTES
DEPARTAMENTO DE MODA
FICHA CADASTRAL DISCIPLINAS
Código disciplina
Curso
Professor (a)
Monitor (a)
Tipo
Obrigatória/Eletiva
Plataforma (s) que utiliza
Carga horaria total (h/a)
36

Sociedade e Moda
Nome da disciplina
Bacharelado em Moda
LILIANE E.F.CARVALHO
Fase 1

Turma

Atividades
Atividades
Síncronas (h/a) Assíncronas
(h/a)
18

Horários
(Atividades Síncronas)
Pré-requisitos
Prioridade de Vagas
Materiais/equipamentos/softwares
necessários

Contato 991156805
Contato
Nº Vagas

Atividades
Presenciais (h/a)
(no retorno
presencial)

18

SEXTA – 20:50 – 22:30
Não há
Livre

(Ementa/objetivos/conteúdo programático: não devem ser alterados segundo Res.
040/2020-Consuni)
Ementa:
A Moda e seu papel social. Identidade sujeito-objeto. Sistematização de visões de mundo.
História cultural afro-brasileira. Moda, cultura e sociedade na contemporaneidade.
Objetivo:
Proporcionar ao aluno conhecimentos sócio-históricos necessários para compreender a
Moda como objeto social, relacionando-o com aspectos culturais da sociedade ocidental
contemporânea.
Conteúdo
Unidade I: Moda, cultura e sociedade na contemporaneidade
1.1 – O papel social da Moda
1.2 – Consumo: relações entre natureza e cultura, indivíduo e sociedade;
1.3 – Identidade “sujeito-objeto” e identidade “eu-nós”
Unidade II: Formas de Pensar e Vestir
2.1 – A sociedade de Moda: do eurocentrismo ao policentrismo
2.2 – A história cultural afro-brasileira e o corpo [branco] da Moda
2.3 – Os movimentos culturais juvenis e sua influência na Moda: figuras de estilo.
Unidade III: Mercado, Luxo e a nova sociedade de consumo

30

3.1 – O universo da Alta Moda
3.2 – Moda e sustentabilidade: novas visões na sociedade de consumo?
Procedimentos e critérios de Avaliação
AV1:
Artigo em dupla
Artigo acadêmico baseado nas leituras propostas em Sociedade e Moda e Sistema de Moda
relacionando os espaços de Museu e Fábrica com o sistema de moda.
Critérios:
a) domínio do conteúdo teórico e identificação de conceitos abordados (0 a 3);
b) coerência entre os conteúdos da unidade (0 a 3);
c) escrita clara e objetiva (0 a 2).
d) adequação as normas técnicas da ABNT (0 a 2)
Envio por email em data combinada
Valerá de 0 a 10. PESO 50%
AV2 – Seminário de pesquisa sobre Temas do século XXI e Alta Moda em Vogue Brasil
Pesquisa teórica e ilustrativa virtual em grupo apresentada no Powerpoint, sobre a influência
de temas do século XX abordados em Sistema da Moda em editoriais de Moda publicados
em revistas de moda no Brasil (edições de 2021).
Escolher 1 editorial de moda, mapear as principais tendências de moda que inspiraram cada
editorial, identificar o(s) tema(s) e produzir uma reflexão teórica utilizando textos de pelo
menos dois autores abordados nas unidades I e III.
Apresentação online
ENVIO DOS TRABALHOS EM PPT POR EMAIL
Valerá de 0 a 10. PESO 50%
BÁSICA:
CRANE, Diana. A Moda e Seu Papel Social. São Paulo: Editora SENAC, 2005.
BAUDRILLARD, Jean. A sociedade de consumo. Rio de Janeiro: Elfos, Ed. Lisboa:
Edições 70, 1995.
LIPOVETSKY, Gilles. O império do efêmero. São Paulo: Cia das Letras, 1991.
COMPLEMENTAR:
FEGHALI, Marta Kasznar. Batendo perna: forças que influenciam o comportamento do
consumidor de moda. In: FEGHALI, M. K.; SCHMID, Erika (orgs.). O ciclo da moda. Rio de
Janeiro: Ed. Senac Rio, 2008. p.13 - 46.
FLETCHER, Kate. O designer como facilitador. In: FLETCHER, Kate; GROSE, Lynda. Moda
& Sustentabilidade: design para mudança. Tradução: Janaína Marcoantonio. São Paulo:
Editora Senac São Paulo, 2011. p.162 - 167.
GRANDI, Silvia. Arte e moda: uma relação em evolução. In: SORCINELLI, Paolo (org.).
Estudar a Moda: corpos, vestuários, estratégias. São Paulo: Editora Senac São Paulo,
2008. p. 87 - 96.
GOMBRICH, Ernst. A História da Arte. 18ª edição. Ed itora LTC. 2000.
STANGOS, Nikos. Conceitos da arte moderna. 1ª edição. Editora Zahar, 1994.
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21/05
28/05

04/06

11/06

ATIVIDADE
Apresentação da disciplina, divisão de tarefas e
introdução à disciplina
Unidade I: Moda, cultura e sociedade na
contemporaneidade
1.2 – Consumo: relações entre natureza e
cultura, indivíduo e sociedade;
Unidade I: Moda, cultura e sociedade na
contemporaneidade –
1.3 – Identidade “sujeito-objeto” e identidade
“eu-nós”
Unidade I: Moda, cultura e sociedade na
contemporaneidade –
1.3 – Identidade “sujeito-objeto” e identidade
“eu-nós”

Atividade Síncrona
Texto 2:
SANT’ANNA, Mara Rúbia. Teoria
da Moda.

Atividade Assíncrona

Texto 3:
SANT’ANNA, Mara Rúbia. Teoria
da Moda.

Atividade Síncrona

ENTREVISTA COM ZYGMUNT
BAUMAN

Atividade Assíncrona
Material de leitura disponível no
Moodle.

18/06

ORIENTAÇÃO SOBRE ARTIGOS
ACADÊMICOS - ABNT

ORIENTAÇÕES PARA
AVALIAÇÃO 1

25/06

Unidade II: Formas de Pensar e Vestir
2.1 – A sociedade de Moda: do eurocentrismo
ao policentrismo
2.2 – A história cultural afro-brasileira e o corpo
[branco] da Moda

Texto 4: “O corpo [branco]
feminino no discurso de moda em
Vogue” (NOVELLI, Daniela) p. 5661
PDF
https://dobras.emnuvens.com.br/dob
ras/article/view/10/10
DOCUMENTÁRIO: A NEGAÇÃO
DO BRASIL

02/07

09/07

16/07

23/07
30/07

06/08

13/08
20/08

Unidade II: Formas de Pensar e Vestir
2.1 – A sociedade de Moda: do eurocentrismo
ao policentrismo
2.2 – A história cultural afro-brasileira e o corpo
[branco] da Moda
Unidade II: Formas de Pensar e Vestir
2.3 – Os movimentos culturais juvenis e sua
influência na Moda: figuras de estilo.
Unidade III: Mercado, Luxo e a nova
sociedade de consumo
3.1 – O universo da Alta Moda
ENTREGA DA AVALIAÇÃO 1
ORIENTAÇÃO PARA A AV2
Unidade III: Mercado, Luxo e a nova
sociedade de consumo
3.2 – Moda e sustentabilidade: novas visões na
sociedade de consumo?
Unidade III: Mercado, Luxo e a nova
sociedade de consumo
3.2 – Moda e sustentabilidade: novas visões na
sociedade de consumo?

Responder uma questão e postar
online.
Atividade Síncrona
Atividade Assíncrona
Material de leitura disponível no
Moodle.
Responder uma questão e postar
online.
Atividade Assíncrona
Responder uma questão e postar
online.

Texto 5: “O tempo das
tribos – o declínio do
individualismo nas
sociedades de massa” –
(MAFFESOLI, Michel)
Entrega da avaliação AV1

Atividade Síncrona

ORIENTAÇÃO PARA A AV2
Documentário: Consuming Kids
(2008)

Atividade Síncrona
Atividade Assíncrona

Texto 7: “O vestuário: da moda à
Ecomoda” (SCHULTE, Neide
Köhler) p. 26-57.
PDF
https://www.udesc.br/arquivos/ceart/i
d_cpmenu/3348/livro_teses_de_mo
da_neide_schulte_15232962659263
_3348.pdf
Seminário de pesquisa sobre Temas do século XXI e Alta Moda em Vogue Brasil
Seminário de pesquisa sobre Temas do século XXI e Alta Moda em Vogue Brasil
Fechamento da disciplina
AVALIAÇÃO FINAL

Atividade Síncrona

Responder uma questão e postar
online.
Atividade Síncrona

Atividade Síncrona
Apresentações online em PPT
Atividade Síncrona
Apresentações online em PPT

32

UNIVERSIDADE DO ESTADO DE SANTA CATARINA- UDESC
CENTRO DE ARTES
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FICHA CADASTRAL DISCIPLINAS
(BMO3A)
Código disciplina

(BMO3A)
Confecção de Vestuário Infantil e Masculino - 72h/a

Curso

Bacharelado em Moda

Professor (a)

Adriana Cardoso Pereira e
Mariana Battisti de Abreu
Natália Régis
3ª fase
X, Y e A

Monitor (a)
Tipo
Obrigatória/Eletiva
Plataforma (s) que utiliza

Carga horária total (h/a)
36/54/72
Horários
(Atividades Síncronas)
Pré-requisitos
Prioridade de Vagas
Materiais/equipamentos/softwares
necessários

adriana.pereira@udesc.br
mariana.abreu@udesc.br
nataliardesouza@gmail.com
média de 15 vagas por
turma/período

obrigatória
Moodle Udesc como Ambiente Virtual de Ensino e
Aprendizagem, para as três turmas (X, Y e A). Plataforma para
organização dos encontros, disponibilização de material
didático para as aulas assíncronas e entrega de trabalhos.
Teams como plataforma de atividades síncronas para as três
turmas. Via Office 326 Udesc.
Atividades
Atividades
Atividades Presenciais (h/a)
Síncronas (h/a)
Assíncronas
(no retorno presencial)
(h/a)
22
10
40
Turma Y - segundas-feiras - 14:20 às 17:50
Turma X - sextas-feiras - 13:30 às 17:00
Turma A - sextas-feiras - 19:00 às 22:30
Não há
Livre
Para a carga horária inicial em modo remoto serão ministrados
os conteúdos teóricos e introdutórios em encontros online
síncronos de 20% da carga horária total da disciplina e
assíncronos de 12% da carga horária total, sendo necessário
para isso ter computador ou celular com conexão com internet,
acesso ID UDESC e, em caso de utilizar o aparelho celular como
equipamento, indica-se realizar a instalação do aplicativo do
Teams para melhor acesso à plataforma de encontro síncrono.
Totalizam 32 horas de atividades remotas.
As restantes 40 horas de atividades serão teórico-práticas e
ministradas posteriormente em modo presencial, sendo
necessário para tanto a utilização do laboratório de confecção;
maquinário de costura e demais equipamentos e acessórios
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para confecção do vestuário (tecido, tesoura, ferro de passar,
fita métrica, giz, alfinetes e assim por diante).
(Ementa/objetivos/conteúdo programático: não devem ser alterados segundo Res. 040/2020-Consuni)

Ementa:
Etapas do Processo Produtivo do Vestuário. Ficha Técnica do Produto do Vestuário. Apresentação dos
equipamentos do Laboratório de Confecção. Informações sobre segurança no ambiente do
laboratório. Conhecimento das máquinas, equipamentos e acessórios industriais. Propriedades das
linhas e tipos de pontos. Planejamento de encaixe, risco, enfesto e corte. Treinamento operacional em
máquinas de costura industrial. Exercícios práticos de costura industrial. Testes de modelagem e
protótipos.
Breve descrição do conteúdo programático e objetivos
Conhecer os princípios e etapas da confecção de produtos do vestuário, o laboratório de confecção da
UDESC e as etapas envolvidas na preparação e realização de protótipos de peças do vestuário. Além
do primeiro contato com o maquinário e acessórios de confecção e as normas de segurança, serão
abordados os conteúdos teórico-práticos sobre a Ficha Técnica de Produto do Vestuário, informações
e exercícios sobre linhas, pontos e acabamentos.
Procedimentos e critérios de Avaliação
A disciplina contará com duas avaliações:
1 - Atividade de estudo de pontos, linhas, maquinário e acabamentos de duas peças do vestuário 50%
Entrega da atividade em PDF via Moodle (atendimento individual para suporte e retirada de dúvidas).
Critérios de avaliação:
1. Entrega da atividade no prazo estipulado: 0 a 1,5
2. Registro visual dos acabamentos e pontos da peça: 0 a 2
3. Coerência da descrição do maquinário utilizado em relação à peça: 0 a 2
4. Inserção dos tipos de ponto e linha utilizadas: 0 a 2
5. Descrição adequada dos tipos de acabamento: 0 a 2
6. Inclusão das referências e locais pesquisados: 0 a 1,5
obs.: a nota será uma média simples da atividade de análise das duas peças escolhidas. Cada peça
gerará uma ficha de estudo.
2- Protótipo do vestuário infantil (peça a ser definida pela disciplina de Modelagem do Vestuário
Infantil e Masculina) - 50%
Critérios de avaliação:
Peça (70%)
1. Qualidade das costuras, acabamentos e arremates (alinhamento, ponto regulado, costuras inteiras,
arremates adequados, aviamentos aplicados corretamente) – 0 a 2
2. Precisão dos encaixes – 0 a 2 pontos
3. Participação e produção em sala – 0 a 1 pontos
4. Limpeza de fios e dos materais - 0 a 1 ponto
5. Passadoria – 0 a 1 pontos
6. Apresentação do trabalho (embalagem adequada e identificada e peça devidamente armazenada)
–0a1
7. Realização dos exercícios de preparação dos acabamentos (ao menos 2) - 0 a 2
Ficha Técnica (30%)
1. Materiais e aviamentos - 0 a 2
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2. Plano de corte e lista de moldes - 0 a 2
3. Desenho técnico (com detalhamento de acabamentos e legendas) - 0 a 3
4. Sequência operacional, maquinário e acessórios - 0 a 3
Obs. As peças devem ser apresentadas em um envelope com os respectivos moldes e fichas técnicas
de modelagem e confecção.
Bibliografia:
BÁSICA
TAILLEFERRE, Catherine; BYRS, Jeoffrin J. Curso de corte e costura; da ‘Enciclopédia Feminina’; da
revista ‘Elle’. Rio de Janeiro: Tecnoprint, [19--]. 152p. (Edições de Ouro).
PRENDERGAST, Jennifer. Técnicas de costura. São Paulo: G. Gili, 2015. 184 p.
AMADEN-CRAWFORD, Connie. Costura de moda: técnicas básicas. Porto Alegre: Bookman, 2014. 183
p.
COMPLEMENTAR
ARAÚJO, Mário de. Tecnologia do Vestuário. Lisboa: Fundação Calouste Gulbenkin, 1986.
PETROSKI, Edio Luiz (ORG.) Antropometria: técnica e padronização. Editora Pallotti, RS, 1999.
ROSA, Stefania. Alfaiataria: modelagem plana masculina. 2. ed. rev. Brasília, DF: Ed. SENAC, 2012. 224
p.
SENAC. Departamento Nacional. Modelagem plana masculina. São Paulo: Ed. SENAC, 2003. 144 p.
STERBLITCH, Vera. Acabamentos de Costura. Editora Ediouro, 1996.
CRONOGRAMA EXCEPCIONAL 2021.1
SEMANA
1

DATA
T.Y - 17/05
T.X - 21/05
T.A -21/05
síncrono Teams

ATIVIDADES
Apresentação do Plano de Ensino, discussão e acertos necessários.
Etapas do Processo Produtivo do Vestuário - aula online síncrona
(Teams). - conteúdo teórico.
Turma Y - segundas-feiras - 14:20 às 17:50- Adriana
Turma X - sextas-feiras - 13:30 às 17:00 - Adriana
Turma A- sextas-feiras- 19:00 às 22:30 - Mariana

2

3

4

28/05
síncrono Teams
(acessar material
previamente no
Moodle)
04/06
assíncrono
Moodle
11/06
síncrono Teams

Obs.: Será discutida no primeiro dia de aula a possibilidade dos
alunos matriculados nas turmas X e Y dos períodos vespertinos do
curso, participarem integrados da turma A no período noturno,
apenas durante o modo remoto para o conteúdo teórico da
disciplina: Turmas X e Y (profa Adriana).
Ficha Técnica do Produto do Vestuário - parte síncrona (Teams), parte
assíncrona (Moodle). Acessar material na plataforma Moodle
conforme encontro.

Apresentação dos equipamentos que compõem o atelier de
confecção da UDESC. Normas de segurança e utilização do espaço aula online assíncrona (Moodle).
Conhecimento das máquinas, equipamentos e acessórios industriais.
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Linhas, pontos e acabamentos: características, tipos e maquinários.
(acessar material
previamente no
Moodle)

Conteúdos trabalhados parte síncrona (Teams), parte assíncrona
(Moodle).
*Solicitar separação de duas peças do vestuário para estudo.

5

6

7

8

T.Y - 14/06
T.X - 18/06
T.A -18/06

Aula síncrona realizada para exemplificação dos conteúdos da aula 4
- exercício para identificação do maquinário, acessórios, tipo de
ponto, linha e acabamentos utilizados para a confecção da peça.

síncrono Teams

Obs.: separação das turmas para melhor atendimento das questões.

T.Y - 21/06
T.X - 25/06
T.A - 25/06

Realização de atividade individual de análise de peças do vestuário.
Atendimento online individualizado para retirada de dúvidas por
agendamento (15 minutos por estudante) - online síncrono (Teams)

síncrono Teams
T.Y - 28/06
T.X - 02/07
T.A - 02/07

Realização de atividade individual de análise de peças do vestuário.
Atendimento online individualizado para retirada de dúvidas por
agendamento (15 minutos por estudante) - online síncrono (Teams)

síncrono Teams
09/07
assíncrono
Moodle

Planejamento, encaixe, risco, enfesto e corte: princípios para a
organização das etapas de corte - conteúdo teórico assíncrono
realizado (Moodle).
Entrega de atividade de análise de peças do vestuário em formato
PDF via Moodle (agendamento da data final de entrega com as
turmas).

9

presencial

Exercícios de costura industrial - aula prática presencial no atelier de
confecção.

10

presencial

Exercícios de costura industrial - aula prática presencial no atelier de
confecção.

11

presencial

Preparação para a prototipagem: confecção de dois acabamentos da
peça escolhida para prototipar- aula prática presencial no atelier de
confecção.

12

presencial

Prototipagem - aula prática presencial no atelier de confecção.

13

presencial

Prototipagem - aula prática presencial no atelier de confecção.

14

presencial

Prototipagem - aula prática presencial no atelier de confecção.
Entrega final da peça confeccionada com a ficha técnica em envelope
com modelagem.

15*

presencial

Encerramento e avaliação da disciplina. Devolução das atividades
corrigidas e observação das possíveis melhorias - feedback sobre a
aprendizagem e desenvolvimento da atividade/percurso formativo.

