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1. IDENTIFICAÇÃO DO CURSO 

 

Título do curso: Técnico em Produção de Moda 

Eixo Tecnológico: Produção Cultural e Design 

Segmento: Moda 

Carga horária: 800 horas 

Código DN: 1688 

 

2. REQUISITOS E FORMAS DE ACESSO1 

  

Requisitos de acesso:  

 Idade mínima: 16 anos   

 Escolaridade: cursando, no mínimo, o segundo ano do Ensino Médio; ou ter Ensino Médio 

completo ou equivalente. 

 

Documentos exigidos para matrícula: 

 Documento de identidade; 

 CPF; 

 Comprovante de escolaridade; 

 Comprovante de residência. 

Quando a oferta deste curso ocorrer por meio de parceria, convênio ou acordo de 

cooperação com outras instituições, deverão ser incluídas neste item as especificações, 

caso existam.   

 

3.   JUSTIFICATIVA E OBJETIVOS 

 

As atividades vinculadas ao mundo da moda têm lugar de destaque no cenário social e 

econômico nacional. Em geral, as pessoas ampliam seus gastos mensais com moda à 

medida que ascendem socialmente, buscando se adequar a um novo padrão de vida.  

Dados da Agenda de Prioridades (2015 - 2018) da Associação Brasileira da Indústria Têxtil 

(ABIT) indicam que o país é o quarto maior produtor mundial de vestuário e contrata mais 

de 1,7 milhão de brasileiros, dos quais 75% são mulheres2. Diante desse quadro, o setor 

                                                           
1 Os requisitos de acesso indicados neste Plano de curso consideram as especificidades técnicas da 
ocupação e as legislações vigentes que versam sobre idade mínima, escolaridade e experiências 
requeridas para a formação profissional e o exercício de atividade laboral. 

 
2 http://www.abit.org.br/conteudo/links/publicacoes/cartilha_rtcc.pdf . Acesso em12 de maio de 2016 

http://www.abit.org.br/conteudo/links/publicacoes/cartilha_rtcc.pdf%20Acesso%20em12
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está entre os dois maiores empregadores da indústria de transformação e grande 

incentivador do primeiro emprego. 

É um mercado no qual não há espaço para o improviso, está em constante evolução 

tecnológica, apostando no desenvolvimento e na personalização de produtos, bem como na 

interatividade com o consumidor. Por isso mesmo, há uma popularização da informação de 

moda e um aumento do interesse público sobre o tema, justificando investimentos em 

desfiles e demais eventos, assim como em campanhas publicitárias e materiais informativos 

nos quais o produtor de moda exerce um papel fundamental ao conectar o trabalho dos 

demais envolvidos no processo, atuando tanto na elaboração como na execução de ações 

de promoção de produtos e marcas. Em virtude dessa expansão, há um impacto no varejo 

de moda e amplia-se a necessidade de melhoria do atendimento físico e virtual dos clientes, 

além dos aspectos legais da prestação e da contratação de serviços. 

A produção de moda, portanto, interpreta os movimentos que permeiam seu universo, 

fornecendo imagens como importantes indicadores para uma leitura sob os mais diversos 

pontos de vista sociológicos e mercadológicos. Também influencia tendências de vestuário, 

acessórios, beleza e comportamento, principalmente com o surgimento de novas revistas, 

sites, e-commerces e blogs especializados. O produtor de moda é capacitado para atuar em 

todas essas áreas por apresentar um perfil dinâmico, criativo e organizacional. 

Segundo o jornal O Estado de São Paulo (2013)3, em uma década, houve um crescimento 

de 8.000 novos empreendimentos ligados ao setor têxtil, tornando o Polo de Confecções do 

Agreste de Pernambuco o segundo maior do país, perdendo apenas para São Paulo. A 

região que abrange outros 10 municípios do Agreste, além de Caruaru, Toritama e Santa 

Cruz do Capibaribe, oferece cerca de 100 mil vagas de empregos e produz 900 milhões de 

peças/ano. Apesar de baixas taxas de desemprego no setor, existe carência de mão de obra 

qualificada e profissional nos diversos setores da indústria e do comércio da moda.   

O profissional necessita dominar habilidades técnicas, ter espírito empreendedor, atuar em 

equipes multidisciplinares, desempenhar funções relativas ao desenvolvimento de 

pesquisas, produção para editoriais e publicidade, vitrinismo e visual merchandising, além 

da organização de eventos de moda. 

Diante disso, o curso Técnico em Produção de Moda justifica-se pela necessidade constante 

de formação de pessoas com conhecimentos técnicos específicos capazes de atender às 

empresas e aos consumidores cada vez mais exigentes, contribuindo para geração de 

empregos e melhor renda no setor do comércio de bens, serviços e turismo. 

                                                           
3 http://economia.estadao.com.br/noticias/geral,agreste-tem-2-maior-polo-textil-do-pais-imp-,981078. 
Acesso em 12 de maio de 2016 

http://economia.estadao.com.br/noticias/geral,agreste-tem-2-maior-polo-textil-do-pais-imp-,981078
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A Habilitação Profissional Técnica de Nível Médio em Produção de Moda está fundamentada 

nas seguintes legislações: Lei Federal nº 9.394/96; Lei Federal nº 11.741/2008; Lei Federal 

nº 11.788/2008; Lei Federal nº 12.513/2011; Lei Federal nº 12.816/2013; Parecer CNE/CEB 

11/2012; Decreto nº 8.268, de 18 de junho de 2014; Resolução CNE/CEB nº 4 e 6/2012; e 

Resolução SENAC nº 1.036/2015. 

 

Objetivos: 

Objetivos gerais: 

 Formar profissionais com competências para atuar e intervir em seu campo de trabalho, 

com foco em resultados. 

 Desenvolver profissionais com competências técnicas, éticas, de respeito aos direitos 

humanos, visão de futuro, espírito crítico e competitivo, conhecedores dos conceitos de 

produção de moda em todos os âmbitos para desempenhar suas funções profissionais com 

responsabilidade social, para atender às exigências do mundo do trabalho, atuar de forma 

estratégica e eficaz. 

 

Objetivos específicos:  

 Orientar sobre as diferentes áreas de atuação do Produtor de Moda no mercado de 

trabalho; 

 Formar profissionais com capacidade de coordenar a montagem de ambientes para 

divulgação da moda, estabelecendo uma relação direta entre produto e consumidor por 

intermédio de catálogos, desfiles e meios de comunicação em geral; 

 Capacitar o discente para pesquisar tendências de moda, de mercado e de lançamentos 

para construção dos estilos e sua composição visual; 

 Formar profissionais com capacidade de elaborar a composição de looks direcionados 

para produção publicitária, vitrines, exposições, desfiles, entre outros tipos de apresentação 

pública de estilo; 

 Promover o desenvolvimento do discente por meio de ações que articulem e mobilizem 

conhecimentos, habilidades, valores e atitudes de forma potencialmente criativa e que 

estimule o aprimoramento contínuo; 

 Estimular, por meio de situações de aprendizagens, atitudes empreendedoras, 

sustentáveis e colaborativas nos discentes; 

 Articular as competências do perfil profissional com projetos integradores e outras 

atividades laborais que estimulem a visão crítica e a tomada de decisão para resolução de 

problemas; 
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 Promover avaliação processual e formativa com base em indicadores das competências, 

que possibilite a todos os envolvidos no processo educativo a verificação da aprendizagem; 

 Incentivar a pesquisa como princípio pedagógico e a consolidação do domínio técnico-

científico, utilizando recursos didáticos e bibliográficos; 

 

4.      VAGAS POR TURMA  

 

A oferta é entre 25 (vinte e cinco) e 35 (trinta e cinco) vagas, considerando a relação entre 

condições físicas, materiais e humanas. 

 

5.      PERFIL PROFISSIONAL DE CONCLUSÃO 

 

O Técnico em Produção de Moda é o responsável pela execução da produção de moda. 

Trabalha em parceria ou sob a supervisão de estilistas, stylists, publicitários, editores ou 

diretores de arte e de moda, como também estabelece relação direta entre produto e 

consumidor na produção de exposições, desfiles, vídeos, fotografias, figurinos, entre outros 

meios de comunicação.  

Este profissional pesquisa tendências que influenciam a moda para construção de uma 

identidade visual, por meio de expressões artísticas e socioculturais em áreas como design, 

beleza, cinema, teatro, música, literatura, arquitetura, etc. Também contribui na definição da 

imagem de moda ao realizar a construção dessa imagem, elabora a composição de looks e 

propõe estratégias de produção. Realiza projetos e ações promocionais de produtos e 

marcas de moda em meio físico e/ou digital. Executa e sugere, ainda, ações com base no 

visual merchandising ligadas à exposição de produtos de forma a estimular o consumo e o 

fortalecimento da marca. 

Atua principalmente em estabelecimentos comerciais, agências de publicidade, de eventos, 

ateliês, editoras de revistas, jornais e emissoras de televisão. Também pode promover ações 

em sites, e-commerce, blogs e redes sociais. Desempenha as suas atividades por meio da 

prestação de serviços autônomos, de consultoria, temporários ou contrato efetivo. 

O profissional habilitado pelo SENAC tem como marcas formativas: domínio técnico-

científico, visão crítica, atitude empreendedora, sustentável e colaborativa, com foco em 

resultados. Essas marcas reforçam o compromisso da Instituição com a formação integral 

do ser humano, considerando aspectos relacionados ao mundo do trabalho e ao exercício 

da cidadania. Essa perspectiva propicia o comprometimento do discente com a qualidade 

do trabalho, o desenvolvimento de uma visão ampla e consciente sobre sua atuação 

profissional e sobre sua capacidade de transformação da sociedade. 
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A ocupação está situada no eixo tecnológico Produção Cultural e Design, cuja natureza é 

“criar”, e pertence ao segmento de Moda.  

 

Competências: 

 Pesquisar tendências de moda, expressões artísticas e socioculturais. 

 Catalogar informações da produção da moda nos cenários internacional, nacional e

 regional. 

 Elaborar projeto de construção da imagem de moda. 

 Orientar para o consumo de imagem de moda. 

 Elaborar a composição de looks para diferentes produções. 

 Executar projeto de imagem de moda.  

 Propor ações de organização e exposição de produtos e marcas. 

 Executar ações de promoção de produtos e marcas. 

 Executar produção de moda em eventos.  

 

5.1 Qualificação Profissional em Assistente em Pesquisa e Criação de Imagem de 

Moda 

O Assistente em Pesquisa e Criação de Imagem de Moda realiza pesquisas de conceitos 

estéticos da história, cultura e artes, e contribui na concepção da imagem de moda para 

exposição, desfile, catálogo, lookbook, editorial, publicidade e vídeo, entre outros meios de 

comunicação. Trabalha em parceria ou sob a supervisão de estilistas, stylists, publicitários, 

editores ou diretores de arte e de moda.  

Coleta, seleciona e cataloga informações a partir das demandas mercadológicas e 

tendências de comportamento que influenciam na produção de moda, assim como contribui 

na definição da imagem de moda ao elaborar projetos de construção dessa imagem. Atua 

principalmente em agências de publicidade, revistas, jornais, confecções e e-commerce, por 

meio de prestação de serviços autônomos, de consultoria, temporários ou contrato efetivo. 

O profissional qualificado pelo SENAC tem como marcas formativas: domínio técnico-

científico, visão crítica, atitude empreendedora, sustentável e colaborativa, com foco em 

resultados. Essas marcas reforçam o compromisso da Instituição com a formação integral 

do ser humano, considerando aspectos relacionados ao mundo do trabalho e ao exercício 

da cidadania. Essa perspectiva propicia o comprometimento do discente com a qualidade 

do trabalho, o desenvolvimento de uma visão ampla e consciente sobre sua atuação 

profissional e sobre sua capacidade de transformação da sociedade. 

A ocupação está situada no eixo tecnológico Produção Cultural e Design, cuja natureza é 

“criar”, e pertence ao segmento Moda. 
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Competências: 

 Pesquisar tendências de moda, expressões artísticas e socioculturais. 

 Catalogar informações da produção de moda nos cenários internacional, nacional e

 regional. 

