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Curso: Pós Graduação em Design de Moda
PLANO DE CURSO
I. Apresentação

O presente curso de especialização em nível de pós-graduação lato sensu presencial é
oferecido pela Faculdade SENAI de SP - Vestuário, instituição de ensino superior ou
credenciada para atuar nesse nível educacional, independendo de autorização, reconhecimento
e renovação de reconhecimento.
Ainda, atende ao disposto na Resolução CNE/CES nº 1, de 8 de junho de 2007.
As pós-graduações lato sensu compreendem programas de especialização e incluem os
cursos designados como MBA - Master Business. Com duração mínima de 360 horas e ao final
do curso o aluno obterá certificado e não diploma, ademais são abertos a candidatos
diplomados em cursos superiores e que atendam às exigências das instituições de ensino - art.
44, III, Lei nº 9.394/1996.

I.

Justificativa

Segundo o Panorama Setorial Têxtil e Confecção (2011), os principais desafios da cadeia
têxtil e confecção identificados na Política de Desenvolvimento Produtivo (PDP) consistem dos
seguintes pontos: modernizar a estrutura produtiva e apoiar a consolidação empresarial,
desenvolver produtos com maior valor agregado; expandir exportações; combater práticas
desleais de comércio; e fortalecer a cadeia produtiva. Acredita-se que o Design contribui
sobremaneira para agregar valor aos produtos confeccionados. Portanto, é mister formar
excelentes profissionais neste campo.
Para o Portal PROTEC, 28 de Abril de 2011, a escassez de mão de obra qualificada e
especializada tem representado uma grande preocupação das indústrias de diversos setores do
Brasil inteiro. É o que afirma a pesquisa de sondagem industrial elaborada pela Faculdade de
Campinas (FACAMP), realizada em parceria com o Centro das Indústrias do Estado de São
Paulo (Ciesp) regional Campinas. A sondagem aponta que metade dos empresários
consultados respondeu que a falta de mão de obra especializada prejudica, principalmente, a
busca de eficiência e a redução de desperdícios na empresa.Para 18,2% dos respondentes da
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pesquisa, a escassez de mão de obra especializada prejudica o desenvolvimento de novos
produtos. Esse mesmo percentual de respondentes (18,2%) considerou a qualidade dos
produtos como o principal prejuízo. Somente 6,1% analisaram a aquisição e assimilação de
novas tecnologias como o principal dano para as empresas da falta de mão de obra
especializada.
A pesquisa evidenciou que para 63,6% dos empresários a área mais afetada pela falta de
mão de obra especializada na empresa é a produção. Para 21,2% dos entrevistados, a falta de
mão de obra especializada afeta todos os setores da empresa. Foi identificado também que
9,1% dos ouvidos assinalaram a área de pesquisa e desenvolvimento e 6,1% a área
administrativa e gerencial como a mais prejudicada.
Dessa forma, o Curso de Pós Graduação Lato Sensu em Design da Moda, vem suprir a
lacuna na qualificação em nível avançado de profissionais especialistas que possam promover
o desenvolvimento industrial, e, multiplicar o conhecimento, tecnologias e técnicas, dentre os
seus gerenciados.
A pesquisa identificou também que com relação às importações, 25% das empresas
importaram no primeiro trimestre deste ano. Desse total, 75,8% adquiriram matérias primas no
exterior. Isso evidencia que as indústrias estão deixando de adquirir insumos de empresas
nacionais

para

importar

mostrando

claramente

um

processo

cada

vez

maior

de

desindustrialização.
O levantamento mostra também que a importação de insumos industriais e de produtos
industrializados contabilizou 9,1%, respectivamente. As importações têm representado uma
participação importante no faturamento para 83,6% dessas empresas, correspondendo a 25%
do faturamento. Dentro deste quadro, 85,7% das empresas importaram matérias primas. Para
13,7% das empresas, as importações representam entre 26% e 50% de seu faturamento. Na
faixa superior a 51% de participação no faturamento foi indicado por 2,8% das empresas
pesquisadas.
Germano Lüders da revista eletrônica EXAME.com (abril/2011) afirma que, gente é um dos
principais gargalos do crescimento da economia e das empresas. O país tem hoje 92 milhões
de pessoas empregadas, o maior contingente da história. Esse total representa mais de 90% da
população em idade e condições de trabalhar.
O Panorama Setorial da Cadeia Têxtil e Confecções faz parte da série Cadernos da
Indústria, publicado pela ABDI com a colaboração de um Comitê Gestor formado pelos
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principais atores desta cadeia produtiva. O estudo fez um levantamento da situação atual, uma
projeção para o futuro e mostra as escolhas feitas pelo Brasil dentro das possibilidades
levantadas. A expectativa para o futuro é construir uma cadeia, em todos os seus elos,
que não foque apenas a mão de obra intensiva, mas que trabalhe pensando na
funcionalidade, na interação com outros setores e na criatividade tecnológica.
O setor de têxtil e confecções está inserido na Política de Desenvolvimento Produtivo (PDP),
lançada pelo Governo Federal em 2008, no âmbito de “Programas para fortalecer a
Competitividade”. Desde então, o setor obteve algumas conquistas, como a ampliação do
Empréstimo do Governo Federal, de R$ 10 milhões para R$ 20 milhões para produção de
algodão e do cartão do Banco Nacional de Desenvolvimento Econômico e Social (BNDES) de
R$ 250 mil para R$ 500 mil com juros reduzidos de 1,13% para 1% ao mês e prazo de
amortização de 36 para 48 meses. Além disso, também foi criado o Sistema Moda Brasil que
promove a articulação entre o setor têxtil e de confecções com os demais setores relacionados
à moda (gemas, jóias e afins; couro, calçados e artefatos; cosméticos), para a realização de
eventos, elaboração de catálogos e cadernos de tendências, por exemplo, (ABDI – 16/03/2011).
Vivemos um período de grande e sustentável crescimento econômico, segundo Luiz Edmund
o Rosa (2010). Para o diretor geral do Congresso Nacional de Recursos Humanos (CONARH) e
vice-presidente do grupo Ânima, empresas, governos e instituições de ensino deveriam andar
de mãos dadas para sustentar o crescimento econômico e dar conta dos inúmeros eventos que
concorrerão para sua aceleração desde o Pré-sal, Copa do Mundo, Olimpíadas, contínuo
crescimento da classe “C” etc. Mas corre-se um grande risco de apagão de talentos, um apagão
de mão-de-obra qualificada e pensante, para atender a demandas novas em todos os setores.
Avaliação Mundial feita pelo Programme for International Student Assessment (PISA)
demonstra que o país ficou entre os seis piores países em questões relativas à capacidade de
pensar e questões de raciocínio.
Tudo isso aponta para a necessidade de se qualificar pessoas nos vários elos da
Cadeia de Valor, estando o Design de Moda, como uma das estratégias para a
competitividade organizacional. Para tal, a formação de especialistas multiplicadores de
tecnologia, técnicas e todo o estado da arte acumulado nesta área do conhecimento
humano, é fundamental. É neste contexto, que apresenta -se o curso de Pós Graduação
em Design de Moda.
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Objetivo
Tornar o participante apto ao exercício competente técnica e eticamente, em Design de
Moda. Dotar o participante de tecnologias, técnicas e conhecimentos passíveis de se replicados
nas organizações, alavancar seu processos produtivos. Aprofundar o debate sobre as principais
transformações de estilos de vida, mudanças culturais, sociais e tecnológicas. Abordar os novos
padrões de criação, produção e percepção do design de moda contemporâneo, por meio de
sua imagem e veiculação, de forma a entender a moda como linguagem e expressão, consumo
e identidade.