EXAME

presencial

Elaboração de dois acabamentos da peça infantil preparada na
disciplina de Modelagem do Vestuário Infantil e Masculino com
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ficha técnica e descrição detalhada de tipos de pontos, linhas e
acabamentos realizados.
*Obs.: Para fins de registro no SIGA serão contabilizadas três aulas online e assíncronas extras
totalizando 18 encontros no total. A adaptação de 18 para 15 encontros semanais está,
contudo, prevista e amparada institucionalmente por conta do contexto da pandemia.
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UNIVERSIDADE DO ESTADO DE SANTA CATARINA- UDESC
CENTRO DE ARTES
DEPARTAMENTO DE MODA
FICHA CADASTRAL DISCIPLINAS
BMO2X
BMO2Y
BMO2A

Desenho de Moda

Curso

Design de Moda

Professor (a)

Fabiana Ludwig dos Santos
Cunha

Contato
48 984247919

Monitor (a)

Inexistente

Tipo

Fase 3ª

Contato
Inexistente
N. Vagas
Livre

Obrigatória/Eletiva
Plataforma (s) que utiliza
Carga horaria total (h/a) 3
créditos
54

Horários
(Atividades Síncronas)
Pré-requisitos
Prioridade de Vagas
Materiais/equipamentos/softwar
es necessários

Turma X, Y e A

Microsoft TEAMS
Atividades
Atividades
Síncronas (h/a) Assíncronas
50
(h/a)
50

Atividades
Presencial
(h/a)
Aula conforme
cronograma
(remota ou
presencial)

13h30min- 16h10min
Terça Feira
Não há
Livre
A mesma lista de materiais básicos de desenhos que
fazem parte da lista pedida pela professora Gabriela
(Ex: lápis 4B, 6B, borracha, apontador, esfuminho,
papel 180gramatura, papel 300gramatura, godê para
pintura, pincéis macios, papel toalha, lenço
umedecido, potinho para água, cola bastão, estilete)
Técnicas de Pintura que iremos praticar: Giz Pastel
Seco, lápis de cor aquarelável (manipularemos com
e sem água), aquarela compacta e marcadores.
P.S: Quanto as técnicas de pintura, caso tenham
dúvidas de quantidade ou qual marca comprar, não
precisam adquirir no início do semestre. Falaremos
sobre isso no retorno às aulas, pois este conteúdo
será ministrado só na segunda parte.
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(Ementa/objetivos/conteúdo programático: não devem ser alterados segundo Res. 040/2020-Consuni)

Ementa:
Proporções e estrutura óssea/muscular para construção da representação da figura
masculina e infantil estático e em movimentos. Estudo de diferentes biótipos.
Aplicação dos recursos técnico/artísticos para a representação gráfica de modelos
de roupas com diferentes tipos de tecidos, texturas e estampas – Panejamento.
Desenho de projeção da figura de moda: de frente, de lado, de costas. Aspecto
compositivo e ambientação.
Breve descrição do conteúdo programático e objetivos
Iremos exercitar a percepção acerca do croqui de Moda e os produtos que o vestem.
Objetivo: Ampliar o conhecimento, a criatividade e a percepção na área do desenho de
Moda.
Procedimentos e critérios de Avaliação

ATIVIDADE

AV1 Exercícios em sala Pasta L.

40%
Desenho de moda masculino
e infantil:

CRITÉRIOS DE AVALIAÇÃO

Estudo dos diferentes biótipos (feminino, masculino
e infantil)
a) Construção da figura de moda/croqui.
b) (Masc. e Inf.) Detalhamentos rosto/cabelos,
c) olhos, boca, nariz, braços/mãos, pernas/pés
d) (de 0 a 4)
e) Representação de texturas
f) (3 segmentos |
em 3 croquis | revista + representação,
aplicação de volumetria nos produtos que
vestem a figura de moda (de 0 a 6)

PESO

40%

AV2

60%
Criação de um personagem
(frente, costas e lado).
A3 (Paisagem)

A. Estilo/autoral do croqui|personagem
(proporção, volume, luz e sombra
equilíbrio etc) (de 0 a 3)
B. Qualidade da aplicação das
técnicas de pintura (de 0 a 2)
C. Representação do panejamento,
D. texturas
e padronagens (de 0 a 2)
E. Briefing e Cenário (de 0 a 3)

60%

Cenário
Traçar personalidade, idade, gênero,
características físicas, profissão etc

Observações :
·

Os trabalhos das unidades 1 e 2 devem ser entregues na data determinada. Em caso de atraso será descontado
2.0
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·

por semana. Caso entregue 1 dia ou uma semana depois, o desconto de 2 pontos é o mesmo.

Bibliografia
DAWBER, Martin. Big book of fashion illustration: a soucebook of contemporary
illustration. London: Bastford, 2006.
MORRIS, Bethan. Fashion illustrator, manual do ilustrador de Moda. São Paulo
CosacNaify, 2007.
TATHAM Caroline e SEAMAN Julian. Corso di Disegno per Stilisti. Itália: Il
Castello, 2004.
CRONOGRAMA EXCEPCIONAL 2020.1
SEMANA

ATIVIDADES

Já foram ministrados 4 encontros presenciais,
fechando desta forma, 18 encontros.
1

Interação síncrona: Reapresentação do plano de Ensino (síncrono).
Teams
Apresentar as mudanças das avaliações e do conteúdo.
Aula por meio de videoconferência em que TODOS devem estar
conectados. Material didático: Canva|PPT da aula – O croqui Masculino.
Material enviado e postado 1hora antes da aula nos arquivos do Teams
em “Material de Aula” para acesso dos alunos.
Conteúdo assíncrono: O Corpo Masculino (método Grade)
Vídeoaula gravado com a prática do desenho masculino.
Interatividade assíncrona: Desenvolvimento do Corpo Masculino
(método Grade) 1croqui

2
Interação síncrona: Aula por meio de videoconferência em que
TODOS devem estar conectados. Material didático: Canva|PPT da aula
– O croqui infantil.
Material enviado e postado 1hora antes da aula nos arquivos do Teams
para acesso dos alunos.
Orientação individual para que professora e alunos possam trocar
ideias a respeito do que eles estão produzindo. Espelhar|compartilhar
telas. Horários pré-definidos.
Conteúdo assíncrono: O Corpo Infantil (método Grade)
Vídeoaula gravado com a prática do desenho masculino.
Interatividade assíncrona: Desenvolvimento do Corpo infantil
(método Grade) 1croqui
3
Interação síncrona: Aula por meio de videoconferência em que
TODOS estão conectados.
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Início da 2ª atividade da Nota da AV1: 3 croquis (masculino, infantil e
feminino) vestidos (representação de 3 texturas diferentes: Tricô,
pêlos, renda, estampa, jeans etc). Separar imagem de revista ou
tecido para colar a referência da textura ao lado.
Após Aula teórica, orientação individual para que professora e alunos
possam trocar ideias a respeito do que eles estão produzindo.
Espelhar|compartilhar telas. Horários pré-definidos.
Conteúdo assíncrono: A representação de Produtos em Croquis.
Vídeoaula gravado com a prática do desenho de croquis e seus
produtos com panejamento.
Interatividade assíncrona: Croqui feminino com alguma
representações de textura em um dos produtos do seu look. (renda,
tricô, paetê, veludo cotelê etc). Não precisa ter coerência de unidade
estética de coleção de moda com os demais croquis). Imagem da
textura ao lado do croqui.
4
Interatividade assíncrona: Croqui masculino com alguma
representações de textura em um dos produtos do seu look. (renda,
tricô, paetê, veludo cotelê etc). Não precisa ter coerência de unidade
estética de coleção de moda com os demais croquis). Imagem da
textura ao lado do croqui.
Interação síncrono:
Aula por meio de videoconferência em que professora e aluno estão
conectados.
Orientação individual para que ambos possam trocar ideias a respeito
do que eles estão produzindo. Espelhar|compartilhar telas. Horários
pré-definidos.
5

Interatividade assíncrona: Croqui Infantil com alguma representações
de textura em um dos produtos do seu look. (renda, tricô, paetê, veludo
cotelê etc). Não precisa ter coerência de unidade estética de coleção de
moda com os demais croquis). Imagem da textura ao lado do croqui.
Interação síncrono:
Aula por meio de videoconferência em que professora e aluno estão
conectados.
Orientação individual para que ambos possam trocar ideias a respeito
do que eles estão produzindo. Espelhar|compartilhar telas. Horários
pré-definidos.

6

AVALIAÇÃO AV1
Conteúdo síncrono:
Apresentação PPT ou CANVA com slides e fotos/digitalização dos
exercícios citados acima.
Aula por meio de videoconferência em que TODOS estão
conectados. PPT ou Canva:
3 rostos masculinos + 3 = 6 diferentes ângulos
3 rostos infantis + 3 = 6 diferentes ângulos
1 corpo masculino + 1 corpo infantil (método grade)
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3 croquis (masc, fem, inf) com diferentes representações de textura nos
produtos que os vestem (renda, tricô, paetê, veludo cotelê etc). Não
precisa ter coerência de unidade estética de coleção de moda). Imagem
da textura ao lado do croqui.

7

Interatividade assíncrona: Postar a AV1 em “Tarefas” até o horário
inicial da aula.
Início da Avaliação 2
Conteúdo assíncrono: Vídeo (5minutos), enviado e postado 7 dias
antes da aula nos arquivos do Teams para acesso dos alunos. O
personagem e suas poses.
Interatividade assíncrona:
Criação de um personagem
Traçar personalidade, idade, gênero, características físicas, profissão
etc
Representação: frente
Conteúdo síncrono:
Aula por meio de videoconferência em que professor e aluno estão
conectados.
Após aula teórica, orientação individual para que ambos possam trocar
ideias a respeito do que eles estão produzindo. Espelhar|compartilhar
telas. Horários pré-definidos.

8
Interatividade assíncrona: Criação de um personagem
Representação: Costas

9

10

11

Interação síncrona:
Aula por meio de videoconferência em que professor e aluno estão
conectados. Orientação individual para que ambos possam trocar
ideias a respeito do que eles estão produzindo. Espelhar|compartilhar
telas. Horários pré-definidos.
Interatividade assíncrona: Criação de um personagem
Representação: Lateral
Interação síncrona: Aula por meio de videoconferência em que
professor e aluno estão conectados. Orientação individual para que
ambos possam trocar ideias a respeito do que eles estão produzindo.
Espelhar|compartilhar telas. Horários pré-definidos.
Interatividade assíncrona: Desenvolvimento individual
Finalização das poses da personagem (frente, costas e lado).
Interação síncrona: Aula por meio de videoconferência em que
professor e aluno estão conectados. Orientação individual para que
ambos possam trocar ideias a respeito do que eles estão produzindo.
Espelhar|compartilhar telas. Horários pré-definidos.
Conteúdo assíncrono: Vídeo sobre O Cenário e a Ambientação.
Interatividade assíncrona: Desenvolvimento individual.
Desenvolvimento do A3 (Paisagem)
O Cenário (traçar características do local que o caracteriza; que o
representa; “sua segunda morada”.
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12

13

14

Interação síncrona: Aula por meio de videoconferência em que
professor e aluno estão conectados. Material didático: Canva|PPT da
aula – O croqui Masculino.
Material enviado e postado 1hora antes da aula nos arquivos do Teams
para acesso dos alunos. Após aula teórica, orientação individual para
que ambos possam trocar ideias a respeito do que eles estão
produzindo. Espelhar|compartilhar telas. Horários pré-definidos.
Interatividade assíncrona: Desenvolvimento do Cenário (morada da
personagem).
Interação síncrona: Aula por meio de videoconferência em que
professor e aluno estão conectados. Orientação individual para que
ambos possam trocar ideias a respeito do que eles estão produzindo.
Espelhar|compartilhar telas. Horários pré-definidos.
Interatividade assíncrona: Organizar últimos detalhes do A3
(Paisagem)
Cenário + representação de um personagem (frente, costas e lado).
Semana que vem | Apresentação.
Interação síncrona: Aula por meio de videoconferência em que
professor e aluno estão conectados. Orientação individual para que
ambos possam trocar ideias a respeito do que eles estão produzindo.
Espelhar|compartilhar telas. Horários pré-definidos.
AVALIAÇÕES AV2
Apresentação e entrega do A3 (Paisagem) Cenário (local que o
caracteriza; “sua segunda morada”)
Criação e representação de um personagem (frente, costas e lado).
Apresentações síncronas, via Teams, dos Cartazes virtuais para os
colegas e professora.
Academicos irão Espelhar|compartilhar suas telas.
Horários pré-definidos.
Irão postar em “Tarefas” Teams no dia da aula o PPT|Canva, de
todos os detalhes e etapas da Personagem.
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UNIVERSIDADE DO ESTADO DE SANTA CATARINA- UDESC
CENTRO DE ARTES
DEPARTAMENTO DE MODA
FICHA CADASTRAL DISCIPLINAS
BMO2X
BMO2Y
BMO2A

Desenho Técnico Manual

Curso

Design de Moda

Professor (a)

Fabiana Ludwig dos Santos
Cunha

Contato
48 984247919

Monitor (a)

Inexistente

Tipo

Fase 3ª

Contato
Inexistente
N. Vagas
Livre

Obrigatória/Eletiva
Plataforma (s) que utiliza
Carga horaria total (h/a) 3
créditos

Turma X, Y e A

Microsoft TEAMS
Atividades
Atividades
Síncronas (h/a) Assíncronas
50
(h/a)
50

36

Horários
(Atividades Síncronas)
Pré-requisitos
Prioridade de Vagas
Materiais/equipamentos/softwar
es necessários
·
o
o
o
o
o
o
o
o
o
o
o
o
o

Atividades
Presencial
(h/a)
Aula conforme
cronograma
(remota ou
presencial)

17h- 19h
Sexta Feira
Não há
Livre

LISTA DOS MATERIAIS
Pastinha em L A4 (nome do acadêmico na frente)
Papel sulfite A4
Folha A3 Canson (ou uma cartolina dividida ao meio)
2 cartolinas brancas
Lápis 2B e 4B
Caneta nanquim preta descartável nº 04 e 08
Caneta “nanquim” vermelha e verde
Borracha (uma formato caneta e uma quadrada)
Apontador
Régua de 30 cm
Curva francesa (opcional)
Revistas de Moda
Fita métrica
Papel vegetal (opcional)
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(Ementa/objetivos/conteúdo programático: não devem ser alterados segundo Res. 040/2020-Consuni)

Ementa:
Desenho manual da figura plana para o desenho técnico (feminino, masculino e infantil);
Tipos de linhas e cotas; Representação gráfica de detalhes como: tipos de mangas, golas,
decotes, aviamentos entre outros; variações de godês, evasês, drapês, franzidos, pregas e
plissados; Peças do vestuário planificado e em escala: saia, blusa, calça, vestido, casaco e
outros. Representação gráfica da textura dos fios, tecidos planos, malharia, tricôs entre
outros.

Breve descrição do conteúdo programático e objetivos
Iremos exercitar a percepção acerca do desenho planificado.
Objetivo: Desenvolver a percepção sensorial e a capacidade de expressão gráfica
técnica para traçar um planejamento do produto de vestuário a ser confeccionado.
Procedimentos e critérios de Avaliação

Observações :
·
·

Os trabalhos das unidades 1 e 2 devem ser entregues na data determinada. Em caso de atraso será descontado
2.0
por semana. Caso entregue 1 dia ou uma semana depois, o desconto de 2 pontos é o mesmo.

Confirmação de presença nas aulas: a presença será confirmada com
base na entrega das atividades solicitadas.

Bibliografia
ABLING, Bina. Desenho de moda. São Paulo: Blucher, 2011. 2 v.
FRENCH, Thomas Ewing; VIERCK, Charles J. Desenho técnico e tecnologia
gráfica. 8. ed. São Paulo: Globo, 2005. 1093 p.
LEITE, Adriana; VELLOSO, Marta Delgado. Desenho técnico de roupa
feminina. Rio de Janeiro: Ed. SENAC, 2006. 157 p.
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CRONOGRAMA EXCEPCIONAL 2020.1
SEMANA
ATIVIDADES
1
Interação Síncrona:
Apresentação do plano de aula e demais providências do semestre (lista
de materiais).
- Dinâmica “Desenho Planificado” (A importância da Comunicação
dentro de uma empresa)
Aula assíncrona: vídeo gravado da aula com explanação dos tópicos
pela professora.
2
Conteúdo Síncrona:
Conteúdo teórico sobre desenho técnico do vestuário;
- Início das técnicas de percepção e representação da forma – desenho
de observação, proporção, simetria.
Aula assíncrona: vídeo gravado da aula com explanação dos tópicos
pela professora.
3
Conteúdo Síncrona:
Continuação das técnicas de percepção e representação da forma –
desenho de observação, proporção, simetria (camiseta; bata).
Exercícios práticos em sala de aula com a professora.
Aula assíncrona: vídeo gravado da aula com explanação dos tópicos
pela professora.
4
Conteúdo Síncrona:
Continuação das técnicas de percepção e representação da forma –
desenho de observação, proporção, simetria (camiseta; bata).
Exercícios práticos em sala de aula com a professora.
Aula assíncrona: vídeo gravado da aula com explanação dos tópicos
pela professora.
5
Conteúdo Síncrona:
ENTREGA dos exercícios da AV1.
- Continuação das técnicas de percepção e representação da forma –
desenho de observação, proporção, simetria (camiseta; bata).
Exercícios práticos em sala de aula com a professora.
6
Aula assíncrona: vídeo gravado da aula com explanação dos tópicos
pela professora.
Interatividade assíncrona: Fórum aberto no Moodle|Teams para
questões da aula.
Interação Síncrona: Sorteio das representações dos segmentos para
confecção do cartaz. Desenho dos segmentos: punhos, golas, mangas,
decotes, godês, plissados, evasês, saia, blusa, vestido, calça, paletó ou
casaco, bermuda, camisa, bolsos, etc.
7
Aula assíncrona: vídeo gravado da aula com explanação dos tópicos
pela professora.
Continuação dos desenhos dos segmentos.
Fórum aberto no Moodle para questões da aula.
telas.
8
Interação Síncrona: Aula por meio de videoconferência em que alunos
e professora estão conectados. Orientação para que possam trocar
ideias a respeito do que os alunos estão produzindo.
Espelhar|compartilhar.
Será enviado convite para os alunos estarem online no momento da
aula, que será gravada para os que não assistirem.
Orientação sobre os desenhos.
9
Aula assíncrona: vídeo gravado da aula com explanação dos tópicos
pela professora.
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Interatividade assíncrona: Continuação dos desenhos dos segmentos.
Fórum aberto no Moodle para questões da aula.
10

11

12
13
14
15

Aula assíncrona: vídeo gravado da aula com explanação dos tópicos
pela professora.
Interatividade assíncrona: Continuação dos desenhos dos segmentos.
Fórum aberto no Moodle|Teams para questões da aula
Aula síncrona: Será enviado convite para os alunos estarem online no
momento da aula, que será gravada para os que não assistirem.
Orientação sobre os desenhos.
Será solicitado para as próximas aulas:
Folha A3 com criação envolvendo 3 segmentos dos cartazes dos
colegas (Croqui e desenho planificado frente e costas).
Aula síncrona: Será enviado convite para os alunos estarem online no
momento da aula, que será gravada para os que não assistirem.
Orientação sobre os desenhos.
Aula síncrona: Será enviado convite para os alunos estarem online no
momento da aula, que será gravada para os que não assistirem.
Orientação sobre os desenhos.
Aula síncrona: Será enviado convite para os alunos estarem online no
momento da aula, que será gravada para os que não assistirem.
Orientação sobre os desenhos.
Finalização dos desenhos da AV1.
Aula assíncrona: vídeo gravado da aula com explanação dos tópicos
pela professora.
Fórum aberto no Moodle para questões da aula.
Interatividade assíncrona: Orientação sobre a AV 2: Representação do
vestuário (planificado e em escala) com o uso de foto do acadêmico.
- Representação das cotas e indicação de material da Av2.

16

Continuação da representação do vestuário planificado e em escala.

17

Orientação sobre os desenhos.
Continuação da representação do vestuário planificado e em escala.

18

Continuação da representação do vestuário planificado e em escala.