 Elaborar projeto de construção da imagem de moda. 

 Orientar para o consumo de imagem de moda. 

 

5.2 Qualificação Profissional em Assistente em Produção para Editoriais e Publicidade 

O Assistente em Produção para Editoriais e Publicidade executa o projeto de imagem de 

moda com o stylist e profissionais de fotografia, cenografia, iluminação, beleza, sonoplastia, 

direção criativa, agências de modelos e design (de moda e gráfico).  

Pesquisa produtos e local para execução, além de realizar o processo de trâmite dos 

produtos entre fornecedor, assessoria, marca e demais agentes envolvidos na produção. 

Cuida da integridade dos produtos durante o trabalho e depois da produção, além de auxiliar 

na administração da produção executiva. 

Atua diretamente com equipes relacionadas à divulgação e comunicação de moda, 

principalmente de agências de publicidade, produtoras de evento, revistas, jornais, 

confecções e e-commerce, por meio de prestação de serviços autônomos, de consultoria, 

temporários ou contrato efetivo. 

O profissional qualificado pelo SENAC tem como marcas formativas: domínio técnico-

científico, visão crítica, atitude empreendedora, sustentável e colaborativa, com foco em 

resultados. Essas marcas reforçam o compromisso da Instituição com a formação integral 

do ser humano, considerando aspectos relacionados ao mundo do trabalho e ao exercício 

da cidadania. Essa perspectiva propicia o comprometimento do discente com a qualidade 

do trabalho, o desenvolvimento de uma visão ampla e consciente sobre sua atuação 

profissional e sobre sua capacidade de transformação da sociedade. 

A ocupação está situada no eixo tecnológico Produção Cultural e Design, cuja natureza é 

“criar”, e pertence ao segmento Moda. 

 

 

 

Competências: 

 Elaborar a composição de looks para diferentes produções. 

 Executar projeto de imagem de moda. 
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5.3 Qualificação Profissional em Assistente de Produção de Moda para Visual 

Merchandising 

O Assistente de Produção de Moda para Visual Merchandising auxilia no planejamento, na 

coordenação e na execução da exibição de produtos e marcas de moda em ambientes de 

vendas, de acordo com os princípios de marketing e as técnicas do visual merchandising. 

Trabalha em parceria com profissionais como: visual merchandiser, vitrinista, designer de 

interiores, proprietários de lojas e gerente de varejo e profissionais de marketing. 

Atua principalmente em estabelecimentos comerciais, como varejo de moda, por meio de 

prestação de serviços autônomos, de consultoria, temporários ou contrato efetivo. 

O profissional qualificado pelo SENAC tem como marcas formativas: domínio técnico-

científico, visão crítica, atitude empreendedora, sustentável e colaborativa, com foco em 

resultados. Essas marcas reforçam o compromisso da Instituição com a formação integral 

do ser humano, considerando aspectos relacionados ao mundo do trabalho e ao exercício 

da cidadania. Essa perspectiva propicia o comprometimento do discente com a qualidade 

do trabalho, o desenvolvimento de uma visão ampla e consciente sobre sua atuação 

profissional e sua capacidade de transformação da sociedade. 

A ocupação está situada no eixo tecnológico Produção Cultural e Design, cuja natureza é 

“criar”, e pertence ao segmento Moda.  

 

Competências:  

 Propor ações de organização e exposição de produtos e marcas. 

 Executar ações de promoção de produtos e marcas. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

6.      ORGANIZAÇÃO CURRICULAR 

 

O Modelo Pedagógico SENAC traz a competência para o ponto central do currículo dos 

cursos técnicos, sendo a competência a própria Unidade Curricular (UC).  
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Competências 

Unidades Curriculares 
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 UC1: Pesquisar tendências de moda, 

expressões artísticas e socioculturais 
72 horas - 

UC2: Catalogar informações da produção da 

moda nos cenários internacional, nacional e 

regional 

72 horas - 

UC3: Elaborar projeto de construção da 

imagem de moda. 
72 horas - 

UC4: Orientar para o consumo de imagem de 

moda. 
84 horas - 

*UC5: Projeto Integrador – Assistente em 

Pesquisa e Criação de Imagem de Moda 
16 horas - 

Qualificação Profissional Técnica em Assistente em Pesquisa e Criação de 

Imagem de Moda (316 horas), composta pelas UCs 1, 2, 3, 4 e 5. 
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UC6: Elaborar a composição de looks para 

diferentes produções. 
84 horas - 

UC7: Executar projeto de imagem de moda. 84 horas - 

**UC8: Projeto Integrador – Assistente em 

Produção para Editoriais e Publicidade 
16 horas - 

Qualificação Profissional Técnica em Assistente em Produção para Editoriais e 

Publicidade (184 horas), composta pelas UCs 6,7 e 8. 
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UC9: Propor ações de organização e 

exposição de produtos e marcas. 

108 

horas 
- 

UC10: Executar ações de promoção de 

produtos e marcas. 
60 horas - 
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*** UC11: Projeto Integrador – Assistente em 

Produção de Moda para Visual Merchandising 
16 horas - 

Qualificação Profissional Técnica em Assistente em Produção de Moda para 

Visual Merchandising (184 horas), composta pelas UCs 9,10 e 11 

UC 12: Executar produção de moda em eventos. 96 horas  

***** UC13: Projeto Integrador – Técnico em Produção de Moda 20 horas  

Carga horária total 
800 

horas 
 

 

Correquisitos  

 A UC5 - Projeto Integrador em Pesquisa e Criação de Imagem de Moda deve ser 
ofertada simultaneamente às UCs 1, 2, 3 e 4. 

 A UC8 - Projeto Integrador em Produção para Editoriais e Publicidade deve ser ofertada 
simultaneamente às UCs 6 e 7. 

 A UC11 - Projeto Integrador em Produção de Moda para Visual Merchandising deve 
ser ofertada simultaneamente às UCs 9 e 10. 

 A UC13 - Projeto Integrador em Produção de Moda deve ser ofertada simultaneamente 
a todas as UCs. 
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6.1 Fluxograma  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Qualificação 
Profissional Técnica 
em Assistente em 

Pesquisa e Criação de 
Imagem de Moda 

316 horas 

UC2 
72 horas 

UC3 
72 horas 

UC4 
84 horas 

UC5 
16 horas 

UC6 
84 horas 

UC7 
84 horas 

UC8 
16 horas 

Qualificação 
Profissional Técnica 
em Assistente em 

Produção para 
Editoriais e 
Publicidade 
184 horas 

UC9 
108 horas 

UC10 
60 horas 

UC11 
16 horas 

Qualificação 

Profissional Técnica 

em Assistente de 

Produção de Moda 

para Visual 

Merchandising 

184 horas 

UC1 
72 horas 

Habilitação Profissional Técnica de Nível 
Médio em Produção de Moda 

800 horas 
 

UC12 
96 horas 

UC13 
20 horas 
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Percurso com integralização da carga horária 

 

 A Qualificação Profissional Técnica em Assistente em Pesquisa e Criação de 

Imagem de Moda compreende a realização das seguintes Unidades Curriculares: 1, 2, 3, 4 

e 5  

 (72 + 72 + 72 + 84 + 16 = 316 horas) 

 

 A Qualificação Profissional Técnica em Assistente em Produção para Editoriais e 

Publicidade compreende a realização das Unidades Curriculares: 6, 7 e 8. 

 (84 + 84 +16 = 184 horas) 

 

 A Qualificação Profissional Técnica em Produção de Moda para Visual 

Merchandising compreende a realização das Unidades Curriculares: 9, 10 e 11. 

 (108 + 60 + 16 = 184 horas) 

 

 A Habilitação Profissional Técnica de Nível Médio em Produção de Moda 

compreende a realização de todas as Unidades Curriculares. 

 (72 + 72 + 72 + 84 + 16 + 84 + 84 + 16 + 108 + 60 + 16 + 96 + 20= 800 horas) 

 

6.2  Detalhamento das Unidades Curriculares 

 

UC 1: Pesquisar tendências de moda, expressões artísticas e socioculturais. 

Carga horária: 72 horas 

Indicadores 

1. Identifica os objetivos, com quem, onde e como a pesquisa de moda será realizada, 

conforme tema de moda e percepção de comportamento de consumo. 

2. Coleta dados referentes à história da arte, da indumentária e da moda no século 20, 

coerentes com a proposta do tema de moda. 

3. Investiga modos e costumes da sociedade a partir das tendências de comportamento e 

consumo de moda. 

4. Seleciona dados relativos aos movimentos do cenário da moda, conforme os objetivos 

da pesquisa. 

5. Relaciona as tendências de moda com a influência de fatos e acontecimentos históricos, 

artísticos e socioculturais. 

 

Elementos da Competência 

Conhecimentos 

 Metodologias, ferramentas e fontes de pesquisa de moda (livros, artigos, 

periódicos e internet). 

 Conceitos de veste, indumentária e moda. 
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 História da arte, da indumentária e da moda e influências diretas do cinema, 

música, fotografia, artes plásticas, literatura e arquitetura, com ênfase no século 

20. 

 Manifestações socioculturais contemporâneas que influenciam diretamente na 

moda (arte de rua; tribos urbanas; figurino de filmes e novelas; clipes musicais 

etc.). 

 Fundamentos socioantropológicos da moda: comportamento e relações simbólicas 

da moda, do consumo, dos movimentos de cultura e contracultura. 

 Formação e disseminação de informação de moda: macro e micro tendências. 

 Recursos visuais: montagem, colagem, digital, fotográfico, customização. 

 

Habilidades 

 Utilizar ferramentas de pesquisa. 

 Consultar tendências em diferentes fontes de pesquisa. 

 Identificar elementos e aspectos da moda nos períodos históricos e socioculturais.  

 Estabelecer relações entre conteúdo histórico e produção contemporânea. 

 

Atitudes/Valores 

 Respeito aos direitos de propriedade intelectual. 

 Comprometimento com o processo e aplicação de pesquisa de moda. 

 

UC 2: Catalogar informações da produção da moda nos cenários internacional, nacional e 

regional. 

Carga horária: 72 horas 

Indicadores 

1. Seleciona e organiza dados relativos às produções de moda, relacionando a influência 

cultural, histórica e socioeconômica, com base na pesquisa de tendências de 

comportamento e de consumo. 

2. Relaciona as tendências identificadas em eventos, mídias e comportamento de 

consumo de moda de acordo com o cliente. 

3. Seleciona as informações que têm aplicabilidade no trabalho a ser realizado, de acordo 

com o cenário de abrangência.  

4. Elabora apresentação de referências visuais, evidenciando propostas para a criação de 

imagens de moda, de acordo com o contexto internacional, nacional e regional. 
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Elementos da Competência 

Conhecimentos 

 Fundamentos socioantropológicos da moda: comportamento e relações simbólicas 

da moda, do consumo, dos movimentos de cultura e contracultura. 

 Cenários de mercado internacional, nacional e regional de moda: conceitualização 

e contextualização. 

 Conceitos de marca, desfile, vitrine, ponto de venda, evento, produto e mídias 

(impressa e digital). 

 Linguagem visual para catalogação: teoria da cor, conceitos e leitura visual da forma. 

 Recursos de apresentação da imagem: moodboard (painel), caderno de esboços, 

desenho, colagem, digital, fotográfico etc. 

 Formas de arquivamento e catalogação para moda: alfabética, numérica, tipo de 

produto, formatos de imagem (JPEG, PNG, PSD...), resolução de arquivos. 

 

Habilidades 

 Classificar tendências de moda internacionais, nacionais e regionais. 

 Investigar principais aspectos da história da arte e da moda do século 20. 

 Organizar e tratar dados e informações relativas à pesquisa de moda. 

 Interpretar imagens de moda de diferentes cenários da produção da moda. 

 Utilizar técnicas e recursos visuais para apresentação. 

 Montar apresentações dos elementos catalogados.  

 

Atitudes/Valores 

 Sigilo profissional com a informação desenvolvida. 

 Respeito aos direitos de propriedade intelectual. 

 Organização e atenção aos detalhes no processo de catalogação. 

 Zelo no uso de materiais para catalogação.  