II.

Requisitos de acesso
Curso Superior em qualquer área.

III.

Perfil profissional de conclusão do curso

Especialista em Design de Moda.
IV.

Organização curricular

Metodologia do Trabalho Cientifico
História da Indumentária e da Moda
Tecnologia, Materiais, Equipamentos e Costurabilidade
Sociologia da Moda
Estética e História da Arte
Marketing e Moda
Design de Moda Contemporâneo
Laboratório de Criação
Oficina de Processos Criativos
Planejamento e Desenvolvimento de Coleções
Cool Hunting
Design Ético, Sustentabilidade e Fair Trade
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Pós-Graduação: Design de Moda
Componente curricular: Sociologia da Moda
Carga horária:
Período:
Dia da semana:

Turma:
2ª

3ª

4ª

5ª

Unidade:
6ª

Sábado

Horário das aulas:
Docente responsável:

Ementa
Introduz as questões relacionadas à teoria social aproximando-as aos conceitos de identidade,
cultura e sociedade - estudo do vestuário implicado neste contexto. Analisa a roupa e a moda
como uma construção específica agregada ao fenômeno socializador, bem como suas
características histórico-ideológicas de identidade e relação entre os indivíduos. A importância da
sociologia na caracterização e estudo dos grupos de consumo na contemporaneidade.

Objetivos
Proporcionar ao especializando, a compreensão dos fenômenos sociais que resultam na Moda e,
dos elementos da Moda, que constituem fenômenos sócio-histórico-sociais.

Bibliografia Básica (títulos, periódicos, etc.):
CRANE, Diana. A moda e seu papel social: classe, gênero e identidade das roupas. São Paulo:
Editora Senac São Paulo, 2006.
LIPOVETSKY, Gilles. Império do efêmero: a moda e seu destino nas sociedades modernas.
São Paulo: Companhia das Letras, 2002.
LURIE, Alison. A Linguagem das roupas. Tradução Ana Luiza Dantas Borges. Rio de Janeiro:
Rocco, 1997.

Bibliografia Complementar (títulos, periódicos, etc.):
FERNANDES, Florestan. Mudanças sociais no Brasil. São Paulo: Difel, 1974.
GIDDENS, Anthony. Modernidade e identidade pessoal. 2ª. ed.. Oeiras: Celta, 2001.
GODART, Frédéric. Sociologia da moda. São Paulo: Senac São Paulo, 2010.
ORTIZ, Renato. Mundialização e cultura. São Paulo: Brasiliense, 2000.
WILLIAMS, Raymond. Cultura e sociedade. São Paulo: Companhia Editora Nacional, 1969.
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Sistema de avaliação
Instrumento de avaliação

Data prevista para aplicação

Devolução

1ª Avaliação
2ª Avaliação
Atividades Discentes Orientadas

Composição da Nota Síntese
A avaliação será um processo contínuo e democrático, onde os critérios serão claros e
previamente definidos, baseados nas competências relacionadas na organização curricular e
apontados em instrumentos de registro individual. O processo de avaliação, para o registro se
dará pela participação nas dinâmicas e exercício em sala de aula, realização de prova escrita
individual, apresentação de um trabalho em equipe e entrega de relatórios de palestras a serem
ministradas conforme programação da Coordenação do Curso.
1ª Avaliação (A1): 100 pontos
2ª Avaliação (A2): 100 pontos
Atividades Discentes Orientadas: 100 pontos
Nota Síntese: 0,3*A1 + 0,3*A2 + 0,4*ADO

Metodologia de apoio ao estudante
Utilização do “Portal do Estudante” (www.portal.sp.senai.br) como apoio às atividades presenciais.
Programação de aulas e atividades orientadas discentes
Conteúdo Programático

Recurso

Data/Aula

CH

xx/xx - 01

3h

Afirmação: imitar e diferenciar-se

Data Show

xx/xx - 02

3h

Subculturas

Data Show

xx/xx - 03

3h

Convergência: tendencia regularmente renovada

Data Show

xx/xx - 04

3h

xx/xx - 05

3h

Personalização: criador como centro da indústria

xx/xx - 06

3h

Simbolização: marcas.

xx/xx - 07

3h

Economia, Cultura e Sociedade

Autonomia: liberdade economica e politica no fazer
estético

Previstos

Data Show
Data Show

Data Show
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xx/xx - 08

3h

xx/xx - 09

3h

xx/xx - 10

3h

Avaliação 1

Data Show

Preferências versus tendência: questão de gosto ou
enquadramento mercadológico?

Data Show

Avaliação

Pós-Graduação: Design de Moda
Componente curricular: Metodologia do Trabalho Científico.
Carga horária:
Período:
Dia da semana:

Turma:
2ª

3ª

4ª

5ª

Unidade:
6ª

Sábado

Horário das aulas:
Docente responsável:

Ementa
Apresenta os fundamentos técnicos e científicos relativos ao processo de comunicação oral e
escrita e ao processo de pesquisas científicas, de modo a desenvolver tanto habilidades
cognitivas específicas, quanto, capacidades organizativas, sociais e metodológicas adequadas à
apresentação final de uma monografia.

Objetivos
Dotar o aluno de fundamentos técnicos e científicos, e levá-lo a adquirir capacidades sociais,
organizativas e metodológicas adequados para: situações de comunicação oral e escrita em
contextos técnicos e profissionais, leitura e interpretação de textos relevantes aos processos de
gestão de negócios em moda, design, têxtil e confecção, e, ao desenvolvimento de trabalho
científico, realização de pesquisas bibliográficas, elaboração de textos e apresentações.

Bibliografia Básica (títulos, periódicos, etc.)
ECO, Umberto. Como se faz uma tese. 12ª. ed.. São Paulo: Perspectiva, 1995.
LINTZ, Alexandre; MARTINS, Gilberto de Andrade. Guia para elaboração de monografias e
trabalhos de conclusão de curso. São Paulo: Atlas, 2010.
SEVERINO, Antonio Joaquim. Metodologia do trabalho científico. 22ª. ed.. São Paulo: Cortez,
2002.
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Bibliografia Complementar (títulos, periódicos, etc.)
ARANHA, Maria Lúcia de Arruda; MARTINS, Maria Helena Pires. Temas de filosofia. 3ª. ed..
São Paulo: Moderna, 2005.
BOAVENTURA, Edivaldo. Como ordenar as idéias. 9ª. ed.. São Paulo: Ática, 2007.
MACHADO, Ana Raquel; LOUSADA, Eliane; ABREU-TARDELLI, Lília. Planejar gêneros
acadêmicos. São Paulo: Parábola, 2005.
___________________. Trabalhos de pesquisa: diários de leitura para a revisão bibliográfica.
São Paulo: Parábola, 2006.
PESCUMA, Derna; CASTILHO, Antonio Paulo F. de. Referências bibliográficas. 3ª. ed.. São
Paulo: Olho D’Água, 2003.

Sistema de avaliação
Instrumento de avaliação

Data prevista para aplicação

Devolução

1ª Avaliação
2ª Avaliação
Atividades Discentes Orientadas

Composição da Nota Síntese
A avaliação será um processo contínuo e democrático, onde os critérios serão claros e
previamente definidos, baseados nas competências relacionadas na organização curricular e
apontados em instrumentos de registro individual. O processo de avaliação, para o registro se
dará pela participação nas dinâmicas e exercício em sala de aula, realização de prova escrita
individual e apresentação de um trabalho em equipe.
1ª Avaliação (A1): 100 pontos
2ª Avaliação (A2): 100 pontos
Atividades Discentes Orientadas: 100 pontos
Nota Síntese: 0,3*A1 + 0,3*A2 + 0,4*ADO

Metodologia de apoio ao estudante
Utilização do “Portal do Estudante” (www. portal.sp.senai.br) como apoio às atividades
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presenciais.