Aula síncrona: Será enviado convite para os alunos estarem online no
momento da aula, que será gravada para os que não assistirem.
Aula síncrona: Será enviado convite para os alunos estarem online no
momento da aula, que será gravada para os que não assistirem.
Orientação sobre os desenhos.
Aula síncrona: Será enviado convite para os alunos estarem online no
momento da aula, que será gravada para os que não assistirem.
Orientação sobre os desenhos.
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UNIVERSIDADE DO ESTADO DE SANTA CATARINA- UDESC
CENTRO DE ARTES
DEPARTAMENTO DE MODA
FICHA CADASTRAL DISCIPLINAS
Código disciplina

História da Moda Moderna

Curso

Nome da disciplina
Bacharelado em Moda

Professor (a)
Monitor (a)
Tipo
Obrigatória/Eletiva
Plataforma (s) que utiliza
Carga horaria total (h/a)

LILIANE E.F.CARVALHO

Contato 991156805
Contato
Nº Vagas

Fase 3

Turma

Atividades
Síncronas (h/a)

Atividades
Assíncronas (h/a)

54
36
Horários
(Atividades Síncronas)
Pré-requisitos
Prioridade de Vagas
Materiais/equipamentos/softwares
necessários

Atividades Presenciais
(h/a)
(no retorno presencial)

18

SEGUNDA – 18:10 – 20:50
Não há
Livre

(Ementa/objetivos/conteúdo programático: não devem ser alterados segundo Res. 040/2020-Consuni)

Ementa:
Condições sócio-históricos da produção e consumo da moda ocidental, a partir do século
XIV no ocidente, e a articulação desta à sociedade moderna europeia.
Objetivo:
Proporcionar conhecimento sobre as condições sócio-históricas que permitiram a produção
da Moda no mundo ocidental a partir do século XIV e a articulação desta à sociedade
moderna européia e à construção do indivíduo moderno.
Conteúdo
I Unidade: O surgimento da Moda nos séculos XIII, XIV e XV
1.1 - A cultura medieval da Baixa Idade Média - o imaginário feminino;
1.2 - O mercantilismo, o sistema colonial e o trabalho feminino.
II Unidade: A sociedade moderna no século XVI - Renascimento
2.1 - O Renascimento e o valor do indivíduo;
2.2 - O corpo e a aparência na Idade Moderna.
III Unidade: A consolidação da realeza - o Absolutismo do século XVII
3.1 - As relações sociais no mundo da corte;

48

3.2 - A Reforma protestante e suas influências na Moda;
3.3 - O Estado Absolutista: formação e transformação da sociedade de corte.
IV Unidade: A crise do Antigo Regime no século XVIII
4.1 - A crise do Antigo Regime;
4.2 - A reformulação do mundo burguês com a queda do Absolutismo.
4.3 - A construção do Estado nacional na Europa.

Procedimentos e critérios de Avaliação
Avaliação 1 - Prova escrita online = Unidades I, II e III.
Serão 5 questões, somando de 0 a 2,0 cada.
Critérios: a) domínio do conteúdo teórico e identificação de conceitos abordados (0 a 1); b)
coerência entre as ideias apresentadas (0 a 1); c) escrita clara e objetiva (0 a 0,5).
Nota de 0 a 10. Peso 45%
Avaliação 2: Equipe
Seminário de Pesquisa Histórica de vestuário e acessórios
Esta avaliação abrange:
I Unidade: O surgimento da Moda nos séculos XIII, XIV e XV = 2 equipes = masculino e
infantil; feminino e acessórios;
II Unidade: A sociedade moderna no século XVI - Renascimento = 2 equipes =
masculino e infantil; feminino e acessórios;
III Unidade: A consolidação da realeza - o Absolutismo do século XVII = 2 equipes =
masculino e infantil; feminino e acessórios;
IV Unidade: Antigo Regime no século XVIII = 2 equipes = masculino e infantil; feminino e
acessórios;
Seminário online e entrega de PPT de pesquisa histórica do século XIII até o XVIII sobre
contexto, vestuário e moda, masculino, feminino, infantil e acessórios. Apresentar arte e
filmografia que tornem visíveis os padrões estéticos abordados.
Mínimo de 15 obras de arte e recorte de 2 filmes (sobre o contexto) = estilo e figurino
histórico.
Critérios de avaliação:
a) Seleção e abordagem de obras de Arte e filmes (0 a 2)
b) Qualidade histórica da pesquisa (0 a 2)
c) Apresentação oral: pontualidade, clareza, motivação (0 a 2)
d) Apresentação powerpoint: qualidade visual, histórica, técnica (0 a 2)
e) Formatação conforme as regras da ABNT (0 a 1)
f) Fontes bibliográficas – (0 a 1)
ENVIO DOS TRABALHOS EM PPT POR EMAIL
Equipes conforme estabelecido em aula.
Nota de 0 a 10. Peso: 55%
Bibliografia virtual
DUBY, Georges & AIRES, Philippe (orgs). História da Vida Privada. São Paulo: Cia das
Letras, 1996. vols. 2, 3 e 4.
ELIAS, Nobert. A sociedade de Corte. Rio de Janeiro: Zahar Ed., 2001.
LIPOVETSKY, Gilles. O Império do Efêmero. São Paulo: Cia das Letras, 1989.
DORFLES, Gillo. A moda da moda. Lisboa: Edições 70, 1995.
KÖHLER, Carl. História do vestuário. São Paulo: Martins Fontes, 1993.
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RAMOS, Arthur. As culturas européias e europeizadas: introdução à antropologia
brasileira. Rio de Janeiro: Mec/Dac, 1975.
SANT’ANNA, M. R. Aparência e poder: novas sociabilidades urbanas em Florianópolis de
1950 a 1970. Tese (Doutorado em História) – Instituto de Filosofia, Letras e Ciências
Humanas, Universidade Federal do Rio Grande do Sul, Porto Alegre, 2005.
SCHWARCZ. Lilia Moritz. As Barbas do Imperador. São Paulo: Cia das Letras, 1999.

CRONOGRAMA EXCEPCIONAL 2021.1

01

DATA
17/05

02

24/05

03
04

31/05
07/06

05

14/06

06

21/06

07

28/06

08

05/07

Avaliação 2 - Pesquisa Histórica de vestuário e
Trajes: Séculos XIII, XIV e XV (feminino, infantil)
acessórios
Avaliação 2 - Pesquisa Histórica de vestuário e
Trajes: Séculos XIII, XIV e XV (masculino, acessórios)
acessórios
II Unidade: A sociedade moderna no século XVI - BURCKHARDT, Jacob. A Cultura do Renascimento na
Renascimento
Itália. Brasília: UNB, 1991. p. 81 a 104.
2.1 - O Renascimento e o valor do indivíduo;
II Unidade: A sociedade moderna no século XVI - Renascimento
2.2 - O corpo e a aparência na Idade Moderna.
Avaliação 1: Prova escrita - Unidades I e II

09
10

12/07
19/07

Filme
Avaliação 2 - Pesquisa Histórica de vestuário e acessórios

11

26/07

12

02/08

13

09/08

14

16/08

15

23/08

16

ATIVIDADE
-Apresentação do Plano de Ensino.
-Introdução à disciplina.
I Unidade: O surgimento da Moda nos séculos XIII, XIV e XV
1.1 - A cultura medieval da Baixa Idade Média - o imaginário feminino;
I Unidade: O surgimento da Moda nos séculos XIII, XIV e XV
1.2 - O mercantilismo, o sistema colonial e o trabalho feminino.

Trajes: Século XVI: moda e trajes (feminino,
infantil)
Avaliação 2 - Pesquisa Histórica de vestuário e acessórios
Trajes: Século XVI: moda e trajes (masculino,
acessórios)
III Unidade: A consolidação da realeza - o Absolutismo do século XVII
3.1 - As relações sociais no mundo da corte;
3.2 - A Reforma protestante e suas influências na Moda;
3.3 - O Estado Absolutista: formação e transformação da sociedade de corte.
Avaliação 2 - Pesquisa Histórica de vestuário e acessórios
Trajes: Século XVII: moda e trajes (feminino,
infantil)
Avaliação 2 - Pesquisa Histórica de vestuário e acessórios
Trajes: Século XVII: moda e trajes (masculino,
acessórios)
Avaliação 2 - Pesquisa Histórica de vestuário e acessórios
Trajes: Século XVIII: moda e trajes (feminino,
infantil)
Trajes: Século XVIII: moda e trajes (masculino,
acessórios)
IV Unidade: A crise do Antigo Regime no século XVIII
4.1 - A crise do Antigo Regime;

SÍNCRONO
SÍNCRONO

SÍNCRONO
SÍNCRONO
SÍNCRONO
SÍNCRONO
ASSÍNCRONO
ASSÍNCRONO
ASSÍNCRONO
SÍNCRONO
SÍNCRONO
ASSÍNCRONO

SÍNCRONO
SÍNCRONO
SÍNCRONO

ASSÍNCRONO

17

4.2 - A reformulação do mundo burguês com a queda do Absolutismo.

ASSÍNCRONO

18

IV Unidade: A crise do Antigo Regime no século XVIII
4.3 - A construção do Estado nacional na Europa.
AVALIAÇÃO FINAL

ASSÍNCRONO

19
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UNIVERSIDADE DO ESTADO DE SANTA CATARINA- UDESC
CENTRO DE ARTES
DEPARTAMENTO DE MODA
FICHA CADASTRAL DISCIPLINAS
(0000)
Código disciplina

(XXXX)
LABORATÓRIO DE PESQUISA DE MODA

Curso

BACHARELADO EM MODA

Professor (a)

SANDRA REGINA RECH

048
99616.2344

Monitor (a)

-

Contato

Tipo

Fase 3a.

Turma

Obrigatória/Eletiva

OBRIGATÓRIA

A, X, Y

Plataforma (s) que utiliza

TEAMS E MOODLE

Carga horaria total (h/a)

Atividades Síncronas (h/a)

Atividades
Assíncronas
(h/a)

36 h/a

18 h/a

54 h/a

N. Vagas

Atividades
Presencial (h/
a)
(no retorno
presencial)
-

Horários
(Atividades Síncronas)

15 h/a serão ministradas no horário noturno
(todas as turmas no horário da turma A)
As demais horas/aula acontecerão no período
de cada turma (A,X,Y).

Pré-requisitos

Não há

Prioridade de Vagas

Livre

Materiais/equipamentos/softwares necessários

Internet, celular ou tablet ou PC com câmera /
microfone + editor de texto e/ou softwares de
edição de imagens.

(Ementa/obje vos/conteúdo programá co: não devem ser alterados segundo Res. 040/2020-Consuni)

ti

ti
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Ementa:
A pesquisa de comportamento do consumidor, métodos e ferramentas. Características multifacetadas das tendências de mentalidades. Competências para análise da moda na atualidade.
OBJETIVOS
OBJETIVO GERAL
• Propiciar um espaço de estudo dos métodos de prospecção, análise e interpretação dos diversos tipos de tendências.
OBJETIVOS ESPECÍFICOS
• Desenvolver a percepção visual e a capacidade de análise das tendências;
• Empregar a capacidade de percepção e de aplicação do conteúdo metodológico por meio de exercícios práticos.
CONTEÚDO PROGRAMÁTICO
• UNIDADE 1 – ANATOMIA DAS TENDÊNCIAS:
• Estudos de tendências;
• Abordagem terminológica das tendências;
• Tendências e Inovação.
• UNIDADE 2 – FERRAMENTAS E METODOLOGIAS DO ANALISTA DE TENDÊNCIAS:
• Fontes de pesquisa na contemporaneidade;
• Mapas mentais;
• Desk research;
• Triangulação Cultural;
• Coolhunting digital;
• Trendspotting.
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AV 1 - Atividades assíncronas postadas (nota individual ou em grupo,
dependendo da atividade)
• Consiste em atividades assíncronas, que serão propostas na plataforma
MOODLE;
• Prazo para entrega de cada atividade: próxima aula a partir da proposição da
atividade.
AV 2 - Pesquisa de campo e de tendências
Consiste em um exercício de campo digital.
Cada integrante da equipe deverá apresentar 10 fotos resultantes do coolhunting
digital com foco na macrotendência sorteada em aula.
A seguir, cada equipe agrupará em 3 focos as imagens de cada integrante da
equipe.
A partir desta etapa, cada equipe deverá escolher 3 palavras-chave para nortear
a pesquisa desk research (pesquisa digital para confirmar/substituir ou adicionar
tendências observadas).
AV 3 – Trendbook
• Consiste na elaboração e apresentação do Trendbook, a partir da exploração
das macrotendências indicadas pela professora, com vistas ao seu estudo e
atualização, contemplando as seguintes etapas:
(a) imersão e observação do tema (digital coolhunting);
(b) desk research e pesquisas quanti-qualitativas (dados de mercado, visões de
especialistas, artigos e notícias, leitura de artigos e matérias com relevância ao
tema).
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BÁSICA
CALDAS, D. Vestígios do Futuro: estilos de vida, consumo e tendências. São
Paulo: Observatório de Sinais, 2017.
ERNER, G. Sociologia das Tendências. São Paulo: Gustavo Gili, 2015. MORACE, F. O Que é o Futuro? São Paulo: Estação das Letras e Cores, 2013. MORIN,
E. O Espírito do Tempo. Lisboa: Edições Piaget, 2015.
SANTOS, J. Sobre Tendências e o Espírito do Tempo. São Paulo: Estação das
Letras e Cores, 2013.
COMPLEMENTAR
DE MASI, D. O Futuro Chegou – modelos de vida para uma sociedade
desorientada. Rio de Janeiro: Casa da Palavra, 2014.
DOMÍNGUES, M. Coolhunters: caçadores de tendência na moda. São Paulo:
Editora SENAC, São Paulo, 2011.
DRAGT, E. How to Research Trends: move beyond TrendWatching to kickstart
Innovation. Amsterdan: BIS Publishers, 2017.
GUIMARÃES, M.E.A. A Moda do Futuro ou o Futuro da Moda? dObra[s]. São
Paulo, v. 10, n. 21, Mai 2017, pp. 6-20.
LINDSTROM, M. Small Data: como poucas pistas indicam grandes tendências.
Rio de Janeiro: Harper Collins, 2016.
SEIVEWRIGHT, S. Pesquisa e Design. Porto Alegre: Bookman, 2009.

DATA
1

2

3

19/mai
aula
síncrona
TEAMS
25,26,
27,28/
mai

02/jun
aula
síncrona
TEAMS

4

09/jun
aula
síncrona
TEAMS

5

16/jun
aula
síncrona
TEAMS

6

23/jun
aula
síncrona
TEAMS

ATIVIDADE
• Apresentação pessoal
• Apresentação e discussão do plano de ensino da disciplina
• Definição das equipes (trendbook)
● Participação no Colóquio “Trends and Culture Management: New Beginnings”, promovido pela Faculdade de Letras da Universidade de Lisboa, a
decorrer online entre os dias 25 e 28 de Maio de 2020 - Zoom/Google
Meet (comunicações científicas, mesas redonda, masterclass)
http://creativecultures.letras.ulisboa.pt/index.php/trends-and-culture-management-newbeginnings/
• Aula teórica – Unidade 1: Anatomia das Tendências
• Exercícios

• Aula teórica – Unidade 1: Anatomia das Tendências
• Exercícios

• Aula teórica – Unidade 2: Ferramentas e Metodologias do Analista de
Tendências
• Exercícios
• Aula teórica – Unidade 2: Ferramentas e Metodologias do Analista de
Tendências
• Exercícios
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7

30/jun

• Orientações online às equipe com agendamento de horários

aula
síncrona
TEAMS
8
9

07/jul
14/jul

• Trabalho em equipe
•AV 2 - Apresentação

aula
síncrona
TEAMS
10

21/jul

• Orientações online às equipe com agendamento de horários (trendbook)

aula
síncrona
TEAMS
11
12

28/jul
04/ago

• Orientações online às equipe com agendamento de horários (trendbook)
• Trabalho em equipe

aula
síncrona
TEAMS
13

11/ago

• Orientações online às equipe com agendamento de horários (trendbook)

aula
síncrona
TEAMS
14

18/ago

•AV 3 -Apresentações

aula
síncrona
TEAMS
15

25/ago

•AV 3 - Apresentações

•Encerramento da disciplina - comentários gerais
aula
síncrona
TEAMS

55

UNIVERSIDADE DO ESTADO DE SANTA CATARINA- UDESC
CENTRO DE ARTES
DEPARTAMENTO DE MODA
FICHA CADASTRAL DISCIPLINAS 21.1
(24MODBA)
Código disciplina

(24MODBA)

Curso

Bacharelado em Moda

Professor(as)

Icléia Silveira
Luciana Dornbusch Lopes

Monitor(a)
Tipo
Obrigatória

A ser selecionado(a)
Fase
Turmas
3a
X e Y - Icléia

Plataforma(s) que utiliza

Modelagem de Vestuário Infantil e Masculino

Contatos
icleiasilveira@gmail.com
d.lulopeslu@gmail.com

Contato
Nº Vagas
Mínimo de 10 e
máximo de 20 p/cada
A - Luciana
turma.
MOODLE UDESC como Ambiente Virtual de Ensino e
Aprendizagem – Disciplina, para as três turmas: X, Y e A.
Turmas X e Y (Icléia) – Teams via Office 326 Udesc.

Carga horaria total (h/a)
72
Horários
(Atividades Síncronas)

Pré-requisitos
Prioridade de Vagas
Materiais/equipamentos/softwar
es necessários

Turma A (Luciana) - BBB via MOODLE, acesso por ID
UDESC para encontros Síncronos (ao vivo).
Atividades
Atividades
Atividades
Síncronas (h/a) Assíncronas
Presenciais (h/a)
(no retorno presencial)
(h/a)
16
14
42
Turmas X (Icléia)
- Segundas-feiras/18h10min às
21h40min
Turmas Y (Icléia)
- Quartas-feiras/13h30min às
17h00min
Turma A (Luciana) - Quintas-feiras/18h10min às
21h40min
Não há
Livre
Para a carga horária inicial em modo remoto serão
ministrados os conteúdos teóricos e introdutórios em
encontros online síncronos de 20% da carga horária total
da disciplina, sendo necessário conexão com internet.
Os conteúdos teórico-práticos serão ministrados
posteriormente em modo presencial de 42% da carga
horária total da disciplina, sendo necessárias as réguas
próprias para modelagem e escalímetro que serão
apresentados no 1º encontro presencial, folhas A4,
lapiseira 0.5 ou 0.7 e borracha ou lápis para desenho,
tesoura para papel, carretilha, papel kraft.

56

(Ementa/objetivos/conteúdo programático: não devem ser alterados segundo Res. 040/2020-Consuni)

Ementa: Conceitos Básicos da Modelagem do Vestuário Infantil e Masculino Adulto.

Estudo da Antropometria. Medidas Referenciais do Corpo Humano. Estudo
Anatômico do Corpo Humano Planificado. Tabela de Medidas do Corpo Humano.
Estudo de Bases Industriais do Vestuário Infantil e Masculino. Identificação dos
Moldes. Ficha Técnica da Modelagem do Vestuário. Interpretação de Modelos do
Vestuário Infantil e Masculino.
Breve descrição do conteúdo programático e objetivos: Desenvolvimento de modelagem
básica do vestuário infantil e masculino. Conteúdos teóricos fundamentais e introdutórios,
delineamento de bases anatômicas, interpretação de modelos do vestuário infantil e masculino.
Procedimentos e critérios de Avaliação

Avaliação 1 - Atividades de interpretação de textos e questões teóricas (3 atividades
- 15%);
Avaliação 2 - Interpretação de Modelos do Vestuário Infantil - Modelagem (4
atividades – 55%);
Avaliação 3 - Interpretação de Modelos do Vestuário Masculino – Modelagem (2
atividades – 30%);
Avaliação dos Moldes e Ficha Técnica da Modelagem:
• Precisão/Organização/Limpeza - 0 a 3 pontos
• Identificação dos Moldes – 0 a 2 pontos
• Desenho Técnico – 0 a 2 pontos
• Ficha Técnica da Modelagem – 0 a 3 pontos
Bibliografia virtual

SILVEIRA, Icléia, ROSA, Lucas; LOPES, D. E-BOOK DE MODELAGEM DE
VESTUÁRIO INFANTIL E MASCULINO. UDESC/CEART, 2017.