 Criatividade na elaboração das apresentações. 

 

UC 3: Elaborar projeto de construção da imagem de moda. 

Carga horária: 72 horas 

Indicadores 

1. Pesquisa referências visuais e materiais referentes à composição da imagem de moda 

de acordo com o briefing. 

2. Elabora formas de aplicação do conceito do projeto, a partir das características 

estabelecidas pelo cliente.  
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3. Estabelece cronograma de ações definindo processos de trabalho, prazos, recursos e 

orçamentos a partir dos requisitos do projeto.  

4. Apresenta moodboard, evidenciando propostas para a criação de imagens de moda. 

 

Elementos da Competência 

Conhecimentos 

 Briefing: conceito e etapas de elaboração. 

 Conceito de identidade de moda: características, perfil, público-alvo. 

 Composição de imagem de moda: beleza, atitude, fotografia (luz, ambiente, 

cenografia, ângulo) e moda (vestuário, calçados e acessórios). 

 Mídias (impressa e digital): revista, catálogo, look book, site, rede social, desfile etc. 

 Elementos de design aplicados à moda: formas, cores, superfícies etc. 

 Recursos de apresentação da imagem: moodboard (painel), caderno de esboços, 

desenho, colagem, digital, fotográfico etc. 

 Conceitualização, contextualização e aplicabilidade das referências (visuais e 

materiais). 

 Projeto de imagem de moda: conceito, concepção e etapas. 

 Fluxograma, organograma e cronograma aplicados a projeto de imagem de moda. 

 Técnicas de comunicação para apresentação de projetos. 

 

Habilidades 

 Elaborar mailing de fornecedores e parceiros. 

 Interpretar informações do briefing. 

 Pesquisar elementos para compor a imagem de moda. 

 Elaborar cronograma e plano de trabalho. 

 Aplicar diferentes recursos de apresentação de imagem.  

 Adequar o projeto ao tipo de mídia. 

 

Atitudes/Valores 

 Criatividade na elaboração e apresentação do projeto de imagem de moda. 

 Visão crítica na elaboração do projeto de construção de imagem de moda. 

 Comprometimento no desenvolvimento, nos prazos e na apresentação do projeto 

de imagem de moda. 

UC 4: Orientar para o consumo de imagem de moda. 

Carga horária: 84 horas 
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Indicadores 

1. Pesquisa e analisa os estilos das marcas de moda conforme o histórico de seus 

lançamentos de coleções. 

2. Propõe soluções adequadas à construção da imagem de moda de acordo com estilo, 

tipo físico e disponibilidade de peças. 

3. Personaliza o atendimento conforme os princípios de análise do perfil do cliente. 

4. Elabora proposta comercial a partir das necessidades diagnosticadas no briefing. 

 

Elementos da Competência 

Conhecimentos 

 Planejamento de carreira: mundo do trabalho, formas de inserção no mercado de 

trabalho, marketing e apresentação pessoal, preparação de currículos, entrevista de 

emprego. 

 Código de Defesa do Consumidor: direitos e deveres. 

 Formação de preço de serviços: cálculo dos serviços, despesas, horas trabalhadas, 

mercado etc. 

 Característica da pesquisa de lançamentos de moda e comportamento do 

consumidor.  

 Etapas e características do atendimento ao cliente. 

 Conceitos e técnicas de consultoria de imagem: estilo, biotipo, harmonia de cores, 

padronagens, dresscode etc. 

 

Habilidades 

 Identificar perfil de clientes. 

 Aplicar técnicas de consultoria de imagem. 

 Realizar composição e harmonia de peças. 

 Propor ações de comunicação de moda para o cliente. 

 Realizar atendimento aplicado ao consumo de imagem de moda. 

 Definir orçamentos dos serviços. 

 

Atitudes/Valores 

 Flexibilidade no relacionamento com o cliente. 

 Visão crítica e proatividade na orientação para consumo. 

  

UC 6: Elaborar a composição de looks para diferentes produções. 

Carga horária: 84 horas 
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Indicadores 

1. Pesquisa referências visuais e materiais necessárias para compor o look de acordo com 

o briefing.  

2. Seleciona os elementos que compõem a imagem de moda, conforme catalogação prévia 

dos dados, de acordo com o briefing. 

3. Elabora moodboard de referências visuais para composição de looks de acordo com a 

imagem de moda. 

4. Realiza o processo de composição, aplicando técnicas e referências pertinentes à 

elaboração de looks.  

5. Propõe a produção do look adequando às especificidades das mídias indicadas no 

briefing.  

 

Elementos da Competência 

 

Conhecimentos 

 Processo criativo: a memória afetiva na elaboração de looks. 

 Biótipos: proporções corporais. 

 Composição de look: conceito, técnicas e contextualização (TV, fotografia, cinema, 

publicidade etc.). 

 A influência das cores, padronagens e iluminação no resultado final da imagem. 

 Características dos produtos de moda: modelagens, comprimentos, caimentos, 

texturas e movimentos de tecidos. 

 Complementos de composição de look: adereços e acessórios. 

 Materiais de apoio utilizados na produção de look (fita crepe, fio de nylon, alfinete 

etc.). 

 Representação gráfica e descrição da composição dos looks. 

 Noções de costura: tipos, ajustes, acabamentos e customização. 

 

Habilidades 

 Interpretar briefing para a composição do look. 

 Identificar tipos de look para diferentes finalidades. 

 Combinar cores, padronagens e iluminação no resultado final do look. 

 Selecionar e utilizar materiais na produção do look. 

 

Atitudes/Valores 

 Visão crítica no desenvolvimento da composição do look. 
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 Criatividade na elaboração e composição do look. 

 Cuidado no manuseio de produtos e materiais para produção de look. 

 Flexibilidade no relacionamento com clientes. 

 

UC 7: Executar projeto de imagem de moda. 

Carga horária: 84 horas 

Indicadores 

1. Organiza a produção executiva de acordo com as etapas estabelecidas no projeto e a 

legislação trabalhista vigente.  

2. Elabora cronograma físico e financeiro conforme as etapas de execução do projeto. 

3. Seleciona os profissionais necessários, conforme demanda da produção, para a 

execução do projeto de imagem de moda. 

4. Prepara o local/ambiente estabelecido no projeto, considerando os aspectos técnicos e 

físicos da produção. 

5. Coordena a equipe técnica e auxilia no gerenciamento da execução da imagem de moda, 

de acordo com as etapas preestabelecidas. 

6. Seleciona e edita as imagens da produção de moda, de acordo com o perfil do projeto e 

do cliente. 

7. Realiza a desprodução do trabalho e acompanha a sua finalização, respeitando 

cronograma de execução do projeto. 

 

Elementos da Competência 

Conhecimentos 

 Procedimentos, documentos e aspectos legais (trabalhistas) para contratação de 

fornecedores e prestadores de serviços na execução de projetos de imagem de 

moda. 

 Composição de equipe de trabalho: perfil e funções. 

 Composição e execução do orçamento.  

 Técnicas de negociação e modalidades de captação: consignação, compra e 

formação de acervo. 

 Etapas de execução de projeto: check-list de execução; montagem e organização 

de itens da produção, edição de looks, prova de roupas, passadoria e 

acompanhamento da finalização da produção. 

 Tratamento de imagens: correções, retoques e aplicação de efeitos. 
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 Processo de desprodução: check-list de desprodução; conferência de peças e 

equipamentos, encaminhamento para lavanderia e manutenção, embalagem e 

devolução de itens (com comprovante de devolução). 

 Três Rs da sustentabilidade (reduzir, reutilizar, reciclar). 

 

Habilidades 

 Negociar com profissionais para a execução do projeto de imagem de moda. 

 Elaborar check list e acompanhar a sua aplicação na produção. 

 Avaliar adequação de local/ambiente para produções. 

 Coordenar e realizar as etapas da execução do projeto.  

 Realizar o descarte de resíduos na desprodução. 

 Editar imagens de produções de moda. 

 Analisar os resultados da produção de imagem de moda. 

 

Atitudes/Valores 

 Flexibilidade no relacionamento com equipe e fornecedores. 

 Respeito ao cumprimento das ações definidas pelo projeto. 

 Comprometimento e organização no ambiente de trabalho.  

 Proatividade na execução da produção de projeto. 

 Zelo com os materiais e equipamentos na execução do projeto. 

 

UC 9: Propor ações de organização e exposição de produtos e marcas. 

Carga horária: 108 horas 

Indicadores 

1. Seleciona a ação promocional adequada aos objetivos da marca/produto, considerando 

os fatores que influenciam na decisão de compra do consumidor. 

2. Propõe a montagem de produções de moda de acordo com o conceito preestabelecido 

no briefing. 

3. Planeja a execução da disposição de produtos de acordo com o layout, relacionando as 

estratégias de marketing e conceito do projeto ao público-alvo e espaço físico. 

 

Elementos da Competência 

Conhecimentos 

 Relação entre mercado, consumo e comportamento na promoção de produtos de 

moda. 

 Perfil de clientes e de marcas. 
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 Fatores que influenciam o comportamento de compra de moda. 

 Valor da marca para o consumidor de moda: qualidade, credibilidade, consideração, 

sentimento. 

 Marketing: ações promocionais, técnicas de exposição e de promoção de produtos 

de moda. 

 Conceito de visual merchandising aplicado à produção de moda. 

 Conceitos e noções de espaço/ fluxo em ponto de venda para a disposição de 

cenários e mobiliários aplicados a produção de moda. 

 Composição de vitrines: espaço, luz, cor, planos, formas, materiais, tendências e 

mercado. 

 Orçamento para produção: adequação e definição. 

 Estímulos sensoriais (cores, texturas, formas, iluminação, aroma, sons, entre outros) 

e elementos cenográficos e decorativos para a exposição e promoção de produtos 

de moda. 

 Tipos e formas de apresentação da proposta de exposição do produto de moda. 

 

Habilidades 

 Interpretar briefing para exposição de produções de moda. 

 Avaliar adequação de local/ambiente para produções de moda.  

 Coordenar peças por tipo, estilo e cor. 

 Harmonizar cores, texturas, formas, iluminação, aroma e sons. 

 Propor utilização de materiais alternativos e reaproveitamento na exposição de 

produtos de moda. 

 

Atitudes/Valores 

 Flexibilidade no relacionamento com o cliente. 

 Respeito à diversidade de consumidores.  

 Comprometimento com o resultado do projeto. 

 

UC 10: Executar ações de promoção de produtos e marcas. 

Carga horária: 60 horas 

Indicadores 

1. Verifica as demandas da proposta de ação promocional, considerando as necessidades 

do cliente e o cronograma do projeto. 

2. Estrutura a equipe de acordo com a ação promocional e o orçamento preestabelecido. 
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3. Realiza a produção dos elementos referentes à execução da ação promocional de 

produtos e marcas conforme proposta.  

4. Utiliza elementos que estimulam a sensorialidade, por meio de cores, texturas, formas, 

iluminação, aroma, sons em técnicas de exposição de produto e composição de ambientes. 

 

Elementos da Competência 

Conhecimentos 

 Equipe de trabalho: composição, acompanhamento e supervisão da equipe de 

montagem. 

 Distribuição de elementos: repetição, simetria, ponto focal, proporção dos objetos 

no ambiente etc. 

 Noções de dimensão espacial na execução de projetos. 

 Disposição de iluminação: luz quente, fria, luminárias etc. 

 Materiais de apoio na execução da ação promocional (fita-crepe, nylon, alfinete etc.). 

 Técnicas de exposição de produtos: físico (manequins, araras, displays, elementos 

cenográficos e vitrines) e digital (imagem, vídeo etc.). 

 

Habilidades 

 Registrar fornecedores e parceiros (mailing). 

 Interpretar projetos de ação promocional. 

 Organizar a execução da ação promocional. 

 Elaborar check-list e acompanhar a sua aplicação na produção. 

 Desenvolver cronograma físico e financeiro de execução do projeto. 

 Negociar com profissionais para a execução da ação promocional. 

 Selecionar e dispor elementos e materiais usados na execução da ação 

promocional. 

 Aplicar materiais promocionais no local da produção.  

 Realizar adequações em peças e objetos da produção. 