Programação de aulas e atividades orientadas discentes
Data Aula
xx/xx - 01

CH

3h

Conteúdo Programático
1. Como definir um objeto de estudo:
2. Atividade Periódica em Sala 1 - APS 1.

Recursos
Previstos
Data Show

1. Definição de um assunto tema
xx/xx - 02

3h

2. Especificação do assunto

Data Show

3. Atividade Periódica em Sala 2 - APS 2.
xx/xx - 03

3h

1. Projeto de pesquisa
2. Atividade Periódica em Sala 3 - APS 3.

Data Show

1. Etapa anterior à elaboração da monografia
xx/xx - 04

3h

2. Elaboração do projeto
3. Elementos essenciais a um projeto de pesquisa

Data Show

4. Atividade Periódica em Sala 4 - APS 4.
xx/xx - 05

3h

Avaliação 1 - A1
1. Elementos que compõem a monografia:
2. Capa do trabalho científico

xx/xx - 06

3h

3. Preliminares da monografia ou parte pré-textual
4. Corpo principal da monografia ou parte textual

Data Show

5. Parte pós-textual ou referencial da monografia
6. Atividade Periódica em Sala 5 - APS 5.
1. Aspectos gerais de apresentação de monografia:
2. Tamanho da folha
3. Utilização do papel
4. Escrita formal
5. Margem
xx/xx - 07

3h

6. Paginação
7. Parágrafo

Data Show

8. Redação
9. Termos estrangeiros
10. Parênteses
11. Citações
12. Abreviações e siglas
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13. Notas de rodapé
14. Atividade Periódica em Sala 6 - APS 6.
1. Critérios para a elaboração das referências:
2. Referência do documento bibliográfico
xx/xx - 08

3h

3. Identificação do documento

Data Show

4. Modelos de referências
5. Atividade Periódica em Sala 7 - APS 7.
1. Aspectos da apresentação ou defesa oral do
xx/xx - 09

trabalho ou outras formas de submissão, da
3h

produção científica.

Data Show

2. Atividade Periódica em Sala 8 - APS 8.
xx/xx - 10

3h

Avaliação 2 - A2

-

Pós-Graduação: Design de Moda
Componente curricular: Design de Moda Contemporâneo
Carga horária:
Período:
Dia da semana:

Turma:
2ª

3ª

4ª

Unidade:
5ª

6ª

Sábado

Horário das aulas:
Docente responsável:

Ementa
Aprofunda o debate sobre as principais transformações de estilos de vida entre o final dos anos
1960 até este início do século XXI – mudanças culturais, sociais e tecnológicas. Aborda os novos
padrões de criação, produção e percepção do design de moda contemporâneo, por meio de sua
imagem e veiculação, de forma a entender a moda como linguagem e expressão, consumo e
identidade.

Objetivos
Proporcionar ao aluno, a compreensão dos novos padrões de criação, produção e percepção do
design de moda contemporâneo.
Bibliografia Básica (títulos, periódicos, etc.)
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CASTILHO, Káthia. Moda e linguagem. São Paulo: Anhembi Morumbi, 2004.
MESQUITA, Cristiane. Moda contemporânea: quatro ou cinco conexões possíveis. São Paulo:
Anhembi Morumbi, 2004.
MAFFESOLI, Michel. No fundo das aparências. Rio de Janeiro: Vozes, 1996.

Bibliografia Complementar (títulos, periódicos, etc.)
CALDAS, Dario. Observatório de sinais: teoria e prática da pesquisa de tendências. Rio de
Janeiro: Editora Senac Rio, 2004.
MUNARI, Bruno. Das coisas nascem coisas. São Paulo: Martins Fontes, 1981.
LURIE, Alison. A linguagem das roupas. Rio de Janeiro: Rocco, 1997.
MIRKIN, Toby Fisher. O código do vestir. Rio de Janeiro: Rocco, 2003.
TAMBINI, Michel. O design do século. São Paulo: Ática, 1997.

Sistema de avaliação
Instrumento de avaliação

Data prevista para aplicação

Devolução

1ª Avaliação
2ª Avaliação
Atividades Discentes Orientadas

Composição da Nota Síntese
A avaliação será um processo contínuo e democrático, onde os critérios serão claros e
previamente definidos, baseados nas competências relacionadas na organização curricular e
apontados em instrumentos de registro individual. O processo de avaliação, para o registro se
dará pela participação nas dinâmicas e exercício em sala de aula, realização de prova escrita
individual, apresentação de um trabalho em equipe e entrega de relatórios de palestras a serem
ministradas (TGI) conforme programação da Coordenação do Curso.
1ª Avaliação (A1): 100 pontos
2ª Avaliação (A2): 100 pontos
Atividades Discentes Orientadas: 100 pontos
Nota Síntese: 0,3*A1 + 0,3*A2 + 0,4*ADO

Metodologia de apoio ao estudante
Utilização do “Portal do Estudante” (www.portal.sp.senai.br) como apoio às atividades
presenciais.
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Programação de aulas e atividades orientadas discentes
Recursos

Data/Aula

CH

Conteúdo Programático

xx/xx - 01

3h

•

Introdução ao Design e a Contemporaneidade

Data Show

xx/xx - 02

3h

•

As mudanças nos Estilos de Vida – parte 1

Data Show

xx/xx - 03

3h

•

As mudanças nos Estilos de Vida – parte 2

Data Show

xx/xx - 04

3h

•

Os

xx/xx - 05

3h

xx/xx - 06

3h

xx/xx - 07

3h

xx/xx - 08

3h

•

Conscientização da Moda – parte 1

Data Show

xx/xx - 09

3h

•

Conscientização da Moda – parte 2

Data Show

xx/xx - 10

3h

•

Avaliação 2 – A2

Data Show

movimentos

característicos

Previstos

da

Moda

Contemporânea

Data Show

•

Avaliação 1 – A 1 – Trabalho em Grupo

•

Avaliação 1 – A 1 – Apresentações do
Trabalho em Grupo

•

Data Show

A pluralização de estilos através da Moda
Contemporânea

Data Show

Data Show

Pós-Graduação: Design de Moda
Componente curricular: Marketing e Moda
Carga horária: 30h
Período:
Dia da semana:

Turma:
2ª

3ª

4ª

5ª

Unidade:
6ª

Sábado

Horário das aulas:
Docente responsável:

Ementa
A disciplina enfoca as principais decisões de marketing relativas ao planejamento de produtos,
relacionando-as com o contexto empresarial. São abordados alguns tópicos de desenvolvimento
de estratégias de decisão específica em marketing: ciclo de vida de produtos, desenvolvimento
de novos produtos, mercado internacional, linha de produtos e marcas. A disciplina apresenta
uma visão geral do conceito de marketing, do sistema de marketing e da administração de
marketing.
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Objetivos
A disciplina enfoca as principais decisões de marketing relativas ao planejamento de produtos,
relacionando-as ao contexto empresarial. São abordados alguns tópicos de desenvolvimento de
estratégias de decisão específicos em marketing: O Composto de Marketing, Comunicação
Integrada de Marketing, Posicionamento, Concorrência, Análise de Mercados e Segmentação e
Marketing Direto. A disciplina apresenta uma visão geral dos conceitos, sistema e administração
de Marketing.