CRONOGRAMA EXCEPCIONAL 2021.1
SEMANA DATA
1

17/05/21

2

24/05/21

3

18/06/21

4

125/06/21

5
6
7
8
9
10
11

ATIVIDADES
Aula Síncrona (horário) hora/aula
Turmas X (Icléia) - Segundas-feiras/18h10min às 21h40min - Conteúdo
Teórico
Turmas Y (Icléia) - Quartas-feiras/13h30min às 17h00min - Conteúdo
Teórico
Turma A (Luciana) - Quintas-feiras/18h10min às 21h40min - Conteúdo
Teórico
Turmas X, Y (Icléia) + Turma A (Luciana):
Quinta-feira - 18h10min às 21h40min - Conteúdo Teórico
Turmas X, Y (Icléia) + Turma A (Luciana):
Quinta-feira - 18h10min às 21h40min - Conteúdo Teórico
Turmas X, Y (Icléia) + Turma A (Luciana):
Quinta-feira - 18h10min às 21h40min - Conteúdo Teórico

Presencial
Presencial
Presencial
Presencial
Presencial
Presencial
Presencial
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12
13
14
15
16
17
18
EXAME

Presencial
Presencial
Presencial
Presencial
Presencial
Presencial
Presencial
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D
PLANO
DEPARTAMENTO:
CURSO:
DISCIPLINA:
CARGA HORÁRIA:
PROFESSOR(A):
DATA DA APROVAÇÃO
DEPARTAMENTO:

DE

ENSINO

MODA
BACHARELADO EM MODA
PADRONAGENS TÊXTEIS
36 HORAS

ANO/SEMESTRE:
FASE:
TURNO:
CRÉDITOS:

2021.01
3ª.
VESP/NOTUR
02

Dulce Holanda, Dra.
NO

1 EMENTA
Representação técnica do desenho de padronagem. Armações fundamentais – tela, sarja, cetim - e seus derivados. Armações
especiais. Práticas de descampionamento. Identificação direito/avesso e fio urdume e trama.
HORÁRIO DAS AULAS
DIA DA SEMANA

HORÁRIO

CRÉDITOS

Terça-feira 16:10-17:50
Terça-feira 18:10 -19:50
3 OBJETIVOS
3.1 OBJETIVO GERAL
Ampliar o conhecimento na área da tecnologia têxtil enfatizando a estrutura dos tecidos e a criatividade no uso
dos diversos materiais têxteis na indústria.
3.2 OBJETIVOS ESPECÍFICOS
3.2.1
3.2.2
3.2.3

Identificar as armações têxteis fundamentais e derivadas;
Reconhecer as estruturas detalhadas dos tecidos comerciais;
Relacionar a teoria e prática de projetos de moda com ênfase em padronagens têxteis coordenando
soluções diferenciadas de vestuário apropriados para indústria.

4 CONTEÚDO PROGRAMÁTICO
Unidade 1 – Apresentação da disciplina – plano de ensino.
Unidade 2 - Identificação direito/avesso e fio de urdume e trama. Representação técnica do desenho de
padronagem. Descampionamento.
Unidade 4 - Armações fundamentais – Tela,Sarja e Cetim
Unidade 5 – Armações derivadas – Tela, Sarja e Cetim
Unidade 6 – Armações especiais;
Unidade 7- Projeto Fashion Guide – Estudo de materiais têxteis e fornecedores aplicados ao vestuário
5 METODOLOGIA
A disciplina contará com aulas de ensino remoto e orientação online (aulas síncronas), aulas assíncronas exercícios propostos e aulas com interatividade assíncronas (atividades com auxílio de vídeos de aula gravados
e slides de aula).
6 CRONOGRAMA DAS AULAS (preliminar em anexo 2)
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O cronograma pode sofrer alterações durante o semestre.

7 AVALIAÇÃO
▪ É o conjunto de trabalhos, produzidos pelo aluno, que evidenciará o seu desempenho e desenvolvimento na
aprendizagem da prática de projeto de produto.
▪ A avaliação da professora, nesta disciplina, é objetiva e subjetiva. Desta forma, além da nota objetivas, o
aluno terá que aprender a sustentar e discutir seus argumentos, aprendendo a organizar suas ideias, gráfica e
textualmente.
ATIVIDADE
Avaliação 1 – Amostras têxteis físicas
confeccionadas.
Tela,
sarja
e
cetim
fundamentais, derivadas e especiais fotografadas
e disponibilizadas no Moodle nas datas
requeridas. Devem ser materializadas em uma
amostra 10x10cm considerando como ponto
de partida cores e materiais do vestuário
hipotético do personagem apresentado na
disciplina tema e conceito de coleção(2ª fase).
Avaliação 2 – Projeto Fashion Guide
Esta avaliação consiste em realizar uma pesquisa
em grupo sobre materiais, estampas e detalhes de
cada peça de vestuário proposta. A seguir
preencher uma tabela com os principais
fornecedores e suas características. Esta tabela –
ou Guia – deverá ser disponibilizada para toda a
turma e será o produto final da disciplina.

CRITÉRIOS DE AVALIAÇÃO

PE
SO
Esta avaliação consiste em apresentar um exemplo do ligamento proposto - exemplo 50%
físico e fotografado disponibilizado no MOOdle. Serão considerados os seguintes itens:
1. Exercícios de tela com cores 0 - 2
2. Exercícios de sarja 0 - 2
3. Exercícios de cetim 0 - 2
4. Exercícios de armações derivadas 0– 2
5. Exercícios de armações especiais 0 – 2
E os seguintes critérios: Apresentação – capricho, acabamentos, estética - serão
descontados 0 a 2 pontos para este item no total da nota.
Pontualidade – serão descontados 2 pontos para cada semana de atraso no total da
nota.
Esta avaliação consiste em uma pesquisa envolvendo uma peça de vestuário proposta, 50%
a escolha do material mais adequado, a escolha de uma estampa/processo mais
adequado, alguns detalhes diferenciados da peça, fornecedores – com detalhes de
pontos de venda, preços, etc.
O resultado desta pesquisa será um Guia para futuros empreendedores em termos de
materiais diversos, detalhes de fornecedores e diferenciais das peças sugeridas.
Critérios de avaliação:
1. Pesquisa atual com fornecedores reais e suas referências 0-3
2. Indicação de inovação e detalhamentos em produtos/processos 0-4
3. Preenchimento e disponibilização da tabela para confecção do guia na data
requerida 0-3

OBS: a confecção das amostras pode ser realizada usando qualquer material disponível (papeis coloridos,
folhas de revista, fitas, pedaços de tecido, lãs ...).
As atividades 1 e 2 serão realizadas em grupo – pode ser a mesma equipe de tema e conceito.
8 BIBLIOGRAFIA

Bibliografia Básica:
PEZZOLO, Dinah Bueno. TECIDOS: HISTÓRIA, TRAMAS, TIPOS E USOS. São Paulo:
Senac, 2007.
JUNKER, Paul. Manual para padronagem de tecidos planos. São Paulo: Brasiliense, 1987.
RIBEIRO, Luiz Gonzaga. Introdução À Tecnologia Têxtil. Rio de Janeiro: SENAI/CETIQT,
1986, v.II
Bibliografia Complementar:
BROSSARD, I. Technologie des Textiles. Paris: Dunod, 1997.
ARAÚJO, Mário de; MELO E CASTRO, E.M. de. Manual de Engenharia Têxtil. Lisboa:
Fundação Calouste Gulbenkian, 1986.
CHANTAIGNIER, Gilda. Fio a fio: tecidos, moda e linguagem. São Paulo: Estação das Letras
Editora, 2006.
GOODE, Amanda Briggs – Design de estamparia têxtil – Editora Bookman, 2014.
SENAI. Planejamento dos processos produtivos têxteis. Senai SP, 2015
Bibliografia do modo remoto proposta:
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1. Tecidos e fibras – Apostila da Escola Estadual de Educação Profissional – EEEP – Ceará.
Disponível Moodle da disciplina.
2.Apostila de padronagens –TextileIndustry Disponível Moodle da disciplina.
3.Materiais e processos têxteis -IFSC. Disponível Moodle da disciplina
4. Aulas síncronas disponibilizadas em pdf no Moodle. Aulas gravadas e material
disponibilizado no Moodle.
Anexo 2 – esta disciplina será oferecida em caráter emergencial remota de forma
concentrada. Assim, todas as semanas vamos ter 2 encontros: 1 de forma síncrona e outro
de forma assíncrona ou mista, conforme a complexidade do exercício proposto.
As presenças serão contabilizadas a partir das entregas semanais na plataforma moodle.

Cronograma

SEMAN
A
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15

DATA

ATIVIDADES
Aula síncrona apresentação disciplina/plano de ensino
Aula síncrona - identificação direito/avesso e fio de urdume e
trama descampionamento
Aula síncrona - Representação técnica do desenho de
padronagens
Aula síncrona - Armações fundamentais - tela
Aula assíncrona – tela - desenvolvimento
Aula síncrona - Armações fundamentais - sarja
Aula assíncrona – sarja - desenvolvimento
Aula síncrona - Armações fundamentais e derivadas – cetim e
derivadas
Aula assíncrona – cetim e derivadas - desenvolvimento
Aula síncrona - Projeto Fashion guide
Aula assíncrona – Projeto fashion guide - pesquisa
Aula síncrona – projeto fashion guide - palestra
Aula assíncrona – projeto fashion guide – pesquisa
Aula síncrona – apresentação projeto final
Aula síncrona – apresentação projeto final

EXAME
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UNIVERSIDADE DO ESTADO DE SANTA CATARINA- UDESC
CENTRO DE ARTES
DEPARTAMENTO DE MODA
FICHA CADASTRAL DISCIPLINAS
(DEST)
Código disciplina

Design de Estrutura e Superfície Têxtil
Nome da disciplina

Curso

Bacharelado em Moda.Habilit. Design de Moda

Professor (a)
Monitor (a)
Tipo
Obrigatória/Eletiva
Plataforma (s) que utiliza
Carga horaria total (h/a)

Neide Köhler Schulte

36/54/72
Horários
(Atividades Síncronas)
Pré-requisitos
Prioridade de Vagas
Materiais/equipamentos/softwar
es necessários

Contato 999413969
Contato
Nº Vagas 45

Fase 5ª
Turma A, X E Y
Obrigatória
TEAMS
Atividades
Atividades
Atividades
Síncronas (h/a) Assíncronas
Presenciais (h/a)
(no retorno presencial)
(h/a)
27
27
2a FEIRA – turma Y 13:30 h – 16:00 h
3a FEIRA – turma A 20:00 h – 22:30 h
3a FEIRA – turma X 13:30 h – 16:00 h
Não há
Livre
Material para desenho, pintura e colagem (manual)
Photoshop e Illustrator (digital)
O aluno/a que não tiver computador e os programas
poderá desenvolver o conteúdo de modo manual.

(Ementa/objetivos/conteúdo programático: não devem ser alterados segundo Res. 040/2020-Consuni)

Ementa:

Fundamentos do design de superfície, conceito e campo de ação do design têxtil. Fontes de
criatividade para criação têxtil. Métodos de criação de padrões e construção de padronagens têxteis.
Leis distributivas e de repetição, padrões para estamparia corrida. Estampa localizada. Composição
e harmonia de cores. Sistemas computadorizados: vetorial e bitmap.
Breve descrição do conteúdo programático e objetivos

OBJETIVOS
1 OBJETIVO GERAL
Possibilitar o desenvolvimento das habilidades criativas e de pesquisa na área do Design de
superfície Têxtil.
1.2 OBJETIVOS ESPECÍFICOS
1.2.1 Conhecer os fundamentos do design de superfície para criação e execução de projetos para
produtos e serviços inovadores e mais sustentáveis;
1.2.2 Identificar o campo de atuação e aplicação do design de superfície;
1.2.3 Verificar as possibilidades e limites do design no desenho têxtil enquanto “recurso que agrega
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valor” ao produto de moda;
1.2.4 Executar exercícios de criação de desenhos para padrões e construção de padronagens
têxteis.
1.2.5 Aplicar processos manuais para uso em processos industriais para o desenvolvimento de
estampas corridas e localizadas, bordados e aplicações;
1.2.6 Conhecer as leis distributivas e de repetição, a composição e as harmonias de cores para
criação de padrões para estamparia corrida.
1.2.7 Desenvolver composições para estampas localizadas;
1.2.8 Conhecer as ferramentas tecnológicas: sistemas computadorizados de apoio ao design
têxtil;
1.2.9 Identificar os aspectos constituintes da metodologia projetual do Design de Superfície Têxtil
para desenvolvimento de minicoleção de estampas.
CONTEÚDO PROGRAMÁTICO

1ª UNIDADE:
1.1 Fundamentos do design de superfície, conceito e campo de ação do design têxtil.
1.2 Fontes de criatividade para criação têxtil: natural, geométrico, cultural e individual.
1.3 Técnicas manuais (histórico, técnica e aplicação na moda): tear manual, crochê, tricô, renda,
bordado;
1.4 Criação de motivos, rapports e padronagens manuais;
1.5 Técnicas artesanais de estamparia e tingimento para criação têxtil;
1.6 Processos e materiais para tingimentos naturais;
2ª UNIDADE:
2.1 Sistemas computadorizados: vetorial e bitmap.
2.2 Métodos de criação de motivos, padrões e construção de rapports e padronagens têxteis.
2.4 Composição e harmonia de cores;
2.5 Criação de uma minicoleção de estampas (trabalho individual) portfólio manual ou digital.
Procedimentos e critérios de Avaliação

- O conteúdo da disciplina será ministrado de modo remoto: 50% sincrônico e 50%
assincrônico.
- O aluno desenvolverá estudos teóricos sobre os fundamentos do design de superfície,
conceito e campo de ação do design têxtil, sobre métodos de criação de desenhos para
estamparia e de técnicas de estamparia e tingimento manual, visando a criação de novos
processos e efeitos de superfícies no tecido, bem como os recursos para estampas digitais.
- Os alunos desenvolverão uma projeto de design têxtil individual, a partir de um tema definido,
para uma mini-coleção de estampas manuais ou digitais.
- Todas as atividades realizadas serão apresentadas em formato de portfólio manual ou digital.

AVALIAÇÃO AVALIAÇÃO
ATIVIDADE

CRITÉRIOS DE AVALIAÇÃO

PESO
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Avaliação 1 – Trabalho em equipes e
individual:
- Apresentação: seminário Design de
Superfície - 20%
artesanais de tecelagem, crochê, tricô,
renda e bordado (equipe) 20%

● Aprofundamento do conteúdo no estudo do
50%
livro e nas pesquisas sobre as técnicas de
estruturas e superfícies têxteis e as técnicas de
estamparia e tingimento manual. 0-3
● Clareza e objetividade nas apresentações. 02

●Qualidade e criatividade nos desenhos de
- Apresentação oral da pesquisa sobre a(s)
criação de motivos e rapport manual 0-5
técnica(s) de estamparia e/ou tingimento e
desenvolvimento de (5) amostras têxteis a
partir das técnicas. 20%
- Exercícios de criação de motivos e rapport
manual a partir de fontes de criatividade:
natural, geométrico, cultural e individual
(individual) 40%
- Apresentação: pesquisa sobre as técnicas
Avaliação 2 –Trabalho individual

● Domínio no uso das técnicas nos exercícios e 50%
nos processos de criação de estampas. 0-3

- Exercícios de leis distributivas e de
repetição, de composição e as harmonias de ● Capacidade de seleção, organização e
cores para criação de padrões para
sistematização de informações. 0-3
estamparia corrida. Exercícios de
composições para estampas corridas e
● Capacidade de articulação metodológica na
localizadas;
busca de soluções criativas no
- Minicoleção com cinco (05) estampas
desenvolvimento de estampas. 0-4

Bibliografia virtual
EDWARDS, Clive. Como compreender design têxtil: guia para compreender estampas e
padronagens. Tradução Luciana Guimarães. São Paulo: Editora Senac São Paulo, 2012
FREITAS, Renata Teixeira Oliveira de. Design de superfície: ações comunicacionais táteis nos
processos de criação. São Paulo: Edgar Blucher, 2012.
RÜTHSCHILLING, Evelise Anicet. Design de superfície. Porto Alegre: Ed. Da UFRGS, 2008.
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CRONOGRAMA EXCEPCIONAL 2021.1
Datas

ATIVIDADES

17/05

- Apresentação do plano de ensino, da professora e dos alunos;

18/05

- Esclarecimentos gerais sobre a ementa e as atividades da disciplina;
- Organização dos alunos (5 equipes de 3 ou 2 alunos) para
(1) o estudo do livro Design Têxtil e,

1

(2) pesquisa das técnicas artesanais: tecelagem, tricô, crochê, renda e bordado;
(3) técnicas de manuais: batik, tie-dye, carimbo, estêncil e impressão botânica.
Aula SINCRÔNICA.
19/05
2

20/05

Leitura e organização (em equipes) da apresentação: livro o estudo do livro Design
Têxtil. RÜTHSCHILLING, Evelise Anicet. Design de superfície. Porto Alegre: Ed. da
UFRGS, 2008. O livro será disponibilizado em PDF para os alunos.
Aula ASSINCRÔNICA.

3

24/05

- Seminário livro Design de superfície

25/05

. Conceito de Design de Superfície e Design Têxtil:
. Campo de ação do Design Têxtil,
. O Design Têxtil na Cadeia Produtiva da Moda.

4

26/05
27/05

Pesquisa e preparação (em equipes) das técnicas artesanais: tecelagem, tricô,
crochê, renda e bordado.
Aula ASSINCRÔNICA.

31/05

- Tipos de estampas e jacquard: floral, animal, geométrico, xadrez, listras,

01/05

figurativo, abstrato, poás, cashmere, príncipe de gales, risca de giz, pied-depoule, vichy, tartan, olho de perdiz, tweed;

5

- Fontes de Criatividade Têxtil: natural, cultural, geométrico e individual
- Exercício para criação de motivos: desenho de observação, estilização, abstração e
colagem a partir de imagens de fonte natural (individual).
Aula SINCRÔNICA.
02/06

6

04/06

- Exercício para criação de motivos: desenho de observação, estilização, abstração e
colagem a partir de imagens de fonte natural (individual).
Aula ASSINCRÔNICA.

07/06
7

08/06

- Apresentação da pesquisa das técnicas artesanais: tecelagem manual, tricô, crochê,
renda e bordado.
- Rapport manual.
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Aula SINCRÔNICA.
09/06
8

10 /06

- Pesquisa e elaboração (em equipe) da apresentação da pesquisa sobre as técnicas
batik, tie-dye, carimbos, estêncil e impressão botânica (ecoprint).
Aula ASSINCRÔNICA.

14/06
9

15/06

- Apresentação da pesquisa sobre as técnicas batik, tie-dye, carimbos, estêncil e
impressão botânica.
Aula SINCRÔNICA.

10

16/07

- Desenvolvimento de rapport manual.

17/07

Aula ASSINCRÔNICA.

21/07

1ª Avaliação, apresentação individual do portfólio digital dos trabalhos práticos
(Desenhos de observação, estilização, abstração, colagem, rapport manual e
arquivos das três apresentações);

22/07
11

- Sistemas computadorizados: vetorial e bitmap;
- Estampa localizada e corrida. Sistema de repetição de motivos, rapport, padronagem.
Aula SINCRÔNICA.
23/07

12

24/07

Exercícios de estampa localizada e corrida, leis distributivas e de repetição de motivos
e padrões (10 exercícios: 02 alinhados, 02 não alinhados, 02 espelhados e 02 livres)
Aula ASSINCRÔNICA.

13

02/08

- Composição de elementos para criação de estampas;

03/08

- Harmonia de cores para bandeiras de cores.
Aula SINCRÔNICA.

14

15
16

17

18

04/08
05/08

- Exercícios de composição e harmonia de cores (02 exercícios: 01
composição, 01 harmonia de cores)

09/08

- Projeto de mini-coleção de estampas

10/08

- Criação de 05 estampas (digitais ou manuais)

16/08

- Projeto de mini-coleção de estampas

10/08

- Criação de 05 estampas (digitais ou manuais)

23/08

- Projeto de mini-coleção de estampas

24/08

- Criação de 05 estampas (digitais ou manuais)

30/08

AVALIAÇÃO FINAL

31/08
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UNIVERSIDADE DO ESTADO DE SANTA CATARINA- UDESC
CENTRO DE ARTES
DEPARTAMENTO DE MODA
FICHA CADASTRAL DISCIPLINAS
BMO5A_21EST
Código disciplina

Comunicação do Produto de Moda
Nome da disciplina

Curso

Bacharelado em Moda

Professor (a)

Dra. Amanda Queiroz
Campos

Monitor (a)
Tipo
Obrigatória
Plataforma (s) que utiliza

não há
Fase
Turma
Nº Vagas
5
XeA
20-25
Moodle (sala de aula virtual, repositório de material
didático, organização da disciplina, envio de
atividades e avaliações)
Teams (encontros síncronos)
Atividades
Atividades
Atividades Presenciais
Síncronas (h/a) Assíncronas
(h/a)
(no retorno presencial)
(h/a)
15
21
n/a
quartas-feiras, das 13:30 às 15:10
quintas-feiras, das 20:50 às 22:30
não há
livre
computador/tablet com saída de som e tela de vídeo e
acesso á internet;
acesso ao Moodle e ao Microsft Teams (aulas síncronas e
acesso ao material didático);
softwares abertos livres de escolha do aluno para: formatar
um brandbook (caso o aluno em específico não tenha
acesso domine a ferramenta, deverá unir-se em equipe
com algum colega apto a tal e propor-se executar outra
tarefa dentro das definidas para entrega (aplicação das
ferramentas de branding/marketing, definição dos
elementos de design, etc.)