 

Atitudes/Valores 

 Proatividade na resolução de intercorrências na execução da ação promocional. 

 Criatividade no uso de materiais alternativos na execução do projeto. 

 Zelo com os materiais e equipamentos na execução da ação promocional. 

 

 

UC 12: Executar produção de moda em eventos. 
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Carga horária: 96 horas 

Indicadores 

1. Planeja a execução da produção de moda em eventos de acordo com o projeto estipulado.  

2. Realiza o mapeamento dos elementos relacionados à moda, a partir da proposta de 

cenário, trilha sonora, iluminação, looks, cabelo e maquiagem para o evento. 

3. Contrata fornecedores e profissionais e forma equipes de trabalho de acordo com as 

características e necessidades do evento. 

4. Realiza e supervisiona a produção de moda em eventos em todas as suas etapas, 

conforme cronograma e ações estabelecidos no projeto. 

 

Elementos da Competência 

Conhecimentos 

 Tipos de evento: desfiles, feiras, exposições entre outros. 

 Relação entre mercado, consumo e comportamento na produção de moda em 

eventos. 

 Processos criativos aplicados à produção de eventos. 

 Planejamento de eventos de moda: etapas, ações, cronograma, parâmetros. 

 Conceitos e importância dos elementos de produção de moda que compõem um 

evento: trilha sonora, iluminação, maquiagem, cabelo, cenografia, entre outros. 

 Etapas de produção de moda em eventos (desfiles, feiras etc.).  

 Formas de divulgação e comunicação do evento e parcerias. 

 

Habilidades 

 Elaborar o cronograma físico e financeiro. 

 Aplicar elementos de produção de moda que compõem eventos. 

 Negociar com profissionais para a execução do evento. 

 Executar as etapas da montagem e desprodução do evento. 

 Registrar os resultados do evento. 

 Propor utilização de materiais alternativos e reaproveitamento na execução do 

evento. 

 

Atitudes/Valores 

 Flexibilidade no relacionamento com equipe, cliente e fornecedor.  

 Proatividade na resolução de intercorrências na produção de moda em eventos. 

 Criatividade no uso de materiais alternativos na execução do projeto. 

 Zelo no uso de materiais e equipamentos na produção do evento.  
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 Atitude empreendedora na execução do projeto em eventos diversos. 

 

UCs 5, 8, 11 e 13: Projetos Integradores 

O Projeto Integrador é uma Unidade Curricular de Natureza Diferenciada, baseada na 

metodologia de ação-reflexão-ação, que se constitui na proposição de situações 

desafiadoras a serem cumpridas pelo discente. Essa Unidade Curricular é obrigatória nos 

cursos de Aprendizagem Profissional Comercial, Qualificação Profissional, Habilitação 

Técnica de Nível Médio e respectivas certificações intermediárias. 

O planejamento e a execução do Projeto Integrador propiciam a articulação das 

competências previstas no perfil profissional de conclusão, pois apresentam ao discente 

situações que estimulam o seu desenvolvimento profissional ao ter de decidir, opinar e 

debater com o grupo a resolução de problemas a partir do tema gerador. 

Durante a realização do Projeto, portanto, o discente poderá demonstrar sua atuação 

profissional pautada pelas Marcas Formativas Senac, uma vez que permite o trabalho em 

equipe e o exercício da ética, da responsabilidade social e da atitude empreendedora.  

O Projeto Integrador prevê: 

 Articulação das competências do curso, com foco no desenvolvimento do perfil 

profissional de conclusão;  

 Criação de estratégias para a solução de um problema ou de uma fonte geradora de 

problemas relacionada à prática profissional; 

 Desenvolvimento de atividades em grupos realizadas pelos discentes, de maneira 

autônoma e responsável; 

 Geração de novas aprendizagens ao longo do processo; 

 Planejamento integrado entre todos os docentes do curso; 

 Compromisso dos docentes com o desenvolvimento do Projeto no decorrer das Unidades 

Curriculares, sob a coordenação do docente responsável pela Unidade Curricular Projeto 

Integrador, que tem papel de mediador e facilitador do processo; 

 Espaço privilegiado para imprimir as Marcas Formativas Senac: 

- domínio técnico-científico; 

- atitude empreendedora; 

- visão crítica; 

- atitude sustentável;  

- atitude colaborativa. 

A partir do tema gerador, são necessárias três etapas para a execução do Projeto Integrador:  

1.ª Problematização: corresponde ao ponto de partida do projeto. Na definição do tema 

gerador, deve-se ter em vista uma situação plausível, identificada no campo de atuação 
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profissional e que perpasse as competências do perfil de conclusão do curso. Neste 

momento, é feito o detalhamento do tema gerador e o levantamento das questões que irão 

nortear a pesquisa e o desenvolvimento do projeto. As questões devem mobilizar ações que 

articulem as competências do curso para a resolução do problema;  

2.ª Desenvolvimento: para o desenvolvimento do Projeto Integrador, é necessário que os 

discentes organizem e estruturem um plano de trabalho. Esse é o momento em que são 

elaboradas as estratégias para atingir os objetivos e dar respostas às questões formuladas 

na etapa de problematização. O plano de trabalho deve ser realizado conjuntamente pelos 

discentes e prever situações que extrapolem o espaço da sala de aula, estimulando a 

pesquisa em bibliotecas, a visita aos ambientes reais de trabalho, a contribuição de outros 

docentes e profissionais, além de outras ações para a busca da resolução do problema;  

3.ª Síntese: momento de organização e avaliação das atividades desenvolvidas e dos 

resultados obtidos. Nessa etapa, os discentes podem rever suas convicções iniciais à luz 

das novas aprendizagens, expressar ideias com maior fundamentação teórica e prática, além 

de gerar produtos de maior complexidade. É importante que a proposta traga aspectos 

inovadores, tanto no próprio produto como na forma de apresentação. 

 

Propostas de temas geradores  

 

UC5: Projeto Integrador em Pesquisa e Criação de Imagem de Moda 

Carga horária: 16 horas 

 

Proposta: Desenvolvimento de uma imagem de moda para a campanha de lançamento de 

uma marca 

Na proposta de lançamento de uma marca, a construção da imagem de moda é uma etapa 

fundamental. Dessa forma, a partir do briefing, fornecido pelo docente ou em pesquisas dos 

discentes, com base em casos reais ou fictícios, os discentes, em equipes, podem pesquisar 

tendências no mercado global e local das expressões artísticas/culturais e catalogar essas 

informações para elaborar um projeto de construção de imagem de moda.  

Nesse projeto, deve-se estabelecer um cronograma de ação e sugerir formas de aplicação 

do conceito do projeto, direcionando para as mídias por meio das quais a campanha será 

veiculada.  

 

UC8: Projeto Integrador em Produção para Editoriais e Publicidade 

Carga horária: 16 horas 
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Proposta: Desenvolvimento de um editorial de moda voltado para o lançamento de uma 

coleção  

Usualmente, a produção de moda contribui em todas as etapas de elaboração de um 

editorial. Seguindo projeto e briefing predefinidos, com base em casos reais ou fictícios, os 

discentes, em equipes, poderiam idealizar e executar a produção das composições de looks 

e de cenário.  

O resultado do trabalho pode ser divulgado em meio físico e/ou virtual, valorizando o 

resultado do projeto desenvolvido, desde o seu making of, em vídeo ou foto, até o ensaio 

propriamente dito. 

 

UC11: Projeto Integrador em Produção de Moda para Visual Merchandising 

Carga horária: 16 horas 

 

Proposta: Desenvolvimento de ações baseadas no visual merchandising para produto de 

moda 

Entre as estratégias de marketing e comunicação, o visual merchandising proporciona uma 

interação direta com o consumidor. Nessa perspectiva, os docentes devem propor aos 

grupos desafios que envolvam a elaboração de ações focadas no visual merchandising para 

um cliente.  

De acordo com briefing predefinido, com base em casos reais ou fictícios, os discentes, em 

equipes, podem sugerir cenários e elementos sensoriais e de composição, compor looks 

para vitrine e pontos internos de destaque e organizar o layout interno do ponto de venda 

por estilo. O desafio proposto deve considerar públicos diversificados. 

 

UC13: Projeto Integrador em Produção de Moda 

Carga horária: 20 horas 

 

Proposta: Desenvolvimento de produções para um evento de moda 

A atuação do produtor de moda envolve a responsabilidade de execução de um evento de 

moda. Para essa execução, são demandadas atividades que permeiam todas as 

competências do curso. Por isso, devem ser relacionados os resultados parciais ou totais 

dos projetos integradores das UCs 5, 8 e 11. 

Diante disso, os discentes, em equipes, realizariam um evento de moda que pode ser desfile, 

lançamento de coleção, exposição, feira, entre outros. 
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Esse evento seria desenvolvido a partir de um briefing ou de uma pauta, com base em casos 

reais ou fictícios, considerando o projeto de construção da imagem de moda e a execução 

dessa proposta.  

No projeto, é importante considerar a pesquisa de moda, a composição de looks, o conceito 

e os objetivos do evento. Além disso, é necessário apresentar organograma, orçamento e 

cronograma, moodboard que traduzam visualmente o briefing proposto e, ainda, manter 

atualizada a agenda de contatos de profissionais e empresas para a realização de eventos, 

registros fotográficos e/ou em vídeo do evento e a elaboração de um relatório final sobre o 

realizado.  

Outros temas geradores podem ser definidos em conjunto com os discentes, desde que 

constituam uma situação-problema e atendam aos indicadores para avaliação. 

 

Indicadores para avaliação 

Para avaliação do Projeto Integrador, são utilizados os seguintes indicadores: 

• Adota estratégias que evidenciam as marcas formativas SENAC na resolução dos 

desafios apresentados; 

• Elabora síntese do Projeto Integrador, respondendo às especificações do tema gerador; 

• Apresenta os resultados do Projeto Integrador com coerência, coesão e criatividade, 

propondo soluções inovadoras, a partir da visão crítica da atuação profissional no segmento; 

• Articula as competências do curso no desenvolvimento do Projeto Integrador. 

 

7.      ORIENTAÇÕES METODOLÓGICAS 

 

As orientações metodológicas deste curso, em consonância com a Proposta Pedagógica do 

SENAC, pautam-se pelo princípio da aprendizagem com autonomia e pela metodologia de 

desenvolvimento de competências, estas entendidas como ação/fazer profissional 

observável, potencialmente criativo, que articula conhecimentos, habilidades e 

atitudes/valores e que permite desenvolvimento contínuo. 

As competências que compõem a organização curricular do curso foram definidas com base 

no perfil profissional de conclusão, considerando a área de atuação e os processos de 

trabalho desse profissional. Para o desenvolvimento das competências, foi configurado um 

percurso metodológico que privilegia a prática pedagógica contextualizada, ficando o 

discente diante de situações de aprendizagem que possibilitam o exercício contínuo da 

mobilização e articulação dos saberes necessários para a ação e a solução de questões 

inerentes à natureza da ocupação. 
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A mobilização e a articulação dos elementos da competência requerem a proposição de 

situações desafiadoras de aprendizagem, que apresentem patamares crescentes de 

complexidade e se relacionem com a realidade do discente e com o contexto da ocupação. 

Para mobilizar o elemento Planejamento de Carreira, o docente deve propor atividades 

relacionadas ao mercado e ao mundo do trabalho, por exemplo, simulações de entrevista 

de emprego e outras situações de aprendizagem relacionadas à imagem pessoal, postura 

profissional e desenvoltura verbal. Propõem-se, na abordagem desse elemento, três etapas: 

i) ponto de partida: momento de vida do discente, suas possibilidades de inserção no 

mercado, fontes de recrutamento e seleção, elaboração de currículo, remuneração oferecida 

pelo mercado, competências que possui e seu histórico profissional; ii) objetivos: o que o 

discente pretende em relação à sua carreira a curto, médio e longo prazo; e iii) estratégias: 

o que o discente deve fazer para alcançar seus objetivos. 

No que concerne às orientações metodológicas para a Unidade Curricular Projeto 

Integrador, ressalta-se que o tema gerador deve se basear em problemas da realidade da 

ocupação, propiciando desafios significativos que estimulem a pesquisa a partir de 

diferentes temas e ações relacionadas ao setor produtivo ao qual o curso está vinculado. 