Bibliografia Básica (títulos, periódicos, etc.)
ARMSTRONG, Gary; KOTLER, Philip. Princípios de marketing. 12ª. ed.. São Paulo: Prentice
Hall, 2008.
KOTLER, Philip, KELLER, Kevin. Administração de marketing. 12ª. ed.. São Paulo: Person
Prentice Hall, 2006.
COBRA, Marcos. Marketing & moda. São Paulo: Senac, 2007.

Bibliografia Complementar (títulos, periódicos, etc.)
CAPOMAR, Marcos Cortez; IKEDA, Ana Akemi. O planejamento de marketing e a confecção
de planos: dos conceitos a um novo modelo. São Paulo: Saraiva, 2006.
CHURCHILL JR, G.A.; PETER, J. P. Marketing: criando valor para os clientes. São Paulo:
Saraiva, 2000.
KALIL, Glória. (Org). Fashion marketing: relação da moda com mercado. São Paulo: Senac,
2010.
KOTLER, PHILIP. Marketing 3.0: as forças que estão definindo o novo marketing centrado no
ser humano. Rio de Janeiro: Elsevier, 2010.
MOREIRA, Júlio César Tavares. (Org). Gerência de produto. São Paulo: Saraiva, 2008.

Sistema de avaliação
Instrumento de avaliação

Data prevista para aplicação

Devolução

1ª Avaliação
2ª Avaliação
Atividades Discentes Orientadas
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Composição da Nota Síntese
A avaliação será um processo contínuo e democrático, onde os critérios serão claros e
previamente definidos, baseados nas competências relacionadas na organização curricular e
apontados em instrumentos de registro individual. O processo de avaliação, para o registro se
dará pela participação nas dinâmicas e exercício em sala de aula, realização de prova escrita
individual, apresentação de um trabalho em equipe e entrega de relatórios de palestras a serem
ministradas (TGI) conforme programação da Coordenação do Curso.
1ª Avaliação (A1): 100 pontos
2ª Avaliação (A2): 100 pontos
Atividades Discentes Orientadas: 100 pontos
Nota Síntese: 0,3*A1 + 0,3*A2 + 0,4*ADO
Metodologia de apoio ao estudante

Utilização do “Portal do Estudante” (www. portal.sp.senai.br) como apoio às atividades
presenciais.
Programação de aulas e atividades orientadas discentes
Data/Aula

CH

Recurso

Conteúdo Programático

Previstos

Conceitos de marketing
O
1h

que é Marketing e sua importância no contexto

empresarial.

Data Show

Filosofias e objetivos do Marketing
Estrutura e expansão do Marketing.
Atividades de marketing
Comportamento do consumidor.
2h

Pesquisa de Mercado.

Data Show

Análise Ambiental.
Sistema de Informações de Marketing (SIM).
Planejamento de Marketing.
Desenvolvimento de novos produtos
Desafios no desenvolvimento de novos produtos

2h

Arranjos organizacionais eficazes

Data Show

Gerenciamento do processo de desenvolvimento: idéias; do
conceito

à

estratégia;

do

Desenvolvimento

à
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comercialização.
O processo de adoção pelo consumidor
Gerência de linhas de produtos e marcas
1h

O produto e o mix de produtos

Data Show

Decisões de linha de produtos
Estratégias e programas de preços
1h

Estabelecimento do preço

Data Show

Adequação do preço
Iniciativas e respostas a mudanças de preços
Gerência dos canais de marketing
Canais de marketing

2h

Decisões sobre canais de marketing

Data Show

Gerenciamento de canais
Dinâmica do canal
Comunicação integrada de marketing
2h

Processo de comunicação

Data Show

Desenvolvimento de comunicação eficaz
Mix de comunicação em marketing
Gerência da força de vendas

1h

Planejamento da força de vendas

Data Show

Princípios da venda pessoal
Posicionamento da oferta ao mercado por meio do ciclo
de vida do produto.
2h

Como diferenciar.

Data Show

Ferramentas de diferenciação.
Estratégias de marketing para o ciclo de vida do produto.
Evolução do mercado.
Lidando com a concorrência
Identificação dos concorrentes.

1h

Análise dos concorrentes.

Data Show

Sistema de inteligência competitiva.
Elaboração de estratégias competitivas
Análise
2h

dos

mercados

consumidores

e

do

comportamento de compra

Data Show

Os principais fatores que influenciam o comportamento de
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compra.
O processo de decisão de compra.
Os estágios do processo de decisão de compra.
Análise dos mercados empresariais e do comportamento
de compra organizacional
Compras organizacionais.
1h

Participantes do processo de compras empresariais.

Data Show

Processo de compra e seleção de fornecedores.
Mercados institucional e governamental.
Segmentação de mercado
1h

Níveis e modelos de segmentação de mercado.
Segmentação de mercados consumidor e empresarial.

Data Show

Seleção do mercado-alvo.
A oferta ao mercado global.
Decisão sobre ingresso no mercado internacional.
Decisão sobre em que mercados ingressar.
2h

Decisões sobre a maneira de ingressar no mercado

Data Show

internacional.
Decisão do programa de marketing.
Decisão sobre a organização de marketing.
Projeto e gerência de serviços
A natureza dos serviços
2h

Estratégias de marketing para empresas prestadoras de
serviços

Data Show

Gerenciamento dos serviços de suporte e assistência ao
produto
Gerência do Varejo e Atacado
Varejo
1h

Atacado

Data Show

Logística
De mercado
Propaganda, promoção de vendas e relações públicas.
Programa de propaganda
2h

Decisão sobre a mídia e avaliação de sua eficácia
Promoção de vendas

Data Show

Relações Públicas
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Marketing direto e e-marketing
Marketing direto
1h

Banco de dados

Data Show

Canais de marketing direto
E-commerce
3h

Avaliação - Apresentação do Projeto Final

Data Show

Pós-Graduação: Design de Moda
Componente curricular: Cool Hunting
Carga horária:
Período:
Dia da semana:

Turma:
2ª

3ª

4ª

5ª

Unidade:
6ª

Sábado

Horário das aulas:
Docente responsável:

Ementa
Desperta a percepção e a identificação no presente, de movimentos e tendências que virão a
tomar forma no futuro. Propicia a identificação de elementos possíveis e com maior probabilidade
de acontecer a partir da análise de cenários e futuros padrões de comportamento. Oferece
subsídios para a partir destas previsões atuar de forma inovadora. Estimula a busca por
informação, a atenção, a curiosidade além da intuição, raciocínio não linear e a capacidade de
lidar com informações desestruturadas, exigências imprescindíveis ao mercado.

Objetivos
Fornecer ao aluno uma proposta de metodologia de pesquisa de tendências que possa ampliar a
observação e a percepção frente à sociedade.
Desenvolver a capacidade de percepção através dos novos desejos do consumidor, seu estilo de
vida, anseios e valores, ajudando as empresas a se posicionarem frente ao mercado.

Bibliografia Básica (títulos, periódicos, etc.)
CALDAS, Dario. Observatório de sinais: teoria e prática da pesquisa de tendências. Rio de
Janeiro: SENAC Rio de Janeiro, 2004.
MORACE, Francesco. Consumo autoral: as gerações como empresas criativas. São Paulo:
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Estação das Letras, 2009.
RIEZU, Marta Domiguez. Coolhunters: caçadores de tendências na moda. São Paulo: SENAC
São Paulo, 2011.