Carga horaria total (h/a)
36
Horários
(Atividades Síncronas)
Pré-requisitos
Prioridade de Vagas
Materiais/equipamentos/softwar
es necessários

Contato
amandaqc88@gmail.
com

(Ementa/objetivos/conteúdo programático: não devem ser alterados segundo Res. 040/2020-Consuni)

Ementa:
Princípios fundamentais da comunicação visual do produto. Vitrinismo: objetivos, funções,
conceitos, elementos complementares, iluminação. Desenvolvimento da Percepção visual
através de exercícios de reconhecimento e análise (leitura) de obras de arte e imagens de
moda. Elementos da composição plástica e sua influência na criação da moda.
Breve descrição do conteúdo programático e objetivos
Estudaremos três grandes campos da comunicação na moda:
1. A comunicação nos diversos estágios do sistema de moda, os profissionais e rotinas no
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campo da comunicação de moda (jornalista, assessor de imprensa, relações públicas,
publicitário, diretor de arte, diretor criativo, etc.)
2. A comunicação no ponto de venda, por meio de estudos de cenário e exposição de
produtos de moda. Com a adaptação para o modo remoto, inovaremos ao estudar
vitrinismo e visual merchandising não somente no varejo físico, mas também - e
principalmente - no e-commerce.
3. Projetos de comunicação institucional de marcas de moda por meio de branding de
moda.
Procedimentos e critérios de Avaliação
1. Atividade 1: textos jornalísticos (estudo supervisionado)
30%
Atividade 1: textos jornalísticos
[1] release jornalístico segundo modelo;
[2] reportagem de duas laudas de texto segundo modelo;
[3] roteiro de entrevista com ao menos seis questões colocadas ao entrevistado.
Critérios de avaliação:
de 0 a 4: adequação da linguagem ao público e ao produto: as redações devem ser
redigidas levando em consideração o público-alvo da notícia, o objetivo de sua
comunicação e a mídia em que será veiculada a informação textual;
de 0 a 3: autoria: o aluno deverá apresentar suas ideias de maneira que reflita um
pensamento singular, reelaborado, evitando o uso de clichês e de conceitos de senso
comum;
de 0 a 3:correção da linguagem: o aluno deverá expressar-se de acordo com a norma
padrão da língua portuguesa.
2. Atividade 2: análise do VM em meio online
30%
Apresentação e entrega:
[1] Leitura do artigo e sistematização dos elementos para análise;
[2] Participação no debate para criação da ferramenta;
[3] Relatório com análise ilustrada segundo modelo a ser desenvolvido durante a disciplina.
Critérios de avaliação:
de 0 a 1: participação no debate;
de 0 a 1: citar artigos consultados;
de 0 a 3: detalhamento dos elementos de VM do website;
de 0 a 3: perspicácia e originalidade ao identificar prática relevantes de merchandising
para e-commerce;
de 0 a 2: justificativa plausível/ capacidade analítica de conectar conteúdo teórico com
pesquisa aplicada (observação do site)
3. Atividade 3: pacote de material gráfico para branding
40%
Estudo geral sobre marca de moda existente ou fictícia e que necessite de projeto gráfico
institucional de comunicação da marca. Deve ser escolhido um cliente (que pode ser o
próprio aluno) para desenvolver. O brandbook deve conter, no mínimo:
a. Capa;
b. Apresentação/contextualização da marca (dois a três parágrafos e imagens, se
existentes);
c. DNA da marca: cinco (5) adjetivos/atributos;
d. Um benchmarking para cada atributo do DNA da marca (apresentando a qual
atributo corresponde, o nome da marca, o logo da marca e um parágrafo de
apresentação/justificativa de porque a marca atende plenamente ao atributo) serão cinco no total;
e. Indicação da expressão gráfico visual do DNA da marca com (no mínimo) os
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seguintes itens, com um parágrafo de justificativa pela escolha de cada um ou dois
a três parágrafos com uma justificativa geral de todos os seguintes: a) cores; b)
tipografia (fonte principal e de apoio) c) formas, traços e ilustrações
f. Aplicação em duas peças gráficas no mínimo (convite, tag, post de Instagram para
feed ou story, sacola, brinde, etc.) - podem usar mockups, desde que citem o site
fonte.
Critérios de avaliação:
de 0 a 1,5: DNA (até 0,3 para cada atributo, dependendo da adequação)
de 0 a 5: benchmark (até 1 para cada atributo, dependendo da adequação e justificativa)
de 0 a 0,5: escolha e justificativa de cores;
de 0 a 0,5: escolha e justificativa de fontes;
de 0 a 0,5: escolha e justificativa de formas e traços;
de 0 a 1: peça gráfica 01
de 0 a 1: peça gráfica 02
Bibliografia virtual
textos e livros físicos foram escaneados e serão dispnibilizados no Moodle pela professora
far-se-á o uso substancial de vídeos online (para suprir aspecto prático da disciplina)
CRONOGRAMA EXCEPCIONAL 2021.1
SEMAN
A
1

DATA

2

19 e
20.05
2h/a*
assíncr.

3

assíncr.

4

09 e
10.06
2h/a*
16 e
17.06
2h/a*
assíncr.

5

6

7

8

9

30.06 e
01.07
2h/a*
assíncr.

10

14 e
15.07
2h/a*
assíncr.

11

assíncr.

ATIVIDADES
Apresentação do plano de ensino.
Comunicação de moda: conteúdos e funções
Comunicação de moda:
A cadeia de comunicação no sistema de moda
Conteúdo assíncrono: aula narrada em PPT
Comunicação de moda:
Redação e Moda: técnicas de entrevista
Atividade 1: textos jornalísticos [entrega parcial: roteiro de entrevista]
Comunicação de moda:
Redação e Moda: jornalismo de moda
Atividade 1: textos jornalísticos
Comunicação de moda:
Atendimento com orientação para finalização da
Atividade 1
Entrega da atividade 1
Cenário e exposição de produtos de moda: Visual merchandising
slides para referência + audioaula em podcast
Cenário e exposição de produtos de moda:
introdução a vitrinismo e visual merchandising. Apresentação do estudo
dirigido para análise de visual merchadising pra e-commerce
Cenário e exposição de produtos de moda: Atividade 2: Estudo
dirigido sobre visual merchandising online (para e-commerce)
- cada aluno deverá sintetizar um artigo científico e listar 5 a 7 tópicos a
serem utilizados para análise (definir parâmetros e criar a ferramenta)
Cenário e exposição de produtos de moda: Atividade 2: Discussão
sobre parâmetros e definição da ferramenta de análise
Cenário e exposição de produtos de moda: Atividade 2: Escolher
e-commerce para análise e proceder à análise com ferramenta
desenvolvida
Entrega da Atividade 2
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12
13

04 e
05.08
2h/a*
assíncr.

14

18 e
19.08
2h/a*
/assíncr.

15
16
17

opcional
opcional
opcional

18

25 e
26.08
2h/a*
31.08

EXAME

Projetos de comunicação institucional: Branding e comunicação
institucional promocional para moda
Apresentação do projeto final [Atividade 3]
Projetos de comunicação institucional: Branding e suas
ferramentas
Projetos de comunicação institucional: introdução à composição
gráfica [cor, tipografia, elementos gráficos, diagramação básica] e
formatos em mídias digitais & impressas [convite, banner, placas de
sinalização, lookbook, página interna de revista, mock-ups, press-kit,
embalagem, etc.]
Projetos de comunicação institucional:
Orientação e atendimento aos alunos
Entrega final da Atividade 3: 22.08 até 23:59
extra: material didático complementar sobre branding
extra: material didático complementar sobre visual merchandising
extra: material didático complementar sobre comunicação e relações
públicas
Fechamento da disciplina

*onde consta 2h/a sempre aplica-se o horário das 13:30 às 15:10 para a turma X, na data
referente à quarta-feira e o horário das 20:50 às 22:30 para a turma A, na data referente à
quinta-feira.
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UNIVERSIDADE DO ESTADO DE SANTA CATARINA- UDESC
CENTRO DE ARTES
DEPARTAMENTO DE MODA
FICHA CADASTRAL DISCIPLINAS
(25COAVE)
Código disciplina

(Confecção Avançada de Vestuário Feminino)
Nome da disciplina

Curso

BACHARELADO EM MODA

Professor (a)ELIANA
GONÇALVES
Monitor (a)
Tipo
Obrigatória/Eletiva
Plataforma (s) que utiliza
Carga horaria total (h/a)

Eliana.goncalves@udesc.br

Contato

Fase
5ª

Turma
X/Y/A

Contato
Nº Vagas
(15x3) =45

Atividades
Síncronas (h/a)

Atividades
Assíncronas
(h/a)

54
Horários
(Atividades Síncronas)
Pré-requisitos
Prioridade de Vagas
Materiais/equipamentos/softwar
es necessários

Atividades
Presenciais (h/a)
(no retorno presencial)
No retorno
presencial

Livre

(Ementa/objetivos/conteúdo programático: não devem ser alterados segundo Res. 040/2020-Consuni)

Ementa:
Execução de testes de modelagem e de protótipos elaborados na disciplina de Modelagem
Avançada do Vestuário Feminino. Fichas técnicas do produto do vestuário.
Breve descrição do conteúdo programático e objetivos
3 OBJETIVOS
3.1 OBJETIVO GERAL
Capacitar os acadêmicos na elaboração de protótipos selecionados para testar
modelagens elaboradas na disciplina de Modelagem Avançadas do vestuário feminino, com
suas respectivas fichas técnicas.
3.2 OBJETIVOS ESPECÍFICOS
•
Decidir a matéria prima e aviamentos para a confecção do protótipo;
•
Aplicar os processos de encaixe dos moldes (fio), risco e corte do protótipo para o
melhor aproveitamento de materiais.
•
Executar processos de confecção de protótipos (costuras e acabamentos).
•
Aperfeiçoar a habilidade de elaboração de ficha técnica de produto.
Conteúdo Programático
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1° unidade – Calça social
2° unidade – Parka
Atividade 1 Calça social
1.Montagem da peça corresponde a 70% da nota, sendo:
- Confecção da peça: 0 a 5
- Avaliação de vestibilidade: 0 a 3
- Limpeza, passadoria: 0 a 1
- Participação, prod. em sala e embalagem: 0 a 1
2. Ficha técnica do produto corresponde a 30% da nota, sendo:
- Sequência operacional: 0 a 5
- Desenho técnico: 0 a 3
- Plano de corte: 0 a 1
- Matéria-prima e aviamentos: 0 a 1
PESO 50%
Atividade 2 Parka
1.Montagem da peça corresponde a 70% da nota, sendo:
- Confecção da peça: 0 a 5
- Avaliação de vestibilidade: 0 a 3
- Limpeza, passadoria: 0 a 1
- Participação, prod. em sala e embalagem: 0 a
2. Ficha técnica do produto corresponde a 30% da nota, sendo:
- Sequência operacional: 0 a 5
- Desenho técnico: 0 a 3
- Plano de corte: 0 a 1
- Matéria-prima e aviamentos: 0 a 1
PESO 50%
Bibliografia virtual

CRONOGRAMA EXCEPCIONAL 2021.1
SEMANA DATA
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15

ATIVIDADES
Aula PRESENCIAL
Apresentação do Plano Ensino
Confecção do calça social
Confecção do calça social
Confecção do calça social
Confecção do calça social
Confecção do calça social
Confecção do calça social
Entrega da calça social/ficha técnica
Confecção da Parka
Confecção da Parka
Confecção da Parka
Confecção da Parka
Confecção da Parka
Entrega da Parka/Ficha Técnica
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16
17
18
EXAME
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UNIVERSIDADE DO ESTADO DE SANTA CATARINA- UDESC
CENTRO DE ARTES
DEPARTAMENTO DE MODA
FICHA CADASTRAL DISCIPLINAS
(0000)
Código disciplina

Marketing de Moda
Nome da disciplina

Curso

Bacharelado em Moda

Professor (a)

Dra. Amanda Queiroz Campos

Monitor (a)
Tipo
Obrigatória
Plataforma (s) que utiliza

Carga horaria total (h/a)
72
Horários
(Atividades Síncronas)
Pré-requisitos
Prioridade de Vagas
Materiais/equipamentos/softwar
es necessários

Contato
amandaqc88@gmail.c
om
não há
Contato
Fase
Turma
Nº Vagas
5
XeA
20-25
Moodle (sala de aula virtual, repositório de material
didático, organização da disciplina, envio de
atividades e avaliações)
Teams (encontros síncronos)
Atividades
Atividades
Atividades Presenciais
Síncronas (h/a) Assíncronas
(h/a)
(no retorno presencial)
(h/a)
26
46
não há
segundas-feiras das 15:20 às 17:00 (turma X)
das 18:10 às 19:50 (turma A)
quartas-feiras das 15:20 às 17:00 (turma X)
das 18:10 às 19:50 (turma A)
não há
livre
computador/tablet com saída de som e tela de vídeo e
acesso á internet;
acesso ao Moodle e ao Microsft Teams (aulas síncronas e
acesso ao material didático);
softwares abertos livres ou aqueles pagos aos quais o
aluno tenha acesso para uso de planilhas de cálculo (aos
modos do Microsoft Excel)

(Ementa/objetivos/conteúdo programático: não devem ser alterados segundo Res. 040/2020-Consuni)

Ementa
Conceitos de Marketing. Sistema e ambiente de marketing-mercados. Ciclo de vida do produto
na moda. Pesquisa e marketing. Dimensionamento e segmentação de mercado. Visão geral do
composto de marketing. O comportamento do consumidor. Previsão de vendas: conceitos e
técnicas.
Breve descrição do conteúdo programático e objetivos
1. Marketing como ciência: importância e aplicações no negócio de moda;
2. Estratégia de Marketing e Marketing mix
3. Pesquisa de Marketing e pesquisa de mercado
4. O ciclo de vida do produto de moda: que ações de marketing implantar em cada fase do ciclo
5. O consumidor: segmentação de mercado
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6. Previsão de Vendas: estudo de caso do planejamento de venda e produção de uma empresa
de moda;
7. Gerenciamento de uma Marca de Moda: branding e posicionamento
Procedimentos e critérios de Avaliação
AV1 Relatório de pesquisa de Marketing
30%
Apresentar em forma de relatório de pesquisa:
[1] mapeamento de mercado para empresa escolhida,
[2] análise de concorrentes seguindo a ferramenta escolhida em sala e
[3] aplicação da análise SWOT com análise contextual
Critérios
de 0 a 2: apresentação e análise de dados de mercado;
de 0 a 2: coerência dos concorrentes escolhidos para análise;
de 0 a 2: correta aplicação da análise SWOT (demonstrando domínio do conteúdo abordado
em sala);
de 0 a 2: qualidade textual, crítica e visual do relatório apresentado (textos, imagens e gráficos)
AV2 Criação de perfil de cliente
30%
Preenchimento da tabela de perfil, redação de texto/relatório sobre persona e confecção de
painel visual correspondente
[as atividades realizadas no Moodle durante a disciplina serão agregadas a esta nota]
Critérios
de 0 a 3: a tabela de perfil de consumidor está completa e coerente com o público proposto;
de 0 a 3: o texto do relatório está bem escrito e segue as normas da língua portuguesa;
de 0 a 2: o painel expressa de forma eficaz o consumidor, com figuras expressivas e com a
própria montagem seguindo estética coerente com o estilo de vida escolhido
de 0 a 2: realização das três atividades da disciplina (consta como atividade Moodle no plano
de ensino, no total de 4, valendo meio ponto por tarefa);
AV3 Planejamento de vendas no varejo: tarefas do workshop
40%
Realização das tarefas para aula subsequente e percentual de acerto. A cada semana de
workshop será lançada uma tarefa a ser realizada em planilha Excel (ou similar).
[as atividades realizadas no Moodle durante a disciplina serão agregadas a esta nota]
Critérios
de 0 a 6: realização da tarefa na data prescrita, considerando o decorrer da disciplina e
otimizado o processo de aprendizagem;
de 0 a 4: percentual de acerto nas tarefas;
Bibliografia virtual
COBRA, Marcos. Algumas reflexões acerca do marketing da moda. Revista de
Administração de Empresas, v. 37, n. 4, p. 2-5, 1997. Disponível em
<https://rae.fgv.br/rae/vol37-num4-1997/algumas-reflexoes-acerca-marketing-moda>. Acesso
em 06.05.2021
KOTLER, Philip. Administração de Marketing. 15ª Edição. São Paulo: Prentice Hall, 2015.
Capítulo 1: Marketing para o século XXI. [Disponível online na BU Udesc]
LEÃES, Sabrina Durgante. Marketing em Moda. Dissertação de Mestrado. Universidade do
Minho, 2008. Disponível em <http://repositorium.sdum.uminho.pt/handle/1822/10569>. Acesso
em 06.05.2021
O restante da bibliografia será scanneada para os alunos e disponibilizada no Moodle.
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CRONOGRAMA EXCEPCIONAL 2021.1
SEMA
NA
1

AUL
A
1
2

2

3
4

3

5
6

4

7
8

5

9
10

6

11
12

7

8

13

30.06
[quarta]

15

05.07

17
18

10

19
20

11

21
22

12

23
24

13

25
26

14

17.05
[segunda]
assíncron
o
24.05
[segunda]
assíncron
o
assíncron
o
02.06
[quarta]
assíncron
o
assíncron
o
14.06
[segunda]
assíncron
o
21.06
[segunda]
assíncron
o
assíncron
o

14

16
9

DATA

27

[segunda]
assíncron
o
assíncron
o
assíncron
o
assíncron
o
19.07
[segunda]
assíncron
o
26.07
[segunda]
assíncron
o
02.08
[segunda]
assíncron
o
09.08
[segunda]
assíncron

ATIVIDADES
Apresentação da disciplina
Orientações uso do Moodle, seminários e fichamentos
Miopia de Marketing: leitura do texto
+ atividade no Moodle
Miopia de Marketing: discussões e relação com o mercado de
moda
Introdução ao Marketing: origens e definições
Introdução ao Marketing: origens e definições [continuação]
+ atividade no Moodle
O mercado de moda
Estratégia de Marketing
Marketing MIX: os 4Ps: produto, preço, praça e promoção
+ atividade no Moodle
Marketing MIX: 4Ps, 4Cs, 7Ps, etc.
Pesquisa de Marketing: macroambiente e microambiente
Pesquisa de Mercado: objetivos e ferramentas
Pesquisa de Mercado: objetivos e ferramentas: análise de
concorrente
Período para realização de atividade para Avaliação 1:
Relatório de pesquisa de Marketing [etapa mercado e análise
de concorrente]
Ferramentas de Marketing: análise SWOT e matriz BCG
+ atividade para Avaliação 1
Ferramentas de Marketing: matriz de Ansoff
[a definir com turma se síncrono ou assíncrono]
Ciclo de vida do produto e do produto de moda [vídeoaulas 1 e
2]
Ciclo de vida do produto e do produto de moda [vídeoaulas 3 e
4]
+ atividade no Moodle
O consumidor: segmentação de mercado [podcasts]
O consumidor: motivações e processo de decisão
O consumidor de moda a sedução do novo e do exclusivo
+ indicação para atividade para Avaliação 2: perfil de cliente
Período para realização da atividade para Avaliação 2
Planejamento de vendas no varejo: análise de desempenho de
produto
Planejamento de vendas no varejo: aplicação de ferramenta e
correção assistida [Avaliação 3]
Planejamento de vendas no varejo: planejamento de vendas e
análise de estoque
Planejamento de vendas no varejo: aplicação de ferramenta e
correção assistida [Avaliação 3]
Planejamento de vendas no varejo: video aula cálculos para
coleção [custo, valor e precificação]
Planejamento de vendas no varejo: video aula planos de ação
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28
15

16
17
18

29
30
31
32
33
34
35
36

EXAME

o
assíncron
o
18.08
[quarta]

[Avaliação 3]
Branding de moda e posicionamento de marca [podcasts 1 e
2]
Branding de moda e posicionamento de marca: mapa
perceptual

livre
livre
livre
livre
livre
livre
23.08
[segunda]
31.08

O processo de Marketing: videoaula Cristina Barbosa
Marketing digital: uma introdução e estudos de casos na moda
Macroambiente: impactos da pandemia no setor da moda
Macroambiente: impactos da pandemia no setor da moda
Encontrar um cliente para meu produto: filme: Kinky Boots
O poder da promoção de vendas: filme: Obrigada por fumar
Fechamento da disciplina
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UNIVERSIDADE DO ESTADO DE SANTA CATARINA- UDESC
CENTRO DE ARTES
DEPARTAMENTO DE MODA
FICHA CADASTRAL DISCIPLINAS
Código disciplina

Modelagem Avançada Do Vestuário Feminino

Curso

BACHARELADO EM MODA

Professor (a)

Silvia Cristina Silveira
dos Santos

Contato
silvia@silviacristina.com
.br
Contato

Tipo

Fase 5º

N. Vagas

Obrigatória/Eletiva
Plataforma (s) que utiliza
Carga horaria total (h/a)

Obrigatória
Moodle ou Teams (Office 365)
Atividades
Atividades Atividades Presencial
Síncronas
Assíncron (h/a)
(no retorno presencial)
(h/a)
as (h/a)
34h/a
38h/a
0
Horário conforme cronograma de aula por turma.
Turma X – 3ª feira – 16:10hs às 17:50hs
Turma Y – 6ª feira – 14:20hs às 16:10hs
Turma A – 6ª feira – 18:10hs às 19:50hs
Não há
Livre
PC ou notebook com internet, réguas de
modelagem em escala 1.2, tesoura, cola e folha
papel A4.