Nesse sentido, a proposta deve contribuir para o desenvolvimento de projetos consistentes, 

que ultrapassem a mera sistematização das informações trabalhadas durante as demais 

Unidades Curriculares. 

Obs.: As UCs não têm pré-requisito entre si. Recomenda-se o desenvolvimento sequencial 

ou com UCs em concomitância de acordo com a oferta dos DRs.  

 

Orientações gerais para todas as Unidades Curriculares 

Uma das estratégias que podem permear o desenvolvimento de todas as competências é a 

elaboração de um portfólio profissional. Para isso, sugere-se que o docente estimule o hábito 

do registro das atividades executadas ao longo de cada Unidade Curricular. Assim, ao final 

do curso, o discente terá construído um material de apresentação que poderá ser utilizado 

em sua atuação profissional. 

Indica-se a pesquisa e utilização das tecnologias da informação e comunicação na 

realização de atividades em aula e como ferramentas essenciais nas simulações e ações do 

trabalho do produtor de moda. 

Sugere-se ainda, como uma das possibilidades, o desenvolvimento de um glossário do 

“Produtor de Moda” a fim de reunir, de forma breve e objetiva, os significados dos termos, 

expressões e palavras usados nos diversos cenários que compõem a área da moda. Outra 

opção é a realização de um glossário ilustrado com exemplos de profissionais de referência. 

Para desenvolvimento das competências deste curso, recomenda-se adotar estratégias de 

simulação de situações do dia a dia de um técnico em Produção de Moda. O 
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desenvolvimento dessas estratégias permite colocar o grupo em movimento, possibilitando 

a vivência de situações relacionadas às circunstâncias do âmbito profissional, nas quais os 

participantes têm a possibilidade de realizar autoavaliação e a melhoria de sua conduta.  

Outra estratégia recomendada é a realização de visitas técnicas a museus, brechós e 

acervos particulares, além de saídas a campo para pesquisa etnográfica. Sempre que 

possível, essas devem subsidiar a elaboração de relatórios sobre as informações 

necessárias para atuação do técnico em Produção de Moda. 

 

Orientações metodológicas específicas por Unidade Curricular 

UC 1: Pesquisar tendências de moda, expressões artísticas e socioculturais. 

UC 2: Catalogar informações da produção da moda nos cenários internacional, nacional e 

regional.  

Faz-se necessário incluir nas pesquisas, além do vestuário, calçados, acessórios, cabelo e 

maquiagem de acordo com o tema e o contexto de trabalho que permearão as atividades 

das demais competências. 

 

UC 4: Orientar para o consumo de imagem de moda. 

Recomenda-se que o discente faça parcerias em espaços de varejo de moda para atividades 

de atendimento especializado na proposição de imagens de moda. Pode-se também realizar 

o serviço para um determinado consumidor, buscando marcas que atendam ao seu perfil. 

 

UC 3: Elaborar projeto de construção da imagem de moda. 

UC 7: Executar projeto de imagem de moda. 

Sugere-se o desenvolvimento de editorial de moda a ser realizado no SENAC, em parceria 

com estúdios fotográficos ou em locações externas. A composição dos looks pode ocorrer 

por meio de parcerias ou acervo próprio, assim como a simulação de situações que 

envolvam seleção e contratação de fornecedores e modelos. É importante destacar que o 

resultado das imagens do editorial é selecionado, editado e direcionado para mídia 

específica. Quando não for possível realizar essas atividades em parceria com terceiros, é 

indicada a utilização de casos fictícios que retratem o desenvolvimento das referidas 

competências. 

 

 

 

UC 6: Elaborar a composição de looks para diferentes produções. 

Uma das possibilidades é que os discentes criem um desenho de figurino por meio do 

desenho à mão livre ou técnico. Outro ponto interessante trata-se de realizar atividades de 
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customização de peças de vestuário para que o discente possa desenvolver um trabalho de 

produção de moda autoral, estimulando a influência da memória afetiva na composição 

desses looks. 

 

UC 9: Propor ações de organização e exposição de produtos e marcas 

Sugerem-se parcerias em estabelecimentos comerciais para que os discentes elaborem a 

composição do espaço de varejo de acordo com o briefing.  

 

UC 10: Executar ações de promoção de produtos e marcas 

Incentiva-se a realização de oficinas de criação de elementos decorativos e cenográficos 

(técnicas manuais), durante as quais se possa visualizar os usos e efeitos dos materiais em 

relação à luz, ao espaço, à proposta. Por exemplo: criação de máscaras, dobraduras, 

tingimentos, entre outros. 

 

UC 12: Executar produção de moda em eventos 

O docente deve estimular o exercício de todas as etapas do processo (produção e 

desprodução) em uma atividade real ou simulada de aprendizado. É interessante que sejam 

estabelecidas parcerias para que os discentes atuem na produção de um evento de moda 

que esteja sendo realizado na região. 

 

UCs 5, 8, 11 e 13: Projetos Integradores 

No que concerne às orientações metodológicas para as Unidades Curriculares Projetos 

Integradores, recomenda-se que o docente responsável apresente os temas geradores no 

primeiro contato com os discentes. Esses, por sua vez, devem validar a proposta, podendo 

sugerir modificação ou inclusão, a ser acatada pelos docentes, quando pertinente. Ressalta-

se que o tema gerador tem como princípio ser desafiador e, portanto, deve estimular a 

pesquisa e a investigação de outras realidades, transcendendo a mera sistematização de 

informações já trabalhadas durante as demais Unidades Curriculares. Com a definição do 

tema gerador, é necessário estabelecer o cronograma de trabalho e os prazos para as 

entregas. 

É fundamental que o docente responsável pelo projeto estabeleça um elo com os demais 

docentes do curso, incentivando a participação ativa e reforçando as contribuições de cada 

Unidade Curricular para a realização do Projeto Integrador. Além disso, todos os docentes 

do curso devem participar da elaboração, execução e apresentação dos resultados parciais 

e finais do tema gerador.  
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Durante o desenvolvimento do projeto, os docentes devem acompanhar as entregas parciais 

conforme previsto no cronograma, auxiliando os grupos na realização e consolidação das 

pesquisas. 

É importante ressaltar que aspectos como criatividade e inovação devem estar presentes 

tanto nos produtos/resultados propriamente ditos do Projeto Integrador como na forma de 

apresentação desses resultados. 

 

8.      APROVEITAMENTO DE CONHECIMENTOS E DE EXPERIÊNCIAS ANTERIORES 

 

De acordo com a legislação educacional em vigor (Lei nº 9.394 - Lei de Diretrizes e Bases 

da Educação Nacional, de 20 de dezembro de 1996), é possível aproveitar conhecimentos 

e experiências anteriores dos discentes, desde que diretamente relacionados com o Perfil 

Profissional de Conclusão do presente curso.  

O aproveitamento de competências anteriormente adquiridas pelo discente por meio da 

educação formal, informal ou do trabalho, para fins de prosseguimento de estudos, será feito 

mediante protocolo de avaliação de competências, conforme as diretrizes legais e 

orientações organizacionais vigentes.  

  

9.      AVALIAÇÃO 

 

De forma coerente com os princípios pedagógicos da Instituição, a avaliação tem como 

propósitos: 

 Avaliar o desenvolvimento das competências no processo formativo; 

 Ser diagnóstica e formativa; 

 Permear e orientar todo o processo educativo; 

 Verificar a aprendizagem do discente, sinalizando quão perto ou longe está do 

desenvolvimento das competências que compõem o perfil profissional de conclusão (foco 

na aprendizagem); 

 Permitir que o discente assuma papel ativo em seu processo de aprendizagem, devendo, 

portanto, prever momentos para autoavaliação e feedback, em que docente e discente 

possam juntos realizar correções de rumo ou adotar novas estratégias que permitam 

melhorar o desempenho do discente no curso. 
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9.1  Forma de expressão dos resultados da avaliação 

Toda a avaliação deve ser acompanhada e registrada ao longo do processo de ensino e 

aprendizagem. Para tanto, definiu-se o tipo de menção que será utilizado para realizar os 

registros parciais (ao longo do processo) e finais (ao término da Unidade Curricular/curso). 

As menções adotadas no Modelo Pedagógico reforçam o comprometimento com o 

desenvolvimento da competência e buscam minimizar o grau de subjetividade do processo 

avaliativo. 

De acordo com a etapa de avaliação, foram estabelecidas menções específicas a serem 

adotadas no decorrer do processo de aprendizagem. 

 

9.1.1  Menção por indicador de competência 

A partir dos indicadores que evidenciam o desenvolvimento da competência, foram 

estabelecidas menções para expressar os resultados de uma avaliação. As menções que 

serão atribuídas para cada indicador são: 

Durante o processo 

 Atendido – A  

 Parcialmente atendido – PA  

 Não atendido – NA  

Ao final da Unidade Curricular 

 Atendido – A  

 Não atendido – NA  

 

9.1.2  Menção por Unidade Curricular 

Ao término de cada Unidade Curricular (Competência, Estágio, Prática Profissional ou 

Projeto Integrador), estão as menções relativas a cada indicador. Se os indicadores não 

forem atingidos, o desenvolvimento da competência estará comprometido. Ao término da 

Unidade Curricular, caso algum dos indicadores não seja atingido, o discente será 

considerado reprovado na Unidade. É com base nessas menções que se estabelece o 

resultado da Unidade Curricular. As menções possíveis para cada Unidade Curricular são: 

 Desenvolvida – D  

 Não desenvolvida – ND 

 

9.1.3 Menção para aprovação no curso 

Para aprovação no curso, o discente precisa atingir D (desenvolvida) em todas as unidades 

curriculares (Competências e Unidades Curriculares de Natureza Diferenciada).  
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Além da menção D (desenvolvida), o discente deve ter frequência mínima de 75%, conforme 

legislação vigente. Na modalidade a distância, o controle da frequência é baseado na 

realização das atividades previstas. 

 Aprovado – AP  

 Reprovado – RP 

 

9.2  Recuperação  

A recuperação será imediata à constatação das dificuldades do discente, por meio de 

solução de situações-problema, realização de estudos dirigidos e outras estratégias de 

aprendizagem que contribuam para o desenvolvimento da competência. Na modalidade de 

oferta presencial, é possível a adoção de recursos de educação a distância. 

 

10.    ESTÁGIO PROFISSIONAL SUPERVISIONADO 

 

O estágio tem por finalidade propiciar condições para a integração dos discentes no mercado 

de trabalho. É um “ato educativo escolar supervisionado, desenvolvido no ambiente de 

trabalho, que visa à preparação para o trabalho produtivo de educandos” (Lei n° 11.788/08). 

Conforme previsto em legislação vigente, o estágio pode integrar ou não a estrutura 

curricular dos cursos. Será obrigatório quando a legislação que regulamenta a atividade 

profissional assim o determinar.  

Nos cursos em que o estágio não é obrigatório, sua realização pode ser facultada aos 

discentes de acordo com a demanda do mercado de trabalho. Desenvolvido como atividade 

opcional, a carga horária do estágio é apostilada ao Histórico Escolar do discente. 

Para a realização de estágio precisa ser celebrado Convênio e Termo de Compromisso com 

Instituição Parceira e identificar os Agentes de Integração. 

No presente curso, o estágio não é obrigatório. 

 

11.    INSTALAÇÕES, EQUIPAMENTOS E RECURSOS DIDÁTICOS 

 

Para realização do curso, faz-se necessário, além da sala de aula, o laboratório de 

informática. A seguir, estão relacionados mobiliários, equipamentos, insumos e material de 

consumo para vivência do curso.  

11.1  Para oferta presencial4:  

                                                           
4 É essencial que as instalações e os equipamentos estejam em consonância com a legislação e atendam 
as orientações descritas nas normas técnicas de acessibilidade. Estes aspectos, assim como os atitudinais, 
comunicacionais e metodológicos, buscam atender as orientações da Convenção de Direitos das Pessoas 
com Deficiência da qual o Brasil é signatário. 
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 11.1.1 Sala de Aula 

 Dimensões  

Discriminação Área (m2) m2 por discente 

Sala de Aula 47,60 1,36 

 

Equipamentos 

Nome Descrição Quantidade 

Computador para 

docente 

Intel Core i5 com 6 Megabytes de cache e 3.0 GHz ou 

processador, com configuração equivalente ou 

superior. 