Bibliografia Complementar (títulos, periódicos, etc.)
POPCORN, Faith. Relatório popcorn. Rio de Janeiro: Campus, 1999.
SUSAN,Cave. Comprender el comportamiento de los consumidores em uma semana.
Barcelona: Ediciones Gestion 2000.
DALPRA, Patrícia (Org.) Brasil: tendências e conceitos emergentes para as cinco regiões
brasileiras. Rio de Janeiro: Estação das Letras e Cores, 2009.
TREPTOW, Doris. Inventando moda: planejamento de coleção. Brusque (SC), 2007.
FEGHALI, Marta Kasznar, SCHMID, Erika (Org.). Ciclo da moda. Rio de Janeiro: SENAC Rio de
Janeiro, 2008.

Sistema de avaliação
Instrumento de avaliação

Data prevista para aplicação

Devolução

1ª Avaliação
2ª Avaliação
Atividades Discentes Orientadas

Composição da Nota Síntese
A avaliação será um processo contínuo e democrático, onde os critérios serão claros e
previamente definidos, baseados nas competências relacionadas na organização curricular e
apontados em instrumentos de registro individual. O processo de avaliação, para o registro se
dará pela participação nas dinâmicas e exercício em sala de aula, realização de prova escrita
individual, apresentação de um trabalho em equipe e entrega de relatórios de palestras a serem
ministradas (TGI) conforme programação da Coordenação do Curso.
1ª Avaliação (A1): 100 pontos
2ª Avaliação (A2): 100 pontos
Atividades Discentes Orientadas: 100 pontos
Nota Síntese: 0,3*A1 + 0,3*A2 + 0,4*ADO
Utilização do “Portal do Estudante” (www. portal.sp.senai.br) como apoio às atividades
presenciais.
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Programação de aulas e atividades orientadas discentes
Data/Aula

CH

Recursos

Conteúdo Programático

Previstos

Reconhecimento da sala. Apresentação do módulo.
02/10

3h

Apresentação da Bibliografia. Origens do termo. O que é

Data Show

um cool hunter, o que faz, como faz.
09/10

3h

Abordagem sobre a moda. Surgimento do conceito,
costureiros – alta-costura, prét-à-porter.

Data Show

Bureaux de estilo. Sistemas da Moda. Conceito de
16/10

3h

tendências – Micro, macro e contratendências.

Data Show

Degustação Bureaux.
Moda Global e local. DNA Brasil.
23/10

3h

Gurus das tendências de consumo.

Data Show

Proposta de trabalho
30/10

3h

Avaliação 1- Apresentação dos trabalhos

Data Show

06/11

3h

Gurus das tendências de consumo.

Data Show

13/11

3h

As tendências do consumo emergente. Cases.

Data Show

Metodologia dos 4 Ps.
27/11

3h

Orientação para o trabalho de conclusão – Pesquisa de

Data Show

tendências - grupo / regiões predefinidas.
04/12

3h

11/12

3h

Tipos de Pesquisa. Noções de Sociologia, antropologia e
semiótica.
Avaliação 2 – Apresentação trabalho de conclusão

Data Show
Data Show

Pós-Graduação: Design de Moda
Componente curricular: Oficina de Processos Criativos
Carga horária:
Período:
Dia da semana:

Turma:
2ª

3ª

4ª

5ª

Unidade:
6ª

Sábado

Horário das aulas:
Docente responsável:
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Ementa
Oferece ao aluno um novo olhar sobre o vestuário, além da roupa, desenvolve um processo
criativo consciente para a aplicação de trabalhos que atendam os desejos de seus clientes.
Explora diferentes formas, materiais, texturas e cores aplicando-as de maneira criativa e
organizada com a finalidade de desenvolver produtos inovadores.

Objetivos
Oferecer ao aluno a possibilidade de desenvolver um olhar inovador sobre o vestuário.
Desenvolver a capacidade de identificar problemas e buscar soluções.
Desenvolver conhecimento e habilidades de identificação e execução de diferentes tipos de
pesquisa.
Oferecer a possibilidade de realização de projetos em grupo, construindo conhecimento e
capacidades de criação de soluções em equipe.

Bibliografia Básica
BAXTER, Mike. Projeto de produto: guia prático para design de novos produtos. 2ª ed.. São
Paulo: Blücher, 2000.
BROWN, Tim. Design thinking: uma metodologia poderosa para decretar o fim das velhas
ideias. Rio de Janeiro: Campus, 2010.
PHILLIPS, Peter L. Briefing: a gestão do projeto de design. São Paulo: Editora Blücher, 2007.

Bibliografia Complementar
AMBROSE, Gavin; HARRIS, Paul. Fundamentos do design criativo. Porto Alegre: Bookman
Companhia, 2009.
CARVALHO, Marly Monteiro de. Inovação: estratégias e comunidades de Conhecimento. São
Paulo: Editora Atlas, 2009.
FILHO, Antonio Nunes Barbosa. Projeto e desenvolvimento de produtos. São Paulo: Editora
Atlas, 2009.
LORENTE, Joaquín. Por que eu não tive esta ideia antes?. Desperte o talento que existe em
você. São Paulo: Universo dos Livros, 2010.
NEUMEIER, Marty. A empresa orientada pelo design: como construir uma cultura de inovação
permanente. Porto Alegre: Bookman Companhia, 2010.
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Sistema de avaliação
Instrumento de avaliação

Data prevista para aplicação

Devolução

1ª Avaliação
2ª Avaliação
Atividades Discentes Orientadas
Composição da Nota Síntese
A avaliação será um processo contínuo e democrático, onde os critérios serão claros e
previamente definidos, baseados nas competências relacionadas na organização curricular e
apontados em instrumentos de registro individual. O processo de avaliação, para o registro se
dará pela participação nas dinâmicas e exercício em sala de aula, realização de prova escrita
individual, apresentação de um trabalho em equipe e entrega de relatórios de palestras a serem
ministradas conforme programação da Coordenação do Curso.
1ª Avaliação (A1): 100 pontos
2ª Avaliação (A2): 100 pontos
Atividades Discentes Orientadas: 100 pontos
Nota Síntese: 0,3*A1 + 0,3*A2 + 0,4*ADO

Metodologia de apoio ao estudante
Utilização do “Portal do Estudante” (www. portal.sp.senai.br) como apoio às atividades
presenciais.
Programação de aulas e atividades orientadas discentes
Data/Aula

CH

Conteúdo Programático

Recursos
Previstos

3h 1. Quebra de paradigmas.

Data Show

3h 1. Criatividade / Estratégia / Inovação / Porque ser inovador.

Data Show

O que é um problema / Técnicas para resolução de
3h

problemas / Design Thinking / Definição do problema –

Data Show

DISCUSSÃO.
3h

1. Pesquisa teórica - Análise distante do problema –
DISCUSSÃO.

Data Show
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3h
3h

Pesquisa de campo - análise próxima do problema.

-

Resultado de investigação – Possíveis soluções –

Data Show

DISCUSSÃO.

3h

Resultado de idealização / Resultado de Prototipagem.

Data Show

3h

Implementação em campo (relatório).

Data Show

3h

Revisão e sugestões de melhorias.

Data Show

3h

Apresentação do projeto final (relatório).

Data Show

Pós-Graduação: Design de Moda
Componente curricular: Laboratório de Criação
Carga horária:
Período:
Dia da semana:

Turma:
2ª

3ª

4ª

5ª

Unidade:
6ª

Sábado

Horário das aulas:
Docente responsável:

Ementa
O aluno será abordado com práticas de pesquisa de elementos que servem de inspiração ao
universo criativo da moda. A partir de vivências com diversas formas de experimentação, o aluno
será levado a produzir produtos de moda com interpretações inovadoras e inusitadas.