Monitor (a)

36/54/72
Horários
(Atividades Síncronas)
Pré-requisitos
Prioridade de Vagas
Materiais/equipamentos/softwar
es necessários

Turma AX-Y

(Ementa/objetivos/conteúdo programático: não devem ser alterados segundo Res.
040/2020-Consuni)
Ementa:
Estudo do transporte de pences. Elementos de ajustamento do vestuário. Processos
para a interpretação de modelos com o uso do Desenho Técnico do Vestuário.
Interpretação de diversos modelos do Vestuário Feminino. Utilização de Sistema
Computadorizado. Graduação. Digitalização. Encaixe e Impressão.
Breve descrição do conteúdo programático e objetivos
1. INTRODUÇÃO:
- Tecido, Metragem, Cálculos, Preparação para o corte da peça-piloto e produção
industrializada.
2. ELEMENTOS BÁSICOS DA ANÁLISE DO AJUSTE DA ROUPA
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- Fio do Tecido, Linhas Estruturais, Caimento, Balanço, Aparência Estética, Conforto,
Folgas.
3. ESTUDO DAS PENCES
3.1 Colocação das Pences no Traçado Básico da Blusa:
- Pence Horizontal e Vertical
4. TRANSPORTES DAS PENCES
Execução guiada de dois modelos
5. RECORTES POR MEIO DO TRANSPORTE DE PENCES
Execução guiada de dois modelos
6. INTERPRETAÇÃO DE MODELOS DO VESTUÁRIO FEMININO EM SOFTWARE
(AUDACES)
6.1 Interpretação de modelo a partir da base pronta da saia: Saia evasê
6.2 Interpretação de modelo a partir da base pronta da Ampla II: Parka.
6.3 Interpretação de modelo a partir da base pronta da Comercial II cava máxima:
Blazer feminino.
-Manga duas folhas
7. Graduação
8. Digitalização. Encaixe e Impressão.
OBJETIVO GERAL
Proporcionar conhecimentos teóricos e práticos aos discentes para a interpretação e
desenvolvimento das modelagens do vestuário feminino com procedimentos manuais
e/ou informatizados.
Procedimentos e critérios de Avaliação
- As aulas serão divididas em 47% síncronas e 53% assíncronas.
- As aulas virtuais síncronas serão realizadas semanalmente, pelo Teams, em horário
conforme cronograma de aula por turma, para aulas e atendimentos relativos a
dúvidas e orientações.
- As aulas assíncronas serão o tempo para execução guiada, por vídeo-aula gravada,
de atividades postadas na plataforma Moodle, em horário conforme disponibilidade do
aluno respeitando a data de entrega.
Todas as leituras serão disponibilizadas em PDF nos tópicos correspondentes da
plataforma Moodle.
O Conteúdo Teórico será abordado por meio de aula expositiva em formato de vídeoaula síncrona para discussão, reflexão e exemplificação através da plataforma Teams.
O Conteúdo Prático será abordado por meio de vídeo-aulas gravadas
disponibilizadas nos tópicos correspondentes da plataforma Moodle, para realização
das atividades assíncronas pelos alunos, com atendimento síncrono conforme
cronograma.
Será usada a técnica da modelagem plana manual para os conteúdos iniciais de
transporte de pences, com uso de réguas de modelagem em escala 1.2, tesoura, cola,
fita crepe, lápis, borracha e folha de papel A4; e posteriormente a técnica da
modelagem plana computadorizada, utilizando o sistema informatizado de vestuário.
Avaliação 1
Interpretação Parka com capuz – 50%
Modelagem digital pelo programa Audaces.
Entrega do arquivo da modelagem por email, com Ficha Técnica da Modelagem
Avaliação 2
Interpretação Blazer Feminino – 50%
Modelagem digital pelo programa Audaces.
Entrega do arquivo da modelagem por email, com Ficha Técnica da Modelagem
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Bibliografia virtual
Todas as leituras estarão em PDF nós tópicos correspondentes na plataforma Moodle.
CRONOGRAMA EXCEPCIONAL
Encontro

Turma
X

Turma
Y/A

1º

18/05

21/05

2º

3º

25/05

01/06

28/05

04/06

2021.1
Conteúdo

Síncrono

Assíncrono

- Apresentação do plano de ensino.
1. Introdução - Tecido - Metragem,
Cálculos, Preparação para o corte da
peça-piloto e produção industrializada.

4 créditos
Teams
vídeo- aula

x

2. Elementos básicos da análise do ajuste
da roupa.

2 créditos
- Teams
vídeo- aula

x

3. Estudo das pences
3.1 Colocação das Pences no Traçado
Básico da Blusa:
- Pence Horizontal e Vertical

2 créditos
- Teams
atendimento

2 créditos
- Moodle
vídeo-aula
gravada
com atividade

4. Transporte de pence: modelos Nº 2 e
Nº 4 (escala 1:2).
4º

08/06

11/06

5. Recortes por meio do transporte de
pence: modelos Nº 7 e Nº 8 (escala 1:2).

2 créditos
- Teams
atendimento

2 créditos
- Moodle
vídeo-aula
gravada
com atividade

5º

15/06

18/06

6.Interpretação de modelo do vestuário
feminino usando Software Audaces:
- Interpretação de modelo a partir da base
pronta da saia:
-.saia evasê, sem pence, revel na cintura.
- Informações dos moldes.

4 créditos
- Teams
atendimento

4 créditos
- Moodle
vídeo-aula
gravada
com atividade

6º

22/06

25/06

Software Audaces:
7. Graduação da Base Ampla II

2 créditos
- Teams
atendimento

4 créditos
- Moodle
vídeo-aula
gravada
com atividade

7º

29/06

02/07

Software Audaces:
- Interpretação de modelo a partir da Base
Ampla II pronta:
- Parka - preparação da base e capuz.

2 créditos
- Teams
atendimento

2 créditos
- Moodle
vídeo-aula
gravada
com atividade

8º

06/07

09/07

Software Audaces:
- Parka - coulissé, bolsos e zíper
destacável.

2 créditos
- Teams
atendimento

2 créditos
- Moodle
vídeo-aula
gravada
com atividade

9º

13/07

16/07

Software Audaces:
- Parka - forros e bainhas

2 créditos
- Teams
atendimento

4 créditos
- Moodle
vídeo-aula
gravada
com atividade

10º

20/07

23/07

Software Audaces:

2 créditos

4 créditos
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- Parka - Extrair moldes e aplicar margens
- Informações dos moldes

- Teams
atendimento

- Moodle
vídeo-aula
gravada
com atividade

AVALIAÇÃO 1 - PARKA - ENTREGA ATÉ
30/07/2021
11º

27/07

30/07

Software Audaces:
- Interpretação de modelo a partir da Base
Comercial II cava máxima pronta:
- Blazer Feminino - preparação da base
com pences.

2 créditos
- Teams
atendimento

2 créditos
- Moodle
vídeo-aula
gravada
com atividade

12º

03/08

06/08

Software Audaces:
- Blazer Feminino - gola, vista e bolsos

2 créditos
- Teams
atendimento

2 créditos
- Moodle
vídeo-aula
gravada
com atividade

13º

10/08

13/08

Software Audaces:
- Blazer Feminino - manga duas folhas.

2 créditos
- Teams
atendimento

2 créditos
- Moodle
vídeo-aula
gravada
com atividade

14º

17/08

20/08

Software Audaces:
- Blazer Feminino - forros e bainhas

2 créditos
- Teams
atendimento

4 créditos
- Moodle
vídeo-aula
gravada
com atividade

15º

24/08

27/08

Software Audaces:
- Blazer Feminino - Extrair moldes e
aplicar margens
- Informações dos moldes.

2 créditos
- Teams
atendimento

4 créditos
- Moodle
vídeo-aula
gravada
com atividade

Total 34 h/a

Total de 38h/a

AVALIAÇÃO 2 - BLAZER - ENTREGA
ATÉ 30/08/2021
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UNIVERSIDADE DO ESTADO DE SANTA CATARINA- UDESC
CENTRO DE ARTES
DEPARTAMENTO DE MODA
FICHA CADASTRAL DISCIPLINAS
Produto de moda
Código disciplina
Curso

Moda

Professor (a)
Monitor (a)
Tipo
Obrigatória/Eletiva
Plataforma (s) que utiliza
Carga horaria total (h/a)

Gabriela Kuhnen

54

Fase
5

Turma
A, X

Atividades
Síncronas (h/a)

Atividades
Assíncronas
(h/a)

Contato
Contato
N. Vagas
Atividades
Presencial (h/a)
(no retorno
presencial)

Horários
(Atividades Síncronas)
Pré-requisitos
Prioridade de Vagas
Materiais/equipamentos/softwar
es necessários

27 horas aulas
27 horas aulas
Segunda-feira: 17h às 19:50h e 20h às 22:30h
Não há
Livre
Peça de roupa usada e materiais de costura
manuais.

(Ementa/objetivos/conteúdo programático: não devem ser alterados segundo Res. 040/2020-Consuni)

Ementa:

Gestão integrada do design. Relações entre pesquisa do consumidor e
desenvolvimento do produto. Conexões entre pesquisa de moda, pesquisa de
tendências de mercado, desenvolvimento do produto e diferencial competitivo.
Uso de sistemas computadorizados
Breve descrição do conteúdo programático e objetivos
OBJETIVO GERAL
Compreender o processo integrado do design, com foco nos elementos que interferem
na criação do produto de moda de determinado mercado consumidor.
OBJETIVOS ESPECÍFICOS
·
Desenvolver a capacidade de síntese e de inovação através de um projeto
coerente com a demanda proposta;
· Documentar as etapas do desenvolvimento de produto;
·
Relacionar a teoria e a prática de projetos de design, coordenando soluções
diferenciadas para problemas propostos numa abordagem sistêmica;
· Construir um protótipo manual do projeto;
·
Comunicar os resultados do projeto através de vídeo, fotos ou outro em rede
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social.
Unidade 1: Problematização e Inspiração (Imersão)
1.1. Etapa de Oportunidades
1.2. Etapa de Planejamento
1.3. Etapa de Levantamento de Dados
Unidade 2: Ideação
2.1. Etapa de Organização e Análise
2.2. Etapa de Criação
Unidade 3: Implementação (Prototipação)
3.1. Etapa de Execução
3.2. Etapa de Viabilização
3.3. Etapa de Verificação Final

Procedimentos e critérios de Avaliação
Avaliação 1
Banca Imersão – apresentação das atividades solicitadas
Avaliação 2
Banca Ideação – apresentação das alternativas e proposta de protótipo
Avaliação 3
Banca Implementação –
Apresentação do projeto e protótipo (argumentação verbal, slides* e modelos
digitais e físicos, divulgação nas redes sociais).
Entrega no Moodle na data estabelecida no cronograma.
As aulas serão síncronas semanalmente pelo Microsoft teams com duração de no
máximo 2 créditos.
Todo o conteúdo será disponibilizado no Moodle.
Bibliografia virtual
MERINO, G. S. A. D. GODP–Guia de Orientação para Desenvolvimento de Projetos:
Uma metodologia de Design Centrado no Usuário. Florianópolis: Ngd/Ufsc, 2016.
VIANNA, Mauricio. Design thinking: inovação em negócios. Design Thinking, 2012.
HANINGTON, Bruce; MARTIN, Bella. Universal methods of design: 100 ways to
research complex problems, develop innovative ideas, and design effective
solutions. Rockport Publishers, 2012.

CRONOGRAMA EXCEPCIONAL 2020.2
SEMANA DATA
1
17/05
síncrona

ATIVIDADES
Apresentação do plano de ensino.
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Microsoft
Teams
2

24/05
síncrona
Microsoft
Teams

3

31/05
síncrona
Microsoft
Teams

4

07/06
síncrona
Microsoft
Teams

5

6

7

8
9

10

11

12

14/06
síncrona
Microsoft
Teams
21/06
síncrona
Microsoft
Teams
28/06
síncrona
Microsoft
Teams

UNIDADE 1
Aula teórica dialogada – Metodologia Projetual (Design
thinking e Godp)
UNIDADE 1
Aula teórica dialogada. Método Projetual (métodos de
pesquisa e coleta de dados).
Problematização – Upcycling (etapa -1 e 0)
Atividade em aula: Etapa de Oportunidades – Prospecção
e planejamento da coleta de dados.
UNIDADE 1
Etapa Imersão
Identificação do desafio estratégico, definindo ação e coleta
de dados e ferramentas. (Etapa 1)

Orientações individuais e por equipe para finalizar a
etapa de imersão.
Imersão – Coleta de dados - Banca

Slides entregues no Moodle.

Unidade 2
Interação síncrona (teams):
Aula expositiva e dialogada teórica ideação:
organização e análise.
Ferramentas: storyboards, nuvem de palavras,
painéis semânticos, cenários, persona e jornada do
usuário
Assíncrona Organização dos dados
Conteúdo
no Moodle
05/07
síncrona
Microsoft
Teams
12/07
Assíncrona
Conteúdo
no Moodle
19/07
síncrona
Microsoft
Teams
26/07
síncrona
Microsoft
Teams

Unidade 2
Prototipagem visual, processos criativos.
Unidade 2 Ideação
Execução dos processos criativos.
Unidade 2 Ideação- Banca
Slides entregues no Moodle
Unidade 3
Etapa de execução, implementação.
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13

02/08
síncrona
Microsoft
Teams

14

09/08
síncrona
Microsoft
Teams

15

16/08
síncrona
Microsoft
Teams

EXAME

Aula remota:
Unidade 3
Interação síncrona (teams):
Viabilização e avaliação do projeto.
Projeto informacional (Etapa 6)
Etapa de Verificação final
Divulgação, entrega e retroalimentação
Unidade 3
Interação síncrona (teams): – Retroalimentação
sustentável – estudos de caso – Orientações finais.
Etapa de finalização do protótipo.
Apresentação fase Implementação.
Slides entregues no Moodle com link para a rede
social.
Desenvolvimento de novo protótipo

** As aulas serão síncronas semanais, porém a duração das aulas pode variar, sendo
o restante do tempo utilizado nas atividades assíncronas.
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UNIVERSIDADE DO ESTADO DE SANTA CATARINA- UDESC
CENTRO DE ARTES
DEPARTAMENTO DE MODA
FICHA CADASTRAL DISCIPLINAS
(27CONAV)
Código disciplina

(CONFECÇÃO AVANÇADA)
Nome da disciplina

Curso

BACHARELADO EM MODA

Professor (a)ELIANA
GONÇALVES/LUCAS DA
ROSA
Monitor (a)
Tipo
Obrigatória/Eletiva
Plataforma (s) que utiliza
Carga horaria total (h/a)

Eliana.goncalves@udesc.br

Contato

Fase
7ª

Turma
X/Y/A

Contato
Nº Vagas
(15x3) =45

Atividades
Síncronas (h/a)

Atividades
Assíncronas
(h/a)

54
Horários
(Atividades Síncronas)
Pré-requisitos
Prioridade de Vagas
Materiais/equipamentos/softwar
es necessários

Atividades
Presenciais (h/a)
(no retorno presencial)
No retorno
presencial

Livre

(Ementa/objetivos/conteúdo programático: não devem ser alterados segundo Res. 040/2020-Consuni)

Ementa:
Execução de testes de modelagem e protótipos elaborados na disciplina Tecnologia
Experimental do Vestuário.
Breve descrição do conteúdo programático e objetivos
3.1OBJETIVO GERAL
Capacitar os discentes na confecção de peças de vestuário com documentação em fichas
técnicas, com vistas à preparação da coleção de formatura.
3.2
OBJETIVOS ESPECÍFICOS
3.2.1 – Aplicar os processos de encaixe dos moldes (fio), risco e corte do protótipo para o
melhor aproveitamento de materiais.
3.2.2 – Executar os processos de confecção de protótipos (costuras e acabamentos).
3.2.3 – Aperfeiçoar a habilidade de elaboração de ficha técnica de produto.
3.2.4 – Desenvolver a autonomia e iniciativa nas atividades de pesquisa e resolução de
problemas
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relativos à confecção de produtos do vestuário
Conteúdo Programático
1ª unidade – Modelo, a definir com discente, desenvolvida nas Disciplinas de Modelagem,
com base no conteúdo ministrado em um dos semestres referentes a 2020.
2ª unidade – Atividade de pesquisa e testes para o Book da Coleção de Formatura.
3ª unidade – Confecção de Protótipo da Modelagem voltada ao Book da Coleção de
Formatura
Procedimentos e critérios de Avaliação
1. Protótipo do Modelo, a definir, conforme a escolha em comum acordo com o Docente
Montagem da peça corresponde a 70% da nota, sendo:
- Confecção da peça: 0 a 5
- Avaliação de vestibilidade: 0 a 3
- Limpeza, passadoria: 0 a 1
- Participação, prod. em sala e embalagem: 0 a 1
2. Ficha técnica do produto corresponde a 30% da nota, sendo:
- Sequência operacional: 0 a 5
- Desenho técnico: 0 a 3
- Plano de corte: 0 a 1
- Matéria-prima e aviamentos: 0 a 1
Peso -40%
2. Pesquisa e testes
- Relevância e coerência com tema: 0 a 2
- Participação em sala, iniciativa: 0 a 2
- Apresentação material de pesquisa (sketch, ilustrações, fotos): 0 a 2
- Limpeza/embalagem adequada: 0 a 2
- Inovação/criatividade: 0 a 2
PESO -30%
3. Confecção do Teste de modelagem da coleção de formatura
1. Montagem da peça corresponde a 70% da nota, sendo:
- Confecção da peça: 0 a 5
- Avaliação de vestibilidade: 0 a 3
- Limpeza, passadoria: 0 a 1
- Participação, prod. em sala e embalagem: 0 a 1
2. Ficha técnica do produto corresponde a 30% da nota, sendo:
- Sequência operacional: 0 a 5
- Desenho técnico: 0 a 3
- Plano de corte: 0 a 1
- Matéria-prima e aviamentos: 0 a 1
PESO -30%
Bibliografia virtual

CRONOGRAMA EXCEPCIONAL 2021.1
SEMANA DATA
1

ATIVIDADES
Aula PRESENCIAL
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2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
EXAME
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UNIVERSIDADE DO ESTADO DE SANTA CATARINA- UDESC
CENTRO DE ARTES
DEPARTAMENTO DE MODA
FICHA CADASTRAL DISCIPLINAS
Desenho de coleção de moda
Código disciplina
Curso

Moda

Professor (a)
Monitor (a)
Tipo
Obrigatória/Eletiva
Plataforma (s) que utiliza
Carga horaria total (h/a)

Gabriela Kuhnen

54

Fase
7

Turma
A, X, Y

Atividades
Síncronas (h/a)

Atividades
Assíncronas
(h/a)

Contato
Contato
N. Vagas
Atividades
Presencial (h/a)
(no retorno
presencial)

Horários
(Atividades Síncronas)
Pré-requisitos
Prioridade de Vagas
Materiais/equipamentos/softwar
es necessários

27 horas aulas
27 horas aulas
Segunda-feira: 14:20h as 17:00h
Sexta-feira: 13:30h as 16:10h
Sexta-feira: 19:00h as 21:40h
Não há
Livre
Materiais de desenho.