01 

Projetor multimídia Projetor multimídia com resolução XGA (1024 X 768), 

máxima UXGA (1600 X 1200), Digital HDTV (1920 X 

1200), potência mínima de brilho de 3100 ansilumens 

01 

Sistema de 

sonorização (caixas 

de som e 

microfone) 

Sistema de sonorização 01 

Tela para projeção Tela de projeção retrátil com mecanismo de mola 

para acionamento manual 

01 

 

Mobiliários 

Nome Descrição Quantidade 

Armário para 

guardar de 

materiais 

Armário para guarda de materiais utilizados no curso 

em MDP com acabamento em laminado, cor clara 

(0,90 x 0,45 x 1,80 m) 

01 

Cadeira para 

docente 

Cadeira fixa, sem braço, em resina plástica de alto 

impacto, em base esqui 

01 

Cadeiras para 

discentes 

Cadeira fixa, em aço tubular e resina plástica, com 

prancheta 

01 por 

discente 

Mesa para docente 

 

Mesa para apoio de computador e para atividades do 

docente (1,00 x 0,50 x 0,75 m) 

01 

Quadro branco Quadro branco melamínico 01 

 

Material de Consumo 
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11.1.2 Laboratório de informática 

Dimensões  

Discriminação Área (m2) m2 por discente 

Laboratório de Informática 75 m² 2,14 m² 

 

Mobiliários  

Nome Descrição Quantidade 

Armário para guarda de 

materiais 

Armário para guarda de materiais utilizados no 

curso em MDP com acabamento em laminado, 

cor clara (0,90 x 0,45 x 1,80 m) 

02 

Bancada para 

Computador 
Bancada para computador  

01 para 

cada 02 

discentes 

Especificação Quantidade 

Apagador 03 

Caneta 01 por discente 

Certificados 01 por discente 

Crachá 01 por discente 

Diploma 01 por discente 

Marcador para quadro 

branco 
10 

Papel A4 (resma) 05 

Pasta 01 por discente 
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Cadeira para discente Cadeira fixa, sem braço, em resina plástica de 

alto impacto, em base esqui. 

01 por 

discente 

Cadeira para Docente Cadeira giratória espaldar médio  01  

Mesa para Docente Mesa para apoio de computador e atividades 

do docente (1,00 x 0,50 x 0,75 m) 

01 

Quadro branco Quadro branco melamínico 01 

 

 

Equipamentos  

Nome Descrição Quantidade 

Computador para 

discente 

Computadores com Intel Core i5 ou i7, 8 GB 

RAM, HD 1 TB, adaptador de rede, adaptador 

de vídeo, acelerador 2 GB, leitor/gravador de 

DVD/Blu-Ray, monitor LCD 17, teclado, 

mouse, conexão com internet, computadores 

interligados em rede interna na sala. 

01 por 

discente 

Computador para 

docente 

Computadores com Intel Core i5 ou i7, 8 GB 

RAM, HD 1 TB, adaptador de rede, adaptador 

de vídeo, acelerador 2 GB, leitor/gravador de 

DVD/Blu-Ray, monitor LCD 17, teclado, 

mouse, conexão com internet, computadores 

interligados em rede interna na sala. 

01 

Impressora 

Impressora Multifuncional Jato de Tinta 

Colorida; Imprime, Copia, Digitaliza Fax; 

Possuir Wi-Fi Integrado; e entradas para USB 

e Ethernet; com um painel touch; Formatos de 

Papel Aceitos: A4; A5; A6; B5; C5; DL; 

Envelope; Carta; Executivo; Ofício; Papel 

Fotográfico; possui resolução de Impressão 

P&B 1200 dpi no mínimo; possui resolução de 

Impressão Colorida 1200 dpi no mínimo; 

possui resolução máxima 4800 dpi no mínimo; 

Manual de instruções do fabricante 

01 

Lousa Digital Interativa 

ou Quadro Branco 

Lousa Digital Interativa TES ou quadro branco 01 
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Projetor multimídia 

 

Projetor multimídia com resolução XGA (1024 

X 768), máxima UXGA (1600 X 1200), Digital 

HDTV (1920 X 1200), potência mínima de 

brilho de 3100 ansilumens 

01 

Roteador Wireless Roteador wireless cpe padrão ieee 802.11 

b/g/n 

01 

Sistema de sonorização Sistema de sonorização 01 

Switch 24 portas Switch 24 portas gigabit gerenciável com 4 

portas SFP 

02 

Tela para projeção 

 

Tela de projeção retrátil com mecanismo de 

mola para acionamento manual 

01 

Software Coreldrawn Softwares de edição gráfica e/ou imagens 01 por 

computador 

Software Photoshop Softwares de edição gráfica e/ou imagens 01 por 

computador 

 

 

 

 

 

11. 

 

11.1.3   Laboratório de Criação/Produção – dimensões e mobiliário 

Dimensões  

Discriminação Área (m2) m2 por discente 

Laboratório de Criação/ Produção 120 m² 4 m² 

 

Mobiliários  

Nome Descrição Quantidade 

Armário para guarda de 

materiais 

Armário para guarda de materiais utilizados no 

curso em MDP com acabamento em laminado, 

cor clara (0,90 x 0,45 x 1,80 m) 

02 

Especificação Quantidade 

Apagador 05 

Caneta 01 por discente 

Cartucho colorido 10 

Cartucho preto 12 

Marcador para quadro branco 05 
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Cadeira Cadeira fixa, sem braço, em resina plástica de 

alto impacto, em base esqui. 

01 por 

discente 

Cadeira para docente Cadeira giratória espaldar médio  01  

Mesa para docente Mesa para apoio de computador e atividades 

do docente (1,00 x 0,50 x 0,75 m) 

01 

Pranchões para desenho Pranchões para atividades práticas 
03 

Quadro branco Quadro branco melamínico 01 

Cadeira ergonômica para 

pranchetas, com assento 

ajustável, sem braço e 

com apoio para costas. 

Cadeira giratória espaldar médio com braços 

reguláveis 

01 por 

discente 

 

Equipamentos  

Nome Descrição Quantidade 

Arara Arara metálica com prateleira superior em 

MDF revestido com laminado – feita sob 

medida. 

01 

Barndoors 180 Direcionador de luz para refletor. 180mm de 

diâmetro. Compatível com flashes da marca 

Mako 

02 

Cabides Resina ou acrílico transparente 25 

Cabides com barra 

antideslizante com 

pregadores 

Em acrílico transparente; 

Cabedal de giro; 

Com presilhas. 

25 

Câmera fotográfica 

profissional ou 

semiprofissional 

Câmera com objetiva do kit: 18-105mm, Pixels 

efetivos 24.2 milhões, tamanho do sensor: 

23,5 mm x 15,6 mm, sensibilidade I S O: 100 -

25.600, vídeos: Full HD 1920x1080/60 qps, 

Pontos de Foco: 51, WiFi embutido, display 

LCD no painel superior. Duas ranhuras para 

cartão SD. 

02 

Cartão de memória Cartão de Memória SDHC 32GB Ultra Classe 

10- 40MB/S 266x. 

02 

Computador para 

docente 

Computadores com Intel Core i5 ou i7, 8 GB 

RAM, HD 1 TB, adaptador de rede, adaptador 

01 
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de vídeo, acelerador 2 GB, leitor/gravador de 

DVD/Blu-Ray, monitor LCD 17, teclado, 

mouse, conexão com internet, computadores 

interligados em rede interna na sala. 

Ferro a vapor industrial Ferro industrial de alta performance e 

durabilidade. Acompanha reservatório de 

água com registro, descanso de silicone, 

mangueira de silicone, tensor para fio e 

mangueira. 

01 

Ferro de passar 

doméstico 

Ferro de passar a vapor de uso doméstico 

para uso comum dos discentes. Fácil limpeza 

e sistema retrátil que alonga o cordão elétrico 

01 

Flashes  Flash speedlight com número guia acima de 

34 m (em ISO 100, posição da cabeça de 

zoom a 35 mm, no formato FX, iluminação 

padrão, 20°C) a 48 m (em ISO 200, posição 

da cabeça de zoom a 35 mm, no formato FX, 

iluminação padrão, 20°C). 

02 

 

Fotômetro Fotômetro para leitura de luz incidente e flash 

com cabo e sem cabo (wireless) e 

informações analógicas e digitais 

02 

Fundo infinito (backdrop) 

de papel, lona ou TNT, 

fixo na parede, para ser 

utilizado quando 

necessário. 

Suporte para fundo infinito com engate para 

três rolos de papel simultâneos. Suporte fixo 

em metal.  

01 

Kit com lâmpadas 

dicroicas 

Jogo com 4 lâmpadas de 50W e 110V 

coloridas (azul, vermelho, amarelo e verde) 

02 

Kit Filtros Gel (gelatina de 

cor) 

Kit de filtros coloridos, com 8 cores, para uso 

com Barndoors 180. 

01 

Lâmpada de luz negra  Lâmpada de luz negra de 28W e 110V 02 

Lâmpada Fluorescente Lâmpada fluorescente de 26W e 110V 02 

Lâmpada Incandescente  Lâmpada incandescente de 60W e 110V 02 

Lousa Digital Interativa 

ou Quadro Branco 

Lousa Digital Interativa TES ou quadro branco 01 
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Manequim de vitrine, 

feminino e completo 

Manequim Feminino Expositor para vitrines 

tipo “Cabeça de ovo”, confeccionado em fibra 

de carbono; na cor branca fosca; em pose 

sentada ou em pé. 

10 

Manequim de vitrine, 

infantil, feminino e 

completo 

Manequim Feminino Infantil Expositor para 

vitrines tipo “Cabeça de ovo” – confeccionado 

em fibra de carbono; na cor branca fosca;  

em pose em pé; placa base de sustentação 

quadrada. 

03 

Manequim de vitrine, 

infantil, masculino e 

completo 

Manequim Masculino Infantil Expositor para 

vitrines tipo “Cabeça de ovo” – confeccionado 

em fibra de carbono; na cor branca fosca; em 

pose em pé; placa base de sustentação 

quadrada. 

03 

Manequim de vitrine, 

masculino e completo 

Manequim Masculino Expositor para vitrines 

tipo “Cabeça de ovo” - confeccionado em fibra 

de carbono; na cor branca fosca; em pose 

sentada ou em pé. 

05  

Objetivas diversas Compatível com câmera  02 

Projetor multimídia 

 

Projetor multimídia com resolução XGA (1024 

X 768), máxima UXGA (1600 X 1200), Digital 

HDTV (1920 X 1200), potência mínima de 

brilho de 3100 ansilumens 

01 

Refletores profissionais Refletor portrait tipo beauty dish com colmeia. 

370mm de diâmetro. 

02 

Rolo de papel para fundo 

infinito 

Cores variadas 03 

Sistema de sonorização Sistema de sonorização 01 

Tábua de passar roupas Tábua com suporte para reservatório; 

Toda a estrutura e o tampo em aço ou 

alumínio; 

Estrutura tubular articulável e ponteiras de 

borracha; 

Capa da tábua metálica e térmica. 

 Medidas máximas:  

45cm x 1,3m 

03 
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Tela para projeção 

 

Tela de projeção retrátil com mecanismo de 

mola para acionamento manual 

01 

Tripé Tripé profissional confeccionado em alumínio 

com altura mínima de 1,70 metros para 

equipamentos fotográficos. 

02 

 

Material de Consumo  

Especificação Quantidade 

02 canetas esferográficas cristal (corpo 

transparente) com ponteira média (01 

vermelha + 01 azul) 

01 por discente 

03 canetas nanquim descartáveis, na cor 

preta: 0,1+0,3+0,5 

01 por discente 

Apagador 05 

Apontador para lápis 10 

Borracha plástica branca 01 por discente 

Caderno para anotações brochura de 50 

folhas, pautado, no tamanho A5, com capa 

dura (cor indiferente) 

01 por discente 

Caixa de lápis de cor com 12 cores  10 

Caixa plástica organizadora transparente 

com tampa. Capacidade para 56 litros. 