Objetivos
Oferecer ao aluno a possibilidade de desenvolver sensibilidade criativa em relação ao universo
da moda.
Desenvolver a capacidade de vivenciar diversas formas de experimentação sensorial.
Aplicar suas vivências pessoais ao desenvolvimento de novos produtos.

Bibliografia Básica
AYAN, Jordan. AHA! 10 maneiras de libertar seu espírito criativo e encontrar grandes ideias. São
Paulo: Elsevier, 2001.
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DONDIS, Donis A. Sintaxe da linguagem visual. 3ª. ed.. São Paulo: Martins Fontes, 2007.
PREDEBON, José. Criatividade hoje: como se pratica, aprende e ensina. São Paulo: Atlas,
2001.

Bibliografia Complementar
PREDEBON, José. Criatividade: abrindo o lado Inovador da mente. 7ª. ed.. São Paulo: Atlas,
2010.
AZNAR, Guy. Ideias: 100 técnicas de criatividade. São Paulo: Editora Summus. 2011.
THOMPSON, Charles (Chic). Trad. Ricardo Gouveia. Grande Ideia! Como desenvolver e
aplicar sua criatividade. 2ª. ed.. São Paulo: Saraiva, 1995.
VIRGOLIM, Ângela Magda Rodrigues. Toc-Toc-Plim-Plim: lidando com as emoções brincando
com o pensamento através da criatividade. São Paulo: Editora Papirus, 2004.
ZUGMAN, Fábio; TURTCHIN, Michel . Criatividade sem segredos. São Paulo: Atlas, 2010.

Sistema de avaliação
Instrumento de avaliação

Data prevista para aplicação

Devolução

1ª Avaliação
2ª Avaliação
Atividades Discentes Orientadas

Composição da Nota Síntese
A avaliação será um processo contínuo e democrático, onde os critérios serão claros e
previamente definidos, baseados nas competências relacionadas na organização curricular e
apontados em instrumentos de registro individual. O processo de avaliação, para o registro se
dará pela participação nas dinâmicas e exercício em sala de aula, realização de prova escrita
individual, apresentação de um trabalho em equipe e entrega de relatórios de palestras a serem
ministradas conforme programação da Coordenação do Curso.
1ª Avaliação (A1): 100 pontos
2ª Avaliação (A2): 100 pontos
Atividades Discentes Orientadas: 100 pontos
Nota Síntese: 0,3*A1 + 0,3*A2 + 0,4*ADO
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Metodologia de apoio ao estudante
Utilização do “Portal do Estudante” (www. portal.sp.senai.br) como apoio às atividades
presenciais.
Programação de aulas e atividades orientadas discentes
Data/Aula

CH

Recursos

Conteúdo Programático

Previstos

3h

Quebra de paradigmas – Bloqueio criativo

3h

Conceitos de criatividade

3h

Ferramentas de criatividade

3h

Processo criativo

Data Show

3h

Processo sensorial

Data Show

3h

Data Show
Data Show
Data Show

Alfabetismo visual - Elementos básicos da comunicação
visual

Data Show

3h

Técnicas de criação

Data Show

3h

Idealização de Projeto

Data Show

3h

Construção de Protótipo.

Data Show

3h

Apresentação de Protótipo.

Data Show

Pós-Graduação: Design de Moda
Componente curricular: História da Indumentária e da Moda
Carga horária:
Período:
Dia da semana:

Turma:
2ª

3ª

4ª

5ª

Unidade:
6ª

Sábado

Horário das aulas:
Docente responsável:
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Ementa
Desenvolve os conhecimentos relativos à evolução da indumentária e da moda por meio dos
fatores sociais, econômicos e políticos. Aborda as diversas interfaces relacionadas à moda como
arte, musica e cinema, além da importância dos criadores e marcas de moda no século XX
chegando à atualidade. Emprega os conhecimentos históricos e imagéticos aplicados à pesquisa
de moda para o desenvolvimento de novos produtos.

Objetivos
Proporcionar ao participante, possibilidade de empregar os conhecimentos históricos e
imagéticos aplicados à pesquisa de moda, para o desenvolvimento de novos produtos.

Bibliografia Básica (títulos, periódicos, etc.)
BOUCHER, François. História do vestuário no ocidente. São Paulo: Cosac Naify, 2010.
BLACKMAN, Cally. 100 anos de moda. São Paulo: Publifolha, 2012.
COSGRAVE, Bronwyn. História da indumentária e da moda: Da antiguidade aos dias atuais. São
Paulo: G. Gili, 2012.
COX, Barbara, JONES Carolyn S. Última Moda - Uma História Ilustrada do Belo e do Bizarro. São
Paulo: Publifolha, 2013.
MACKENZIE, Mairi. Ismos para entender a moda. São Paulo: Globo, 2010.
Bibliografia Complementar (títulos, periódicos, etc.)
BLACKMAN, Cally. 100 Anos de Moda Masculina. São Paulo: Publifolha, 2014.
FOGG, Marnie. Tudo sobre moda. Rio de Janeiro: Sextante, 2013.
RIEFF, Patricia; WALF, Ana. A história mundial da roupa. São Paulo: SENAC São Paulo, 2011.
SABINO, Marco. História da moda. Rio de Janeiro: Campus, 2011
STEVENSON, N. J. Cronologia da moda: de Maria Antonieta a Alexander McQueen. Rio de Janeiro:
Zahar, 2012.

Sistema de avaliação
Instrumento de avaliação

Data prevista para aplicação

Devolução

1ª Avaliação
2ª Avaliação
Atividades Discentes Orientadas
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Composição da Nota Síntese
A avaliação será um processo contínuo e democrático, onde os critérios serão claros e
previamente definidos, baseados nas competências relacionadas na organização curricular e
apontados em instrumentos de registro individual. O processo de avaliação, para o registro se
dará pela participação nas dinâmicas e exercício em sala de aula, realização de prova escrita
individual, apresentação de um trabalho em equipe e entrega de relatórios de palestras a serem
ministradas conforme programação da Coordenação do Curso.
1ª Avaliação (A1): 100 pontos
2ª Avaliação (A2): 100 pontos
Atividades Discentes Orientadas: 100 pontos
Nota Síntese: 0,3*A1 + 0,3*A2 + 0,4*ADO

Metodologia de apoio ao estudante
Utilização do “Portal do Estudante” (www.portal.sp.senai.br) como apoio às atividades
presenciais.
Programação de aulas e atividades orientadas discentes
Data/Aula

CH

Conteúdo Programático

Recursos
Previstos

03

Indumentária e Moda – Conceito e Evolução

Data Show

03

Pré História e Idade Antiga.

Data Show

03

Idade Média e Moderna.

Data Show

03

Século XX – 1900 aos Anos 20

Data Show

03

Avaliação 01

Data Show

03

Século XX – Anos 30 aos Anos 50

Data Show

03

Século XX – Anos 60 aos Anos 80

Data Show

03

Século XX – Anos 90 e Século XXI – Anos 10

Data Show

03

Estilistas Internacionais e Nacionais

Data Show

03

Avaliação 02

Data Show
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Pós Graduação: Design de Moda
Componente curricular: Estética e História da Arte
Carga horária:
Período:
Dia da semana:

Turma:
2ª

3ª

4ª

5ª

Unidade:
6ª

Sábado

Horário das aulas:
Docente responsável:

Ementa
Estética: conceitos e definições. A estética nas diversas correntes filosóficas. Estética e arte.
Definições e conceitos de arte ao longo da História. História, arte e cultura. As manifestações da
arte. Arte e historicidade: as correntes e movimentos artísticos e suas relações com a cultura e a
história.