(Ementa/objetivos/conteúdo programático: não devem ser alterados segundo Res. 040/2020-Consuni)

Ementa:
Apresentação de projetos: layout manual de book de coleção. Painel de ilustração de
moda. Técnicas para apresentação do croqui, estampas, tecidos e acessórios. Montagem
da coleção final (croqui manual) e desenho técnico.
Breve descrição do conteúdo programático e objetivos
OBJETIVO GERAL
Desenvolver conhecimentos e prática sobre montagem e apresentação de book de
coleção.
OBJETIVOS ESPECÍFICOS
·
Aprofundar os conhecimentos para layout e montagem do book de coleção;
· Executar o uso dos conhecimentos da representação dos croquis estilizados em
movimento e da representação do panejamento e das roupas que compõem a
coleção de formatura;
·
Aprimorar o uso de materiais expressivos e suportes para a ilustração de moda
do book de coleção;
· Ampliar o conhecimento das técnicas de representação do desenho técnico do
vestuário.
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Unidade I
1.1
Pesquisa de layouts para montagem de book de coleção.
1.2
Criação e aperfeiçoamento do estilo individual de representação de croquis
1.3
Estudo e pesquisa de diversos modelos de ilustração de moda para
aplicação no book de coleção.
Unidade II
2.1 Pesquisa de diversas técnicas de ilustração de moda com diferentes materiais
expressivos para
escolha do que será utilizado no book de coleção.
2.2 Pesquisa de materiais e suportes para elaboração dos croquis.
2.3 Estudo de aspectos compositivos e ambientação do croqui de moda.
2.4 Estudo e desenvolvimento de representação gráfica de estampas, tecidos e
acessórios.
2.5 Desenvolvimento de croquis manuais e desenho técnico manual ou digital para
o book de coleção.

Procedimentos e critérios de Avaliação
AVA1 - 30%
Individual
POSTAGEM (PPT/CANVA/OUTRO) COM SLIDES E FOTOS/DIGITALIZAÇÃO DOS
ITENS ABAIXO - EM “TAREFAS” NO MOODLE.
Estudos corporais/estilização (todos os esboços desenvolvidos para a
definição do croqui, mãos, pés, poses, biótipos e poses, estudo de rostos e
cabelos...). Estrutura corporal do público-alvo definida (persona). Croqui estilizado.
03 croquis nus em movimento (03 posições variadas).
03 croquis vestidos, coloridos com técnicas variadas (testes de cor)
(escolher 1 das poses vestidas com um look completo – prévia de um look da
coleção – e fazer 03 cópias deste croqui com produto e aplicar TESTES de cor
(pastel seco, lápis aquarela com água, lápis de cor sem água, aquarela, marcador e
vazado ou colagem).
Boneco do book: Escolha do formato e da ergonomia e Book, estudo de
ambientação) - variação de papéis e técnicas de pintura.
AVA 2 – 40%
Individual
APRESENTAÇÃO SÍNCRONA DO BOOK COMPLETO PARA BANCA +
POSTAGEM DE
VÍDEO SEM ÁUDIO (PARA BOOKS MANUAIS) OU DE ARQUIVO DIGITAL (PARA
BOOKS DIGITAIS) - EM “TAREFAS” NO MOODLE.
5 poses
15 Croquis da coleção (15 Croquis em movimento com representação de
produtos. Deve conter harmonia de cores junto aos croquis + ambientação)
Book completo
Importante:
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O Book de Coleção poderá ser desenvolvido
100% manual ou de forma digital, sempre com
os 15 croquis sendo manuais (fotografados/digitalizados).
O tratamento artístico dos croquis deve obrigatoriamente ser MANUAL.
AVA3 – 30%
Individual
APRESENTAÇÃO SÍNCRONA DO BOOK COMPLETO PARA BANCA +
POSTAGEM DE
VÍDEO SEM ÁUDIO (PARA BOOKS MANUAIS) OU DE ARQUIVO DIGITAL (PARA
BOOKS DIGITAIS) - EM “TAREFAS” NO MOODLE.
Desenhos Técnicos de 15 looks
(desenhos planificados de toda a coleção com especificações principais, totalizando
15 looks (frente e costas, lateral quando necessário). Indicar algum detalhe
importante ou cotar alguma medida essencial à compreensão do produto. Não é
necessário cotar os produtos.
Importante:
Os desenhos técnicos devem estar lado a lado de seus respectivos croquis no
Book.
Bibliografia virtual

CRONOGRAMA EXCEPCIONAL 2021.1
* Aulas síncronas no Microsoft Teams
SEMANA DATA
1
Síncrona

2

Síncrona

ATIVIDADES
Aula síncrona:
. Apresentação e discussão do plano de ensino;
. Esclarecimentos gerais sobre a disciplina.
Professoras mostrarão materiais, livros, books como
exemplos e ideias para serem exploradas.
Aula síncrona:
. Apresentação do material (painéis, textos, etc.) realizado
na 6ª fase.
. Trazer a Pasta de Pesquisa (Sketch B) contendo o maior
número de informações relacionadas ao tema escolhido
(mostrar individualmente para a professora).
Briefing/exploração do Sketch: resumir em palavras
aspectos-chave para a coleção (de formas, texturas, cores
etc.).
Pesquisa de layouts para montagem de book de coleção.
Estudos do boneco – formato e ergonomia (formato, tipo de
papel ou papéis, layout, fechamento, embalagem,
ambientação, técnicas etc.).
Definição e desenvolvimento do boneco em papel (tamanho
reduzido ou não).
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3

4

Trazer pronto o BONECO semana que vem.
Assincrona Aula assíncrona:
Criação e aperfeiçoamento do estilo individual de representação
de croquis.
Estudos e pesquisa de diversos modelos de ilustração de
moda para aplicação no book de coleção. Desenvolver
esboços para a definição do croqui da coleção (mãos,
pés, poses, biótipos e poses, estudo de rostos e cabelos...).
Síncrona
Estrutura corporal do público-alvo definido (persona).
Definição do croqui estilizado para a coleção.

5

Síncrona

Interação síncrona (profa/aluno.s):
-Orientação individual após a teoria, em que professor e
aluno possam trocar ideias a respeito do que eles estão
produzindo. Espelhar|compartilhar telas. Material didático
da aula: Canva|PPT – Os croquis do Book Manual. Enviado
e postado nos arquivos do Teams e/ou Moodle para acesso.
Conteúdo assíncrono:
-Videoaula gravado pelas professoras sobre “Poses | corpos
de croquis voltados para as características da Persona”.
Vídeo nos arquivos do Teams e/ou Moodle para acesso dos
alunos.

6

Interatividade assíncrona (tarefa da aula):
-Desenvolver e definir 3 poses nuas (3 croquis nus em
posições variadas). Escolher 1 destas poses e vestir com
um look completo (prévia de um look da coleção).
Interação síncrona (profa/alunos):
-Aula por meio de videoconferência em que TODOS
devem estar conectados.
-Orientação individual após a teoria, em que professor e
aluno possam trocar ideias a respeito do que eles estão
produzindo. Espelhar|compartilhar telas.
-Material didático da aula: Canva|PPT – As pinturas dos
croquis do Book Manual (pastel seco, lápis aquarela com
água, lápis de cor sem água, aquarela, marcador e
vazado ou colagem). Enviado e postado nos arquivos do
Teams e/ou Moodle para acesso.
Conteúdo assíncrono:
-Videoaula relembrando as Técnicas de Pintura que
poderão ser usadas “Os croquis e as Cores” nos arquivos
do Teams e no Moodle para acesso dos alunos.
Interatividade assíncrona (tarefa da aula): TESTES de
técnicas de pintura nos croquis xerocados = *Fazer 3
cópias do croqui escolhido com produto para testar no
mínimo 3 possibilidades de pintura. (6 testes ficaram
opcionais).

92

7

Interação síncrona (profa/aluno.s):
-Finalização TESTES de técnicas de pintura.
-Aula por meio de videoconferência em que professor e
aluno estão conectados. Orientação individual para que
ambos possam trocar ideias a respeito do que eles estão
produzindo. Espelhar|compartilhar telas.
Interatividade assíncrona (tarefa da aula): Início do
desenvolvimento dos 15 croquis da coleção. Hoje: 3 croquis
(3 de 15).

8

Interação síncrona (profa/aluno.s):
-Aula por meio de videoconferência em que professor e
aluno estão conectados.
-Orientação dos croquis 1/2/3 da coleção - individual para
que ambos possam trocar ideias a respeito do que eles
estão produzindo. Espelhar|compartilhar telas.
Interatividade assíncrona (tarefa da aula): Continuação
do desenvolvimento dos 15 croquis da coleção. Hoje: + 3
croquis (6 de 15).

9

Interação síncrona (profa/aluno.s):
-Aula por meio de videoconferência em que professor e
aluno estão conectados.
-Orientação dos croquis 4/5/6 da coleção - individual para
que ambos possam trocar ideias a respeito do que eles
estão produzindo. Espelhar|compartilhar telas.
Interatividade assíncrona (tarefa da aula): Continuação
do desenvolvimento dos 15 croquis da coleção. Hoje: + 3
croquis (9 de 15).

10

Interação síncrona (profa/aluno.s):
-Aula por meio de videoconferência em que professor e
aluno estão conectados.
-Orientação dos croquis 7/8/9 da coleção - individual para
que ambos possam trocar ideias a respeito do que eles
estão produzindo. Espelhar|compartilhar telas.
Interatividade assíncrona (tarefa da aula): Continuação
do desenvolvimento dos 15 croquis da coleção. Hoje: + 3
croquis (12 de 15).
Desenhos técnicos de 3 looks (3 de 15).
-Início do desenvolvimento dos Desenhos Técnicos da
coleção, totalizando os 15 looks (frente e costas, lateral
quando necessário). Indicar algum detalhe importante ou
cotar alguma medida essencial à compreensão do
produto. Lembrando: Este semestre não é necessário
cotar os produtos.

11

Interação síncrona (profa/aluno.s):
-Aula por meio de videoconferência em que professor e
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aluno estão conectados.
-Orientação dos croquis 10/11/12 da coleção - individual
para que ambos possam trocar ideias a respeito do que
eles estão produzindo. Espelhar| compartilhar telas.
Orientação dos desenhos técnicos dos looks 1/2/3.
Interatividade assíncrona (tarefa da aula): Continuação
do desenvolvimento dos 15 croquis da coleção. Hoje: + 3
croquis (15 de 15).
12

Interação síncrona (profa/aluno.s):
-Aula por meio de videoconferência em que professor e
aluno estão conectados.
-Orientação dos croquis 13/14/15 da coleção - individual
para que ambos possam trocar ideias a respeito do que
eles estão produzindo. Espelhar|compartilhar telas.
-Material didático da aula: Canva|PPT – Desenhos Técnicos
e Planificados dos Produtos do Vestuário. Possibilidades e
meios de representação dos desenhos planificados
(revisão).
Orientação dos desenhos técnicos dos looks 4/5/6.
Interatividade assíncrona (tarefa da aula):
Desenhos técnicos de 3 looks (3 de 15).
-Início do desenvolvimento dos Desenhos Técnicos da
coleção, totalizando os 15 looks (frente e costas, lateral
quando necessário). Indicar algum detalhe importante ou
cotar alguma medida essencial à compreensão do
produto. Lembrando: Este semestre não é necessário
cotar os produtos.

13

Orientação dos desenhos técnicos dos looks 7/8/9/10/11
da coleção – individual para que ambos possam trocar
ideias a respeito do que eles estão produzindo.
Espelhar|compartilhar telas.
Interatividade assíncrona (tarefa da aula): Continuação
do desenvolvimento dos desenhos técnicos da coleção.
Hoje: + desenhos técnicos de 3 looks (6 de 15).

14

-Orientação dos desenhos técnicos dos 12/13/14/15 da
coleção – individual para que ambos possam trocar ideias
a respeito do que eles estão produzindo.
Espelhar|compartilhar telas.
Interatividade assíncrona (tarefa da aula): Revisão final
do Book: últimos detalhes.

15

BANCA FINAL: (TARDE E NOITE) - TEAMS.
AVALIAÇÃO 1: POSTAGEM (PPT/CANVA/OUTRO) COM
SLIDES E FOTOS/DIGITALIZAÇÃO DOS ITENS ABAIXO
EM “TAREFAS” NO MOODLE EM 11/12 (SEXTA-FEIRA).
- Estudos corporais/estilização (todos os esboços
desenvolvidos para a definição do croqui, mãos, pés, poses,

94

biótipos e poses, estudo de rostos e cabelos...). Estrutura
corporal do público-alvo definida (persona). Croqui
estilizado.
- 03 croquis nus em movimento (03 posições variadas).
- 03 croquis vestidos, coloridos com técnicas variadas
(testes de cor) (escolher 1 das poses vestidas com um look
completo – prévia de um look da coleção – e fazer 03
cópias deste croqui com produto e aplicar TESTES de cor
(pastel seco, lápis aquarela com água, lápis de cor sem
água, aquarela, marcador e vazado ou colagem).
- Boneco do book: Escolha do formato e da ergonomia e
Book, estudo de ambientação) - variação de papéis e
técnicas de pintura.
AVALIAÇÕES 2 E 3: POSTAGEM DO BOOK EM
“TAREFAS” NO MOODLE EM 11/12 (SEXTA-FEIRA):
VÍDEO SEM SOM (BOOKS MANUAIS) OU ARQUIVO
DIGITAL (BOOKS DIGITAIS) + APRESENTAÇÃO
SÍNCRONA DO BOOK COMPLETO NO TEAMS PARA
BANCA 15/12 (BANCA - TARDE E NOITE).
ITENS DA AVALIAÇÃO 2:
- 15 Croquis da coleção (15 Croquis em movimento com
representação de produtos. Deve conter harmonia de cores
junto aos croquis + ambientação)
- Book completo Importante: O Book de Coleção poderá
ser desenvolvido 100% manual ou de forma digital, sempre
com os 15 croquis sendo manuais
(fotografados/digitalizados). O tratamento artístico dos
croquis deve obrigatoriamente ser MANUAL.
ITENS DA AVALIAÇÃO 3:
- Desenhos Técnicos de 15 looks (desenhos planificados
de toda a coleção com especificações principais, totalizando
15 looks (frente e costas, lateral quando necessário). Indicar
algum detalhe importante ou cotar alguma medida essencial
à compreensão do produto. Não é necessário cotar os
produtos. Importante: Os desenhos técnicos devem estar
lado a lado de seus respectivos croquis no Book.
EXAME
** As aulas serão síncronas semanais, porém a duração das aulas pode variar, sendo
o restante do tempo utilizado nas atividades assíncronas.

95

UNIVERSIDADE DO ESTADO DE SANTA CATARINA- UDESC
CENTRO DE ARTES
DEPARTAMENTO DE MODA
FICHA CADASTRAL DISCIPLINAS
(0000)
Código disciplina
Curso
Professor (a)
Monitor (a)
Tipo
Obrigatória/Eletiva
Plataforma (s) que utiliza
Carga horaria total (h/a)
54

(XXXX)
Nome disciplina
Empreendedorismo
Bacharelado em Moda
Tatiana Longhi
não
Fase
Turma
7ª
única
Teams; Moodle
Atividades
Atividades
Síncronas (h/a) Assíncronas
(h/a)

Contato
Contato
N. Vagas
Atividades
Presencial
(h/a)
(no retorno
presencial)

Horários
(Atividades Síncronas)
Pré-requisitos
Prioridade de Vagas
Materiais/equipamentos/softwar
es necessários

50%
50%
Quarta-feira 20:50 às 22:30
Livre
Word, Power Point, PDF, internet

(Ementa/objetivos/conteúdo programático: não devem ser alterados segundo Res. 040/2020-Consuni)

Ementa:
As profissões da moda e a dimensão empreendedora. Modelagem de negócios de moda.
Canvas. Preço, custo e lucratividade. Cadeia de Valor da Moda e oportunidades
profissionais. Perfil empreendedor e liderança. Os novos paradigmas da sociedade. O
processo empreendedor. Gestão de negócios, estratégias e controle de resultados. O
empreendedor e o empresário.

Breve descrição do conteúdo programático e objetivos
3 OBJETIVOS
3.1 OBJETIVO GERAL
Proporcionar uma visão estratégica do negócio de moda e do seu mercado competitivo, com
ênfase no espírito empreendedor.
3.2 OBJETIVOS ESPECÍFICOS
3.2.1 Ser capaz de desenvolver ideias de negócios;
3.2.2 Adquirir conhecimentos fundamentais de mercado e finanças;
3.2.3 Planejar e desenvolver um Plano de Negócio de Moda;
3.2.4 Interagir com os desafios de empreendedores de negócios de moda, para facilitar a
integração do profissional de estilo com a realidade empresarial do setor.
CONTEÚDO PROGRAMÁTICO
Unidade I: Mercado e Finanças
1.1 Análise de mercado
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1.2 Composição dos custos
1.3 Estratégias de preço e lucratividade
Unidade II: Plano de Negócio
2.1 Modelagem de negócios de moda
2.2 Metodologia de Modelo de Negócio - Canvas
2.3 Desenvolvimento do Plano de Negócio

Procedimentos e critérios de Avaliação
5 METODOLOGIA
O conteúdo da disciplina será ministrado sob a forma de aulas teórico-práticas, com uso de
recursos audiovisuais variados, tais como:
· Aulas online na Plataforma Teams – Equipe EMPREENDEDORISMO, como o
objetivo de promover a interação entre os alunos e a professora e o contato virtual da
turma. Estas aulas também ficarão gravadas para acesso posterior.
· Repositório de aulas, exercícios e demais materiais: Moodle UDESC.
· Indicação de vídeos sobre os temas feitos por pessoas empreendedoras, vídeos do
SEBRAE e da Endeavor. Demais materiais, cartilhas e reportagens sobre temas
relevantes para o empreendedorismo na moda.
· Videoaulas gravadas com explanação dos tópicos pela professora. O link de acesso
à plataforma na qual cada vídeo está disponível será disponibilizado no Moodle da
disciplina de Empreendedorismo.
· Fórum de discussão de cada aula, disponível no Moodle a partir da postagem da aula,
como canal aberto para orientação mais detalhada, como base nas dúvidas dos
alunos.
Eventuais dificuldades técnicas devem ser comunicadas à professora.

ATIVIDADE
Avaliação 1
Unidade I
Exercícios
práticos
(individual)

CRITÉRIOS DE AVALIAÇÃO
Exercícios complementares ao conteúdo teórico
abordado na Unidade I (0 a 10)
A) Exercício 1: 0 a 1
B) Exercício 2: 0 a 1
C) Exercício 3: 0 a 1
D) Exercício 4: 0 a 2
E) Exercício 5: 0 a 2
F) Exercício 6: 0 a 3
O conteúdo teórico e o exercício estão disponíveis
no Moodle da UDESC. O aluno deverá acessar,
responder o exercício e postar de volta no sistema,
na seção de entrega do trabalho. O prazo entre a
solicitação do trabalho e a entrega da atividade feita
pelo aluno é de uma (01) semana.

PESO
30%

Atenção – O trabalho, em formato digital (PDF), deverá
ser postado no Moodle na data marcada, até as
23h59min. Não entrega ou atraso do trabalho acarretará
50% desconto da nota TOTAL, na primeira semana de
atraso. A partir da segunda semana de atraso os
trabalhos não serão aceitos.
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Avaliação 2
Unidade II
Plano de
negócio - PN
(individual ou
equipe)

A) Apresentação completa do Modelo de Negócio Canvas: (0 a 3)
B) Exposição clara e fundamentação de propostas: (0 a
3)
C) Preenchimento completo dos itens do Plano: (0 a 2)
D) Entrega semanal dentro do prazo estipulado de cada
parte do PN: (0 a 2)

70%

O conteúdo teórico e as atividades estão disponíveis
no Moodle da UDESC. O aluno deverá acessá-las,
realizar as atividades e postá-las de volta no sistema,
na seção de entrega do trabalho. O prazo entre a
solicitação do trabalho e a entrega da atividade feita
pelo aluno é de uma (01) semana.