05 

Caneta 01 por discente 

Carretéis de fio de náilon 10 

Folhas de cartolina 10 

kit canetas hidrocor  10 

Lápis 2B e 4B 01 por discente 

Marcador para quadro branco 10 

Papel A3 (resma) 2 

Papel A4 (resma) 5 

Pasta 01 por discente 

Pasta arquivo A4 com 2 ou 4 argolas, 

fabricada em cartão e forrada com plástico 

azul ou preto, interna e externamente; com 

porta-etiqueta e lombada entre 40 mm e 80 

01 por discente 
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mm; rado, óculos e base com proteções 

metálicas. Devem acompanhar 20 

folhas/bolsas plásticas transparentes para 

acondicionamento de folhas tamanho A4 

Placas de isopor de 1m x 0,5m X 50mm 10 

Revistas de Moda (infantil, feminina e 

masculina) 

diversas 

Rolo de fita crepe de 30 mm 10 

Rolo de fita dupla face 10 mm 10 

Rolo de fita durex de 30 mm com suporte 10 

Tesoura para uso geral em inox ou aço 

forjado 

20 

Tubo de cola bastão tamanho médio 10 

Tubos de cola 15 
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11.1.4   Biblioteca  

O SENAC dispõe de biblioteca, oferecendo aos alunos e funcionários serviços de 

empréstimos de livros, consulta online ao acervo5 e acesso a computadores para pesquisa, 

cuja finalidade primordial é servir de suporte informacional aos cursos de formação 

profissional. 

 

Dimensões  

Discriminação Área (m2) (m2) por discente 

Biblioteca 192 m2 4,8 m2 

 

Mobiliário 

Especificação Quantidade 

Armário com 20 guarda-volumes 01 

Armário para material de expediente 02 

Balcão de atendimento 02 

Bancada  01 

Birô 03 

Cabines individuais 01 

Cadeira 04 

Estante dupla 03 

                                                           
5 Através do portal www.pe.SENAC.br/biblioteca  

http://www.pe.senac.br/biblioteca
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Estante para vídeo 01 

Gaveteiros 05 

Mesa de estudo 01 

 

Equipamentos 

Especificação Quantidade 

Computadores disponíveis ao usuário 06 

Computadores para trabalhos do setor 01 

Datashow 01 

Flip-chart 01 

Quadro branco 01 

Televisor 01 

 

Observação: No espaço da biblioteca, há ambientes de estudo em grupo, compostos por 

mesas e cadeiras; uma sala com cabines (bancadas) e cadeiras para estudo individual.  

O SENAC dispõe de biblioteca com o seguinte acervo, por eixo tecnológico:  

Eixo Tecnológico Nº de títulos Nº de exemplares 

Ambiente e Saúde 550 952 

Desenvolvimento 

Educacional e Social  
140 239 

Gestão e Negócios  289 503 

Informação e Comunicação  56 116 

Infraestrutura  5 07 

Produção Alimentícia 570 1.008 

Produção Cultural e Design  66 122 

Segurança  25 38 

Turismo, Hospitalidade e 

Lazer   
267 527 

 

Para a oferta do curso Técnico em Produção de Moda na unidade educacional, a biblioteca 

disponibiliza do seguinte acervo específico para consulta e empréstimo: 

ACERVO 
N° 

EXEMPLARES 

AGUIAR, Titta. Personal stylist: guia para consultores de imagem. 6. 

ed. São Paulo: Ed. Senac São Paulo, 2011.  
03 

AZNAR, Guy. Ideias: 100 técnicas de criatividade. São Paulo: 03 
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Summus, 2011. 

BANKS, Adam; FRASER, Tom. O essencial da cor no design. 

Tradução: Juiz Carlos Borges. São Paulo: Ed. SENAC São Paulo, 

2012. 

03 

BLACKMAN, Cally. 100 anos de moda. Tradução: Mario Bresighello. 

Barueri: Ed. Publifolha, 2012. 
03 

BRAGA, João; PRADO, Luís André do. História da moda no Brasil: 

das influências às autorreferências. 2. ed. São Paulo: Disal Ed., 2011. 
03 

BRUCE, Andy; LANGDON, Ken. Você sabe gerenciar 

projetos? Cumpra seus prazos finais e atinja suas metas. 

São Paulo: Ed. SENAC São Paulo, 2008.  

03 

CALANCA, Daniela. História social da moda. 2. ed. São Paulo: Ed. 

SENAC São Paulo, 2011. 
03 

CARVALHAL, André. A moda imita a vida: como construir uma 

marca de moda. Rio de Janeiro: Ed. SENAC Rio, 2014. 
03 

CRAWFORD, Connie Amaden. Costura de moda: técnicas básicas. 

Porto Alegre: Bookman, 2014.  
03 

DEBASTIANI, CARLOS ALBERTO. Boas apresentações vendem 

ideias. São Paulo: Novatec, 2009. 
03 

DEMETRESCO, Sylvia. Vitrina: construção de encenações. 5. ed. 

São Paulo: Ed. SENAC São Paulo, 2014.  
03 

DEMETRESCO, SYLVIA. Vitrinas e exposições: arte e técnica do 

visual merchandising. São Paulo: Érika, 2014. 
03 

DILLON, Susan. Princípios de gestão de negócios de moda. São 

Paulo: Ed. GG Brasil, 2012. 
03 

ERNER, Guillaume. Sociologia das tendências. Tradução: Julia da 

Rosa Simões. São Paulo: Ed. GG Brasil, 2015. 
03 

FAÇANHA, Astrid; MESQUITA, Cristiane. Styling e criação de 

imagem e moda. São Paulo: Ed. Senac São Paulo, 2012. 
03 

FARKAS, Fátima Leão. Marketing olfativo: guia para aromatização 

de ambientes. São Paulo: Ed. SENAC São Paulo, 2013. 
03 

FARTHING, Stephen. Tudo sobre arte: os movimentos e as obras 

mais importantes de todos os tempos. Rio de Janeiro: Sextante, 2011. 
03 

FEGHALI, Marta Kasznar; DWYER, Daniela. As engrenagens da 

moda. 2. ed. Rio de Janeiro: Ed. Senac Rio, 2010. (Coleção SENAC 

Rio: oportunidades profissionais). 

03 
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FFOULKES, Fiona. Como compreender moda: guia rápido para 

entender estilos. Tradução: Silvia Rezende. São Paulo: Ed. Senac São 

Paulo, 2012.  

03 

GODART, Frédéric. Sociologia da moda. São Paulo: Ed. SENAC 

São Paulo, 2010. 
03 

HALLAWELL, Philip. Visagismo: harmonia e estética. 6. ed. São 

Paulo: Ed. SENAC São Paulo, 2010. 
03 

JOFFILY, Ruth; ANDRADE, Maria de. Produção de moda. Rio de 

Janeiro: Ed. SENAC Nacional, 2011. 
03 

LAS CASAS, Alexandre Luzzi. Excelência em atendimento ao 

cliente: atendimento e serviço ao cliente como fator estratégico e 

diferencial competitivo. São Paulo: M. Books, 2012. 

03 

LAS CASAS, Alexandre Luzzi. Marketing: conceitos, exercícios, 

casos. 8. ed. São Paulo: Atlas, 2009. 
03 

MCASSEY, Jacqueline; BUCKLEY, Clare. Styling de moda. Porto 

Alegre: Bookman, 2013. (Coleção Fundamentos de Design de Moda).  
03 

MOORE, Gwyneth. Promoção de moda. São Paulo: Ed. GG Brasil, 

2013. 
03 

NAKAGAWA, Marcelo. Empreendedorismo: elabore seu plano de 

negócio e faça a diferença. São Paulo: Ed. SENAC São Paulo, 2013. 
03 

NERY, Marie Louise. A evolução da indumentária: subsídios para 

criação de figurino. Rio de Janeiro: SENAC Nacional, 2003. 
03 

PACCE, Lilian. Pelo mundo da moda: criadores, grifes e modelos. 3. 

ed. atual. São Paulo: Ed. SENAC São Paulo, 2008 
03 

PEGRAM, Billy. Book: direção de modelos para fotógrafos. 4. ed. 

Balneário Camboriú: Ed. Photos, 2014. 
03 

QUEIROZ, Mário Antônio Pinto de. Organização de desfiles. São 

Paulo: Érika, 2014. 
03 

SACKRIDER, Françoise; GUIDÉ, Gwenola; HERVÉ, Dominique. 

Entre vitrinas: distribuição e visual merchandising na moda. São 

Paulo: Ed. SENAC São Paulo, 2009. 

03 

SEIVEWRIGHT, Simon. Pesquisa e design. 2. ed. Porto Alegre: 

Bookman, 2015. (Coleção Fundamentos de design de moda, 1). 
03 

SPEZZOLO, Dinah Bueno. Moda e arte: releitura no processo de 

criação. São Paulo: Ed. SENAC São Paulo, 2013. 
03 
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TAYLOR, Fig. Como criar um portfólio e entrar no mundo 

profissional. 2. ed. São Paulo: Ed. GG Brasil, 2013. 
03 

TONY, Morgan. Visual merchandising: vitrines e interiores 

comerciais. São Paulo: Ed. GG Brasil, 2014. 
03 

VIEIRA, Inácio Conceição. Código de Defesa do Consumidor. 3. ed. 

São Paulo: LIPEL, 2014. 
03 

VILASECA, Estel; RODRÍGUEZ, Borja. Como fazer um desfile de 

moda. São Paulo: Ed. SENAC São Paulo, 2011. 
03 

 

11.1.4.1 Bibliografia por unidade curricular 

UC1: Pesquisar tendências de moda, expressões artísticas e socioculturais.  

Carga horária: 72 horas 

Bibliografia Básica 

BLACKMAN, Cally. 100 anos de moda. Tradução: Mario Bresighello. Barueri: Ed. 

Publifolha, 2012. 

ERNER, Guillaume. Sociologia das tendências. Tradução: Julia da Rosa Simões. São 

Paulo: Ed. GG Brasil, 2015. 

SEIVEWRIGHT, Simon. Pesquisa e design. 2. ed. Porto Alegre: Bookman, 2015. 

(Coleção Fundamentos de Design de Moda, 1). 

Bibliografia Complementar 

BRAGA, João; PRADO, Luís André do. História da moda no Brasil: das influências às 

autorreferências. 2. ed. São Paulo: Disal Ed., 2011. 

CALANCA, Daniela. História social da moda. 2. ed. São Paulo: Ed. SENAC São Paulo, 

2011. 

FARTHING, Stephen. Tudo sobre arte: os movimentos e as obras mais importantes de 

todos os tempos. Rio de Janeiro: Sextante, 2011. 

NERY, Marie Louise. A evolução da indumentária: subsídios para criação de figurino. 

Rio de Janeiro: SENAC Nacional, 2003. 

SPEZZOLO, Dinah Bueno. Moda e arte: releitura no processo de criação. São Paulo: 

Ed. SENAC São Paulo, 2013. 

 

UC2: Catalogar informações da produção da moda nos cenários internacional, nacional 

e regional. 

Carga horária: 72 horas 

Bibliografia Básica 

GODART, Frédéric. Sociologia da moda. São Paulo: Ed. SENAC São Paulo, 2010. 
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MOORE, Gwyneth. Promoção de moda. São Paulo: Ed. GG Brasil, 2013.  

SEIVEWRIGHT, Simon. Pesquisa e design. 2. ed. Porto Alegre: Bookman, 2015. 

(Coleção Fundamentos de Design de Moda, 1). 

Bibliografia Complementar 

BLACKMAN, Cally. 100 anos de moda. Tradução: Mario Bresighello. Barueri: Ed. 

Publifolha, 2012. 

BRAGA, João; PRADO, Luís André do. História da moda no Brasil: das influências às 

autorreferências. 2. ed. São Paulo: Disal Ed., 2011. 

ERNER, Guillaume. Sociologia das tendências. Tradução: Julia da Rosa Simões. São 

Paulo: Ed. GG Brasil, 2015. 