Objetivos
Fornecer ao aluno uma visão critica sobre as questões relacionadas à estética e sua evolução no
contexto social. Desenvolver a percepção sobre a arte, suas implicações, movimentos e evolução
ao longo do tempo. Enriquecer o repertório criativo por meio do patrimônio cultural e a produção
dos grandes mestres da arte.

Bibliografia Básica (títulos, periódicos, etc.)
BELL, Julian. Uma nova história da arte. São Paulo: Martins Fontes, 2008.
FARTHING, Stephen. Tudo sobre arte. Rio de Janeiro: Sextante, 2011.
GRAHAM, Andrew. O guia visual definitivo da arte: da pré-história ao século XXI. São Paulo:
Publifolha, 2011.

Bibliografia Complementar (títulos, periódicos, etc.)
JANSON, H.W.; Anthony E. Iniciação à história da arte. 3ª. ed.. São Paulo: Martins Fontes,
2009.
MACKENZIE, Mairi. Ismos para entender a arte. São Paulo: Globo, 2010.
MASON, Antony. História da arte ocidental: da pré-história ao século XXI. São Paulo: Editora
Richeel, 2007.
PAREYSON, Luigi. Os problemas da estética. São Paulo: Martins Fontes, 2011.
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PHAIDON. O livro da arte. São Paulo: Publifolha, 2005.

Metodologia de apoio ao estudante
Utilização do “Portal do Estudante” (www.portal.sp.senai.br) como apoio às atividades
presenciais.
Programação de aulas e atividades orientadas discentes
Data/Aula

CH

Recursos

Conteúdo Programático

Previstos

3h

Estética e Arte: conceitos e evolução

Data Show

3h

Arte – Pré História e Idade Antiga

Data Show

3h

Arte – Idade Media e Moderna

Data Show

3h

Arte Contemporânea

Data Show

3h

Avaliação A1

Data Show

3h

Estética e Contemporaneidade

Data Show

3h

Século XX – Movimentos Artísticos

Data Show

3h

Arte no Brasil

Data Show

3h

Século XXI – Novas Linguagens

Data Show

3h

Avaliação A2

Data Show

Pós-Graduação: Design da Moda
Componente curricular: Tecnologia, Materiais, Equipamentos e Costurabilidade
Carga horária:
Período:
Dia da semana:

Turma:
2ª

3ª

4ª

5ª

Unidade:
6ª

Sábado

Horário das aulas:
Docente responsável:

Ementa
Propicia o aluno a conhecer os processos produtivos da Indústria Têxtil – tecelagem plana,
malharia e não tecido -, os critérios de qualidade em tecidos, bem como distinguir os processos
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produtivos da indústria do vestuário associada aos usos de novas tecnologias de fabricação,
envolvendo o beneficiamento têxtil e vestuário – materiais, equipamentos, preparação, tinturaria,
estamparia, acabamento e costura.

Objetivos
Oferecer ao estudante informações sobre o atual estado da arte, ciência e tecnologia da Cadeia
de Valor Têxtil e Confecção, no que tange a materiais, equipamentos e processos.

Bibliografia Básica (títulos, periódicos, etc.)
AGUIAR NETO, Pedro pita. Fibras Têxteis. vol. I. Rio de Janeiro: SENAI.DN, 1996.
AGUIAR NETO, Pedro pita. Fibras Têxteis. vol. II. Rio de Janeiro: SENAI.DN, 1996.
BRUNO, Flávio da Silveira. Tecelagem: conceitos e princípios. Rio de Janeiro: SENAI.
DN. CETIQT, 1992.
Bibliografia Complementar (títulos, periódicos, etc.)
ARAÚJO, Mário; ROCHA, Ana Maria. Tecnologia da tecelagem. vol. I. Direção geral da
indústria - Ministério da Indústria e Energia. Lisboa, 1989.
DUL, Jan; WEERDMEESTER, Bernard. Ergonomia prática. São Paulo: Edgard Blücher,
2004.
SOUZA, Sidney Cunha. Introdução à tecnologia da modelagem industrial. Rio de
Janeiro: SENAI/DN. SENAI/CETIQT. CNPQ.IBICT. PADCT. TIB, 1997.
RIBEIRO, Luiz Gonzaga. Introdução à tecnologia têxtil. vol. I. Rio de Janeiro: SENAI.
DN. CETIQT, 1984.
RIBEIRO, Luiz Gonzaga. Introdução à tecnologia têxtil. vol. II. Rio de Janeiro: SENAI.
DN. CETIQT, 1984.
Sistema de avaliação
Instrumento de avaliação

Data prevista para aplicação

Devolução

1ª Avaliação
2ª Avaliação
Atividades Discentes Orientadas

Composição da Nota Síntese
A avaliação será um processo contínuo e democrático, onde os critérios serão claros e
previamente definidos, baseados nas competências relacionadas na organização curricular e
apontados em instrumentos de registro individual. O processo de avaliação, para o registro se
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dará pela participação nas dinâmicas e exercício em sala de aula, realização de prova escrita
individual, apresentação de um trabalho em equipe e entrega de relatórios de palestras a serem
ministradas (Técnicas de Negociação) conforme programação da Coordenação do Curso.
1ª Avaliação (A1): 100 pontos
2ª Avaliação (A2): 100 pontos
Atividades Discentes Orientadas: 100 pontos
Nota Síntese: 0,3*A1 + 0,3*A2 + 0,4*ADO

Metodologia de apoio ao estudante
Utilização do “Portal do Estudante” (www.portal.sp.senai.br) como apoio às atividades
presenciais.
Programação de aulas e atividades orientadas discentes
Recurso
Data/Aula
CH
Conteúdo Programático
Previstos
3h

•

Introdução à Tecnologia da Cadeia Têxtil e do
Vestuário

•

Tecnologia da Cadeia do Vestuário:
- Tipos e funções de máquinas e equipamentos;

3h

Data Show

- Higiene e segurança no trabalho

Data Show

- Tecnologia da costura
- Aspectos ergonômicos relativos ao setor de costura
e modelagem
- Equipamentos e acessórios de segurança

3h

Data Show

- Montagem de peças do vestuário

3h

•

- Antropometria

•

Avaliação 1 – A1

•

Tecnologia da Cadeia Têxtil:
- Introdução à tecnologia têxtil

3h

- Fibras: naturais, químicas e sintéticas.