Atenção – O trabalho, em formato digital (PDF), deverá
ser postado no Moodle na data marcada, até as
23h59min. Não entrega ou atraso do trabalho acarretará
50% desconto da nota TOTAL, na primeira semana de
atraso. A partir da segunda semana de atraso os
trabalhos não serão aceitos.

Bibliografia virtual
Bibliografia Básica:
DOLABELA, Fernando. Oficina do empreendedor. São Paulo: Cultura Editores Associados,
1999.
FARAH, Osvaldo Elias; CAVALCANTI, Marly; MARCONDES, Luciana Passos.
Empreendedorismo: estratégias de sobrevivência para pequenas empresas. 2ª ed. São
Paulo: Saraiva, 2018.
MEADOWS, Toby. Como montar & gerenciar uma marca de moda. Porto Alegre:
Bookman, 2010.
Bibliografia Complementar:
BROWN, Tim. Design thinking: uma metodologia poderosa para decretar o fim das velhas
idéias. Rio de Janeiro: Alta Books, 2017.
CAPODAGLI, Bill, JACKSON, Lynn. Nos bastidores da Pixar: lições do playground
corporativo mais criativo do mundo. Tradução: Maria Amália Bernardi Caccuri. São Paulo:
Saraiva, 2010.
COLLERE, Vanessa de Oliveira et al. Conversando sobre empreendedorismo. Joinville:
Manuscritos, 2016. DRUCKER, Peter Ferdinand. Inovação e espírito empreendedor
(entrepreneurship): práticas e princípios. edição revista. São Paulo: Cengage Learning,
2017.
LINS, Luiz S. Empreendedorismo: uma abordagem prática e descomplicada. São Paulo:
Atlas, 2015. Disponível em: <http://site.ebrary.com/lib/bibliotecaudesc/Doc?id=11040648>.
Acesso em: 4 maio 2016.
SAYEG, Carla Marcondes. Gerência de produtos de moda. São Paulo: Estação das Letras
e Cores; Rio de Janeiro: Ed. Senac Rio de Janeiro, 2015.

CRONOGRAMA EXCEPCIONAL 2020.2
Aula

Data

Conteúdo das aulas

Atividades dos alunos

Entrega
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1

19/05
online

2

26/05
online

3

02/06
online

4

09/06
online

5

16/06
online

6

23/06
online

7

30/06
online

8

07/07
online

9

14/07
online

10

21/07
online

11
12
13
14
15
16

28/07
online
04/08
online
11/08
online
18/08
online
25/08
online
De 02
a
06/09

Apresentação do Plano de Ensino e
demais providências do semestre.
Aula síncrona Un. I – Mercado; MEI;
simples; enquadramento empresarial.
Prática da gestão de recursos
financeiros: conceitos básicos
Aula síncrona Un. I – Custos fixos.
Aula síncrona Un. I – Controle da
produção; custos variáveis.
Aula síncrona Un. I – Formação do
preço.
Aula síncrona Un. I – Lucratividade:
Margem de contribuição; Ponto de
equilíbrio.
Aula síncrona Un. II – Modelo de
Negócio – Canvas.
Aula síncrona Un. II – Preenchimento
do Canvas: exemplo de Canvas de uma
empresa de moda. Orientação individual
após a aula.
Aula síncrona Un. II – Plano de Negócio
1: Sumário Executivo.
Plano de Negócio 2: Análise de
mercado.
Aula síncrona Un. II – Plano de Negócio
3: Plano de marketing.
Plano de Negócio 4: Plano operacional.
Aula síncrona Un. II – Plano de Negócio
5: Plano financeiro – Parte 1.
Aula síncrona Un. II – Plano de Negócio
5: Plano financeiro – Parte 2.
Aula síncrona Un. II – Plano de Negócio
5: Plano financeiro – Parte 3.
Aula síncrona Un. II – Últimas
orientações para finalização e entrega
do Plano de Negócio.
Aula síncrona Un. II – Plano de Negócio
6: Avaliação estratégica (fechamento do
plano). Encerramento da disciplina.
Exame

Acompanhamento da leitura do
Plano de Ensino e uso do
Moodle UDESC.
Acessar a Equipe Teams de
Empreendedorismo.
AV1 - Exercício 1: Livro caixa.
AV1 - Exercício 2: Custos
Fixos e despesas.
AV1 - Exercício 3: Controle da
produção.
AV1 - Exercício 4: Custos
variáveis.
AV1 - Exercício 5: Formação
do preço.
AV1 - Exercício 6: Controle
financeiro.
Aula expositiva sobre cada
tópico da ferramenta.
Iniciar o preenchimento do seu
Canvas nessa aula.
Acessar o Moodle e preencher
o “Sumário Executivo” e
“Análise de mercado”, com os
dados da empresa idealizada.
Acessar o Moodle e preencher
o “Plano de marketing” e o
“Plano operacional”
Acessar o Moodle e preencher
o “Plano financeiro – Parte 1”
Acessar o Moodle e preencher
o “Plano financeiro – Parte 2”
Acessar o Moodle e preencher
o “Plano financeiro – Parte 3”
Trazer as dúvidas sobre o seu
Plano
Acessar o Moodle e preencher
a “Avaliação estratégica”
Caso fique em exame, acessar
o link (Moodle) e realizar a
prova.

X
via Moodle
até 02/06
via Moodle
até 09/06
via Moodle
até 16/06
via Moodle
até 23/06
via Moodle
até 30/06
x
via Moodle
até 14/07
via Moodle
até 21/07
via Moodle
até 28/07
via Moodle
até 04/08
via Moodle
até 11/08
via Moodle
até 25/08
x
via Moodle
até 31/08
X
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UNIVERSIDADE DO ESTADO DE SANTA CATARINA- UDESC
CENTRO DE ARTES
DEPARTAMENTO DE MODA
FICHA CADASTRAL DISCIPLINAS
(0000)
Código disciplina

Projeto de coleção
Nome da disciplina

Curso

Bacharelado em Moda

Professor (a)

Dra. Amanda Queiroz Campos
Dr. José Alfredo Beirão Filho

Monitor (a)
Tipo
Obrigatória
Plataforma (s) que utiliza
Carga horaria total (h/a)

não há
Fase
7

54
Horários
(Atividades Síncronas)
Pré-requisitos
Prioridade de Vagas
Materiais/equipamentos/softwar
es necessários

Turma
A, X e Y

Contato
amandaqc88@gmail.c
om
Contato
Nº Vagas
15

Atividades
Atividades
Atividades Presenciais
Síncronas (h/a) Assíncronas
(h/a)
(no retorno presencial)
(h/a)
27
27
não há
segunda-feira das 16.10h às 19.00h
segunda-feira das 20.00h às 22.30h
quarta-feira das 17.00h às 19.50
não há
livre
computador, celular ou tablet com acesso à internet, tela
de vídeo, câmera (foto ou vídeo), saída de som
material de desenho que preferir (para expressão visual
das ideias)

(Ementa/objetivos/conteúdo programático: não devem ser alterados segundo Res. 040/2020-Consuni)

Ementa:
Elaboração de book de coleção de produtos de moda. Projeto de coleção.
Breve descrição do conteúdo programático e objetivos
A disciplina envolve diretamente a criação do coleção, que na 7a fase é apresentada no
formato do book de coleção.
Unidade 1- Apresentação do book criativo desenvolvido na 6 fase.
Unidade 2 - Geração de Ideias: criar um número 80 novas ideias para desenvolvimento de
produtos.
Unidade 3- Seleção de Ideias: identificar as melhores ideias alinhadas ao projeto proposto.
Unidade 4- Refinamento de Ideias: depuração de formas, volumes, cores e materiais para os
produtos desenvolvidos.
Unidade 5 - Implementação: finalizaçãodo book de coleção.
Unidade 6 – Banca de Avaliação
Procedimentos e critérios de Avaliação
1. Execução das tarefas e cumprimento do prazo previsto

5%

100

Comprometimento: 0 a 4
Produção 0 a 6
2. Realização de 80 croquis
A cada 10 croquis o aluno tem 1.25(Um e vinte cinco) pontos.
0 a 10

15%

3. Apresentação do book da coleção
Convicção, objetividade e clareza na apresentação do produto 0 a 10

40%

4. Book de coleção
Apresentação, criatividade e organização 0 a 10
(detalhamento em anexo)

40%

Bibliografia virtual
A bibliografia será indica aos alunos em reprografia (scanner).
SEMANA DATA
1
17/05
19/05
2
24/05
26/05
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14

31/05
02/06
07/06
09/06
14/06
16/06
21/06
23/06
28/06
30/06
05/07
07/07
12/07
14/07
19/07
21/07
26/07
28/07
02/08
04/08
09/08
11/08
16/08
18/08
livre
livre
livre
25/08

CRONOGRAMA EXCEPCIONAL 2021.1
ATIVIDADES
Apresentação e discussão do plano de ensino;
Esclarecimentos gerais da disciplina
Unidade 1: Apresentação do material (painéis, textos, ...) realizado na
6ª fase. Apresentação da Pasta de Pesquisa contendo o maior número
de informações relacionadas ao tema escolhido
Unidade 2: Geração de Ideias – Desenvolvimento de 120 croquis para
posterior seleção de 25 unidades a serem trabalhados para inclusão
no book final
Geração de Ideias: Início de orientações individuais (esboços)
Geração de Ideias: Início de orientações individuais (esboços)
Geração de Ideias: Orientações Individuais (esboços)
Unidade 3: Seleção de Ideias / Orientações Individuais
Escolha dos Croquis para início de desenvolvimento da parte
técnica
Unidade 4: Refinamento das Ideias / Orientações Individuais (ajustes
dos esboços)
Unidade 4: Refinamento das Ideias / Orientações Individuais (ajustes
dos esboços)
Unidade 4: Refinamento das Ideias / Orientações Individuais (ajustes
dos esboços)
Unidade 5: Acabamento e finalização do Book de Criação
Unidade 5: Acabamento e finalização do Book de Criação
OBS. Repor esta aula em data a ser estipulada
Entrega do Book para avaliação

15
acompanhamento dos projetos
16
acompanhamento dos projetos
17
avaliação dos projetos
18
Unidade 5: Bancas
EXAME
ANEXO I: CRITÉRIOS DE AVALIAÇÃO DO BOOK:
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ELEMENTO DO BOOK

CRITÉRIOS

Capa e diagramação (ergonomia materiais e arranjo visual internos coerentes com a proposta conceitual
visual)
acabamento
Folha de abertura ou capa com coerência do nome com a proposta conceitual: o nome dá indicações
nome de coleção
relevantes sobre o tema e a expressividade da coleção de moda
o texto está bem escrito e apresenta em seu conteúdo o tema escolhido de
forma a sensibilizar os leitores
Painel conceito e texto
o painel expressa o conteúdo textual e tem referência na coleção
o texto está bem escrito e segue as normas da língua portuguesa
Painel Mood e texto

Painel persona e texto

o painel expressa o conteúdo textual do clima da estção e foi produzido
com estética semelhante à da coleção
o painel de persona segue o padrão de montagem visual, com imagens em
boa qualidade e com acabamento adequado - cortes rentes e contínuos,
colagem lisa e sem textura devido a falhas, etc
o painel expressa de forma eficaz a persona, com figuras expressivas e
com a própria montagem seguindo estética coerente com o estilo de vida
escolhido
o texto está bem escrito e segue as normas da língua portuguesa

Painel Trend e texto

o painel segue o padrão de montagem visual, com imagens em boa
qualidade e com acabamento adequado - cortes rentes e contínuos,
colagem lisa e sem textura devido a falhas, etc
o painel expressa de forma eficaz as tendências de moda (diretrizes de
formas, cores, materiais, etc.), com figuras que apresentem visualmente
(2D) tais referências
o texto está bem escrito e segue as normas da língua portuguesa

Paleta cromática + estudo de
harmonia de cores (quando
houver)

o texto tem tamanho adequado e apresenta de forma clara cada uma das
expressividades dos parâmetros de moda (formas, cores, materiais das
tendências, etc.) associado à proposta de moda
apresentar de 5 a 10 cores em formato padronizado e em superfície
contínua e homogênea

MÁX
0,3
0,3
0,1
0,1
0,3
0,1
0,3
0,2

0,2
0,1
0,2

0,2
0,1
0,2
0,2

especificação de cada uma das cores com numeração da escala Pantone

0,1

a cartela tem coerência com o tema

0,1

apresentar cada um dos materiais a serem utilizados no formato 10x10 cm
e de forma que possibilite o toque
apresentar as informações: nome comercial, composição e fornecedor para
cada um dos materiais
Cartela de materiais
apresentar cada um dos aviamentos a serem utilizados na coleção de
forma física (amostra) ou visual (imagem)
Identificar os materiais com nome, características visuais e funcionais e
nome de fabricante e fornecedor
apresentar cada um dos tratamentos de superfície (design têxtil: estampas,
texturas, bordados, lavagens, tingimentos e outras interferências têxteis) já
Design têxtil
com os materiais a serem utilizados ou com a descrição dos processos a
serem realizados
o croqui está devidamente apresentado em desenho manual, com
acabamento artístico bem feito e em cores
15 croquis com detalhamento de
o look proposto apresenta de forma coerente e adequada as qualidades
todas as peças ao lado
expressivas do conceito de coleção
desenho técnico de cada um dos itens do vestuário (frente + costas)
a prancha do desfile está exibida com os croquis em cores e na quantidade
de 25, seguindo a ordem proposta pelo aluno e professor orientador para o
Mapa de coleção (15 looks) com desfile
layout, recortes, etc.
a sequência do desfile está razoavelmente coesa, havendo tanto unidade
entre os itens de coleção, bem como sua sequência apresenta novidades
no decorrer da passagem dos looks, instigando aos observadores
os looks selecionados expressam de forma adequada em cor, forma,
Mapa de desfile (3 looks da
material, volume, proporção, textura, etc. o conceito da coleção e as
passarela)
diretrizes de expressão do tema em produto

0,2
0,2
0,2
0,2

0,2

1,25
2,5
1,25
0,1

0,2

0,1
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Produção

Press kit opcional

a sequência dos três looks escolhidos apresenta a coleção e o tema por
meio de "narrativa" que expressa unidade e desperta interesse
a trilha sonora expressa em som aspectos expressivos da coleção
(coerência com tema e expressão visual)
a produção de cabelo, maquiagem e complementos de moda contribui para
expressar o tema/conceito

0,1
0,1
0,1

o press kit está devidamente apresentado (capricho nos acabamentos)

0,1

o press kit utiliza de materiais e/ou expressividade visual semelhantes com
os da coleção e/ou com os da proposta conceitual

0,1
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27TECEX
Código disciplina

TECNOLOGIA EXPERIMENTAL DO VESTUÁRIO
Nome da disciplina

Curso

Bacharelado em Moda

Professoras

Adriana Cardoso Pereira e
Mariana Battisti de Abreu

Monitor (a)
Tipo

7ª fase

Obrigatória/Eletiva
Plataforma (s) que utiliza

Carga horaria total (h/a)
36/54/72
Horários
(Atividades Síncronas)

Pré-requisitos
Prioridade de Vagas
Materiais/equipamentos/softwar
es necessários

adriana.pereira@udesc
.br
mariana.abreu@udesc.
br

Turma
Nº Vagas: média de 15
por turma
A (Adriana)
X e Y (Mariana)

obrigatória
As aulas serão realizadas em modo presencial (15
encontros - 45 horas), e o restante da carga horária
cumprida com atividades assíncronas via plataforma
Moodle (para completar a carga relativa aos 18
encontros).
Atividades
Atividades
Atividades Presenciais
Síncronas (h/a) Assíncronas
(h/a)
(no retorno presencial)
(h/a)
--09 horas/aula
45 horas/aula
Atividades presenciais realizadas no horário definido pelo
departamento de Moda:
T/X - terça-feira: 13h30min – 16h10min
T/A - quarta-feira: 18h10min – 20h50min
T/Y - quinta-feira: 15h20min – 17h50min
Não há
Livre
Em sala de aula (Laboratório de modelagem): manequim
para modelagem tridimensional (moulage), ferro de
passar e mesa adequada, mesa, papel para molde (90cm
de largura no mínimo, cor marrom ou branca).
Materiais individuais: tecidos, alfinetes, tesouras, réguas
para modelagem, fita métrica, papel.

(Ementa/objetivos/conteúdo programático: não devem ser alterados segundo Res. 040/2020-Consuni)

Ementa:
Modelagem do vestuário como processo criativo.
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Breve descrição do conteúdo programático e objetivos
1ª unidade - Apresentação da disciplina (professoras) e das coleções individuais
(acadêmicos), observando as formas e materiais e sua relação com a modelagem.
discussão de possibilidades; registro de ideias através de esboços.
2ª unidade - Apresentação e experimentação de técnicas variadas de modelagem
tridimensional e plana.
Apresentação e discussão a respeito das técnicas; Exercícios de experimentação; Base
anatômica da frente e estudo de possibilidades; Definição dos modelos (exercícios
exploratórios); Interpretação no Manequim; (recorte, marcações, moldes, montagem e
ajustes); Interpretação de modelo ou elementos de modelo para a Coleção de Formatura;
Registros durante os processos.
3ª unidade - Modelagem para coleção de formatura
Processos de criação do modelo ou elemento de modelo para a Coleção de Formatura,
Escolha da técnica (modelagem plana e/ou tridimensional) e execução; Moldes; Ficha
Técnica da Modelagem.
Objetivo: Compreender a modelagem como ferramenta do processo de criação em
moda por meio da experimentação de diferentes técnicas/métodos de modelagem
planificada e/ou tridimensional.
Procedimentos e critérios de Avaliação
A disciplina terá 03 avaliações:
1. Experimentação de técnicas de modelagem, relacionadas com os painéis
desenvolvidos para o Book de Coleção (Moodboard e/ou Trendboard) - explorar
técnicas/métodos à escolha da(o) discente. (20% da nota final do semestre)
Critérios: A atividade será avaliada de acordo com a execução da técnica, precisa e
interpretação, e qualidade de apresentação.
2. Apresentação do resultado das experimentações: apresentação oral e entrega de
relatório sobre o processo de exploração, descrição dos processos efetuados e
registro das etapas de desenvolvimento. (35% da nota final do semestre)
Critérios: Atividade avaliada observando sua técnica, criatividade, coerência com
conceitos de coleção, e qualidade na apresentação oral e relatório.
3. Modelagem de 1 peça ou 1 traje da coleção de formatura. (45% da nota final do
semestre)
Critérios: precisão do uso da técnica, interpretação e encaixe estrutural dos
moldes, ficha técnica com desenho técnico, qualidade de apresentação.

Bibliografia básica
DUBURG, Annette. Moulage: Arte e técnica no design de moda. Rixt van der Tol;
tradução: Bruna Pacheco. Porto Alegre: Bookman, 2012.
SATO, Hisako. Drapeados: a arte de modelar roupas. São Paulo: G. Gili, 2014. 88 p.
NAKAMICHI, Tomoko. Pattern magic: a magia da modelagem. São Paulo: G. Gili, 2012. 2v.
(GG moda).
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CRONOGRAMA EXCEPCIONAL 2021.1 - PRESENCIAL
SEMANA DATA*
ATIVIDADES
1
1ª unidade
2
2ª unidade
3
2ª unidade
4
2ª unidade
5
Avaliação 1
6
2ª unidade
7
2ª unidade
8
Atividade assíncrona
9
Avaliação 2
10
3ª unidade
11
3ª unidade
12
3ª unidade
13
3ª unidade
14
3ª unidade
15
Atividade assíncrona
16
3ª unidade e entrega da avaliação 3
17
Atividade assíncrona
18
Encerramento e avaliação da disciplina
EXAME
*Datas a definir conforme possibilidade de retorno da disciplina em modo
presencial e/ou realização de modalidade mista da disciplina.
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