Data Show

- Fiação
•

Organização da Produção da Indústria e da
Confecção

3h

- Introdução à Organização da Produção da Indústria

Data Show

da Confecção
3h

•

Gestão ambiental do processo produtivo têxtil e do

Data Show
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vestuário
- Efluentes/Tratamento
- Resíduos Químicos
- Sucata e Reciclagem
•

Controle de Qualidade Têxtil e do Vestuário
- Introdução ao Controle de Qualidade Têxtil e do

3h

Vestuário
•

Data Show

Normalização Têxtil e do Vestuário
- Etiquetas inteligentes

3h

•

Visita Técnica

3h

•

Avaliação 2 – A2

Pós-Graduação: Design de Moda
Componente curricular: Design Ético, Sustentabilidade e Fair Trade
Carga horária:
Período:
Dia da semana:

Turma:
2ª

3ª

4ª

5ª

Unidade:
6ª

Sábado

Horário das aulas:
Docente responsável:

Ementa
Desenvolver a evolução dos conceitos de Responsabilidade Social e Ambiental.
Princípios e dimensões da sustentabilidade. Eco-competitividade. Gestão Ambiental e
desenvolvimento de sociedades sustentáveis, comércio justo e ecodesign.
Objetivos
Proporcionar uma formação tecnológica, científica, humanística e estética, através do ensino, da
pesquisa e da extensão que direcione as ações do profissional, com o intuito de beneficiar a
sociedade. Pois a moda sustentável tem como suas principais diretrizes o comércio justo, o
desenvolvimento social, o uso de matéria-prima ecologicamente correta, valorização da
identidade cultural local, processo produtivo limpo, slow fashion, serviços que aumentam o ciclo
de vida do produto, projeção de um estilo de vida sustentável, produtos de extrema qualidade,
dentre outras.
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Bibliografia Básica (títulos, periódicos, etc.)
BORGES, Adélia. Design: artesanato o caminho brasileiro. São Paulo: Terceiro Nome,
2011.
GUIMARÃES, Lia Buarque de Macedo (Org.). Design: desenvolvimento de produto,
conceitos, definições e modelos. Porto Alegre: FEENG / UFRGS, 2009.
KAZAZIAN, Thierry. Haverá a idade das coisas leves: design e desenvolvimento
sustentável. 2ª. ed.. São Paulo: SENAC São Paulo, 2012.

Bibliografia Complementar (títulos, periódicos, etc.)
FAJARDO, Elias. Consumo consciente, comércio justo: conhecimento e cidadania como
fatores econômicos. São Paulo: SENAC São Paulo, 2012.
FILHO, Gino Giacomini. Meio ambiente & consumismo. São Paulo: SENAC São Paulo, 2012.
MENDONÇA, Rita. Conservar e criar: natureza, cultura e complexidade. São Paulo: SENAC,
2012.
PAPANEK, Victor. Arquitetura e design: ecologia e ética. Edições 70 Série Arquitetura e
Urbanismo, 2007.
VEIGA, José Eli da. Meio ambiente & desenvolvimento. 3ª. ed.. São Paulo: SENAC São Paulo,
2012.

Metodologia de apoio ao estudante
Utilização do “Portal do Estudante” (www.portal.sp.senai.br) como apoio às atividades
presenciais.
Programação de aulas e atividades orientadas discentes
Data/Aula

CH

Conteúdo Programático

Recursos
Previstos

3h

Da utopia modernista ao acordo fértil: uma introdução

Data Show

3h

Design ético, design social, eco design, Responsabilidade
social

Data Show

3h

Comércio	
  Justo	
  e	
  Consumo	
  Consciente	
  

Data Show

3h

Sustentabilidade	
  e	
  Moda	
  

Data Show

3h

Valorização	
  da	
  Cultura	
  Local	
  

Data Show

3h

Slow	
  Fashion	
  e	
  Fast	
  Fashion	
  

Data Show

3h

Desenvolvimento	
  dos	
  trabalhos	
  de	
  criação	
  

Data Show
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3h

Desenvolvimento	
  das	
  cartilhas	
  

Data Show

3h

Apresentação	
  das	
  cartilhas	
  

Data Show

3h

Avaliação

Data Show

Pós-Graduação: Design de Moda
Componente curricular: Planejamento e Desenvolvimento de Coleções
Carga horária: 30h
Período:
Dia da semana:

Turma:
2ª

3ª

4ª

5ª

Unidade:
6ª

Sábado

Horário das aulas:
Docente responsável:

Ementa
Mercado de moda, segmentos, marcas, cronograma e planejamento de coleções. Pesquisa de
tendências, seleção temática, fluxo de desenvolvimento de produto e noções de custos.

Objetivos
Propicia ao aluno uma visão do mercado de moda, os diversos segmentos e suas marcas de
referência. Elenco de fontes de pesquisa para o desenvolvimento de coleções, relação entre
produto e matérias primas somadas aos elementos decorativos. Base para formação de preço de
custo de produto de moda.

Bibliografia Básica (títulos, periódicos, etc.)
RENFREW, Collin. Fundamento de design de moda 4: desenvolvendo uma coleção. Porto
Alegre: Bookman Companhia Editora, 2009.
SEIVEWRIGHT, Simon. Pesquisa e design: coleção fundamentos do design de moda 1. Porto
Alegre: Bookman Companhia Editora, 2009.
UDALE, Jenny.SORGER, Richard. Fundamentos de design. Porto Alegre: Bookman
Companhia Editora, 2009.

Bibliografia Complementar (títulos, periódicos, etc.)
FEGHALI, Marta Kasznar; DWYER, Daniela. As engrenagens da moda. Rio de Janeiro:
SENAC Rio de Janeiro, 2004.
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UDALE, Jenny. Tecidos e moda: coleção fundamentos do design de moda 2. Porto Alegre:
Bookman Companhia Editora, 2009.
TREPTOW, Doris. Inventando moda: planejamento de coleção. 4ª ed.. Brusque:
Doris.Treptow, 2007.
KAMINSKI, Paulo Carlos. Desenvolvendo produtos com planejamento, criatividade e
qualidade. São Paulo: LTC, 2000.
BÜRDEK, Bernard E.. Design: história, teoria e prática do design de produtos. 2ª. ed.. São Paulo:
Blucher, 2010.

Metodologia de apoio ao estudante
Utilização do “Portal do Estudante” (www.portal.sp.senai.br) como apoio às atividades
presenciais.
Programação de aulas e atividades orientadas discentes
Data/Aula

CH

Conteúdo Programático

Recursos
Previstos

3h

Contexto do mercado de moda

Data Show

3h

Marcas, segmentos e produtos e moda

Data Show

3h

Cronograma e Mix de produtos para coleção.

Data Show

3h

Pesquisa de tendências e Briefing da coleção.

Data Show

3h

Avaliação A1

Data Show

3h

Elementos de design e estilo

Data Show

3h

Materiais, aviamentos e beneficiamentos de produtos.

Data Show

3h

Noções de formação de custos.

Data Show

3h

Desenvolvimento de coleção

Data Show

3h

Avaliação A2

Data Show

Organização das Turmas
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O curso é oferecido na modalidade presencial e, tem sua estrutura formada por
12 módulos de 30h/a cada, distribuídas em Básicas, Informacionais e Específicas para
a Formação, totalizando 360 h.
Poderão ser ofertadas ainda, disciplinas opcionais, possibilitando ao aluno a
“customização” de seu itinerário de formação.
Cada curso contará com um mentor, responsável pelo alinhamento pedagógico,
pela integração técnica e pela orientação de docentes e discentes.O número máximo
de alunos por turma é de 30 (trinta). A oferta do curso fica condicionada à formação de
turma.
O curso é oferecido na forma modular, propiciando ingressos a cada dois meses
e meio, aproximadamente.

II.

Recursos Humanos

Os docentes serão contratados por módulo, na modalidade de prestação de
serviços, quando externos e, quando colaboradores internos, com ampliação de carga
horária. Conta-se com doutores, mestres e especialistas em suas áreas de
conhecimento.

III.

Recursos Físicos

As Instalações, equipamentos e biblioteca são as já existentes que atendem
diversos cursos da Escola SENAI ”Engenheiro Adriano José Marchini” e, da Escola
SENAI Têxtil (Brás).

IV.

Critério de Avaliação
O critério de Avaliação atende ao disposto no Regulamento SENAI para os

cursos de pós-graduação e está disposto no programa de cada módulo.
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