FEGHALI, Marta Kasznar; DWYER, Daniela. As engrenagens da moda. 2. ed. Rio de 

Janeiro: Ed. SENAC Rio, 2010. (Coleção SENAC Rio: Oportunidades Profissionais). 

TAYLOR, Fig. Como criar um portfólio e entrar no mundo profissional. 2. ed. São 

Paulo: Ed. GG Brasil, 2013. 

 

 

UC3: Elaborar projeto de construção da imagem de moda.  

Carga horária: 72 horas 

Bibliografia Básica 

FAÇANHA, Astrid; MESQUITA, Cristiane. Styling e criação de imagem e moda. São 

Paulo: Ed. SENAC São Paulo, 2012. 

MCASSEY, Jacqueline; BUCKLEY, Clare. Styling de moda. Porto Alegre: Bookman, 

2013. (Coleção Fundamentos de Design de Moda).  

SEIVEWRIGHT, Simon. Pesquisa e design. 2. ed. Porto Alegre: Bookman, 2015. 

(Coleção Fundamentos de Design de Moda, 1). 

Bibliografia Complementar 

BRUCE, Andy; LANGDON, Ken. Você sabe gerenciar projetos? Cumpra seus prazos 

finais e atinja suas metas. São Paulo: Ed. SENAC São Paulo, 2008.  

CARVALHAL, André. A moda imita a vida: como construir uma marca de moda. Rio 

de Janeiro: Ed. SENAC Rio, 2014. 

DEBASTIANI, CARLOS ALBERTO. Boas apresentações vendem ideias. São Paulo: 

Novatec, 2009. 

MOORE, Gwyneth. Promoção de moda. São Paulo: Ed. GG Brasil, 2013.  

PEGRAM, Billy. Book: direção de modelos para fotógrafos. 4. ed. Balneário Camboriú: 

Ed. Photos, 2014. 
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UC4: Orientar para o consumo de imagem de moda. 

Carga horária: 84 horas 

Bibliografia Básica 

AGUIAR, Titta. Personal stylist: guia para consultores de imagem. 6. ed. São Paulo: 

Ed. SENAC São Paulo, 2011.  

FFOULKES, Fiona. Como compreender moda: guia rápido para entender estilos. 

Tradução: Silvia Rezende. São Paulo: Ed. SENAC São Paulo, 2012.  

NAKAGAWA, Marcelo. Empreendedorismo: elabore seu plano de negócio e faça a 

diferença. São Paulo: Ed. SENAC São Paulo, 2013. 

Bibliografia Complementar 

CARVALHAL, André. A moda imita a vida: como construir uma marca de moda. Rio 

de Janeiro: Ed. SENAC Rio, 2014. 

DILLON, Susan. Princípios de gestão de negócios de moda. São Paulo: Ed. GG 

Brasil, 2012. 

HALLAWELL, Philip. Visagismo: harmonia e estética. 6. ed. São Paulo: Ed. SENAC 

São Paulo, 2010. 

JOFFILY, Ruth; ANDRADE, Maria de. Produção de moda. Rio de Janeiro: Ed. Senac 

Nacional, 2011. 

VIEIRA, Inácio Conceição. Código de Defesa do Consumidor. 3. ed. São Paulo: 

LIPEL, 2014. 

 

UC6: Elaborar a composição de looks para diferentes produções.  

Carga horária: 84 horas 

Bibliografia Básica 

MCASSEY, Jacqueline; BUCKLEY, Clare. Styling de moda. Porto Alegre: Bookman, 

2013. (Coleção Fundamentos de Design de Moda). 

SEIVEWRIGHT, Simon. Pesquisa e design. 2. ed. Porto Alegre: Bookman, 2015. 

(Coleção Fundamentos de Design de Moda, 1). 

Bibliografia Complementar 

AGUIAR, Titta. Personal stylist: guia para consultores de imagem. 6. ed. São Paulo: 

Ed. SENAC São Paulo, 2011.  

AZNAR, Guy. Ideias: 100 técnicas de criatividade. São Paulo: Summus, 2011. 

CRAWFORD, Connie Amaden. Costura de moda: técnicas básicas. Porto Alegre: 

Bookman, 2014.  
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NERY, Marie Louise. A evolução da indumentária: subsídios para criação de figurino. 

Rio de Janeiro: SENAC Nacional, 2003. 

 

UC7: Executar projeto de imagem de moda. 

Carga horária: 84 horas 

Bibliografia Básica 

MCASSEY, Jacqueline; BUCKLEY, Clare. Styling de moda. Porto Alegre: Bookman, 

2013. (Coleção Fundamentos de Design de Moda). 

Bibliografia Complementar 

BRUCE, Andy; LANGDON, Ken. Você sabe gerenciar projetos? Cumpra seus prazos 

finais e atinja suas metas. São Paulo: Ed. SENAC São Paulo, 2008.  

FAÇANHA, Astrid; MESQUITA, Cristiane. Styling e criação de imagem e moda. São 

Paulo: Ed. SENAC São Paulo, 2012. 

LAS CASAS, Alexandre Luzzi. Excelência em atendimento ao cliente: atendimento e 

serviço ao cliente como fator estratégico e diferencial competitivo. São Paulo: M. 

Books, 2012. 

UC9: Propor ações de organização e exposição de produtos e marcas. 

Carga horária: 108 horas 

Bibliografia Básica 

BANKS, Adam; FRASER, Tom. O essencial da cor no design. Tradução: Juiz Carlos 

Borges. São Paulo: Ed. SENAC São Paulo, 2012. 

DEMETRESCO, Sylvia. Vitrina: construção de encenações. 5. ed. São Paulo: Ed. 

SENAC São Paulo, 2014.  

DEMETRESCO, SYLVIA. Vitrinas e exposições: arte e técnica do visual 

merchandising. São Paulo: Érika, 2014. 

Bibliografia Complementar 

FARKAS, Fátima Leão. Marketing olfativo: guia para aromatização de ambientes. São 

Paulo: Ed. SENAC São Paulo, 2013. 

LAS CASAS, Alexandre Luzzi. Marketing: conceitos, exercícios, casos. 8. ed. São 

Paulo: Atlas, 2009. 

MOORE, Gwyneth. Promoção de moda. São Paulo: Ed. GG Brasil, 2013. 

SACKRIDER, Françoise; GUIDÉ, Gwenola; HERVÉ, Dominique. Entre vitrinas: 

distribuição e visual merchandising na moda. São Paulo: Ed. SENAC São Paulo, 2009. 

TONY, Morgan. Visual merchandising: vitrines e interiores comerciais. São Paulo: Ed. 

GG Brasil, 2014. 
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UC10: Executar ações de promoção de produtos e marcas. 

Carga horária: 60 horas 

Bibliografia Básica 

DEMETRESCO, Sylvia. Vitrina: construção de encenações. 5. ed. São Paulo: Ed. 

SENAC São Paulo, 2014.  

MOORE, Gwyneth. Promoção de moda. São Paulo: Ed. GG Brasil, 2013. 

Bibliografia Complementar 

BRUCE, Andy; LANGDON, Ken. Você sabe gerenciar projetos? Cumpra seus prazos 

finais e atinja suas metas. São Paulo: Ed. SENAC São Paulo, 2008.  

FARKAS, Fátima Leão. Marketing olfativo: guia para aromatização de ambientes. São 

Paulo: Ed. SENAC São Paulo, 2013. 

SACKRIDER, Françoise; GUIDÉ, Gwenola; HERVÉ, Dominique. Entre vitrinas: 

distribuição e visual merchandising na moda. São Paulo: Ed. SENAC São Paulo, 2009. 

TONY, Morgan. Visual merchandising: vitrines e interiores comerciais. São Paulo: Ed. 

GG Brasil, 2014. 

UC12: Executar a produção de moda em eventos. 

Carga horária: 96 horas 

Bibliografia Básica 

QUEIROZ, Mário Antônio Pinto de. Organização de desfiles. São Paulo: Érika, 2014. 

VILASECA, Estel; RODRÍGUEZ, Borja. Como fazer um desfile de moda. São Paulo: 

Ed. SENAC São Paulo, 2011. 

Bibliografia Complementar 

BRUCE, Andy; LANGDON, Ken. Você sabe gerenciar projetos? Cumpra seus prazos 

finais e atinja suas metas. São Paulo: Ed. SENAC São Paulo, 2008.  

JOFFILY, Ruth; ANDRADE, Maria de. Produção de moda. Rio de Janeiro: Ed. SENAC 

Nacional, 2011.  

MCASSEY, Jacqueline; BUCKLEY, Clare. Styling de moda. Porto Alegre: Bookman, 

2013. (Coleção Fundamentos de design de moda). 

MOORE, Gwyneth. Promoção de moda. São Paulo: Ed. GG Brasil, 2013. 

PACCE, Lilian. Pelo mundo da moda: criadores, grifes e modelos. 3. ed. atual. São 

Paulo: Ed. SENAC São Paulo, 2008 

 

11.2 Recursos didáticos 
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Em caso de discentes do Programa Nacional de Acesso ao Ensino Técnico e Emprego 

(PRONATEC) ou Programa SENAC de Gratuidade (PSG), a Unidade Educacional deverá 

selecionar um dos títulos apresentados na bibliografia básica, por unidade curricular, do item 

11.1.4.1 – Bibliografia por unidade curricular, para entregar ao discente. 

 

12.     PERFIL DO PESSOAL DOCENTE E TÉCNICO 

 

Unidades 

Curriculares 

Formação acadêmica, experiências, atuação, dentre outros 

pontos pertinentes 

UC1: Pesquisar 

tendências de 

moda, 

expressões 

artísticas e 

socioculturais. 

Profissionais com formação superior em Moda, Arte, Design, 

Jornalismo, Marketing ou Publicidade, preferencialmente com 

experiência profissional em produção de moda e áreas afins. 

UC2: Catalogar 

informações da 

produção da 

moda nos 

cenários 

internacional, 

nacional e 

regional. 

Profissionais com formação superior em Moda, Arte, Design, 

Jornalismo, Marketing ou Publicidade, preferencialmente com 

experiência profissional em produção de moda e áreas afins. 

UC3: Elaborar 

projeto de 

construção da 

imagem de 

moda. 

Profissionais com formação superior em Moda, Arte, Design, 

Jornalismo, Marketing ou Publicidade, preferencialmente com 

experiência profissional em produção de moda e áreas afins. 

UC4: Orientar 

para o consumo 

de imagem de 

moda. 

Profissionais com formação superior em Moda, Jornalismo, 

Marketing ou Publicidade, preferencialmente com experiência 

profissional em produção de moda e áreas afins. 

UC5: Projeto 

Integrador em 

Pesquisa e 

Criação de 

Profissionais com formação superior em Moda, Arte, Design, 

Jornalismo, Marketing ou Publicidade, preferencialmente com 

experiência profissional em produção de moda e áreas afins. 
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Imagem de 

Moda. 

UC6: Elaborar a 

composição de 

looks para 

diferentes 

produções. 

Profissionais com formação superior em Moda, Arte, Design, 

Jornalismo, Marketing ou Publicidade, preferencialmente com 

experiência profissional em produção de moda e áreas afins. 

UC7: Executar 

projeto de 

imagem de 

moda. 

Profissionais com formação superior em Moda, Arte, Design, 

Marketing ou Publicidade, preferencialmente com experiência 

profissional em produção de moda e áreas afins. 

UC8: Projeto 

Integrador em 

Produção para 

Editoriais e 

Publicidade. 

Profissionais com formação superior em Moda, Arte, Design, 

Jornalismo, Marketing ou Publicidade, preferencialmente com 

experiência profissional em produção de moda e áreas afins. 

UC 9: Propor 

ações de 

organização e 

exposição de 

produtos e 

marcas. 

Profissionais com formação superior em Moda, Marketing ou 

Publicidade, preferencialmente com experiência profissional em 

produção de moda e áreas afins. 

UC 10: Executar 

ações de 

promoção de 

produtos e 

marcas. 

Profissionais com formação superior em Moda, Marketing ou 

Publicidade, preferencialmente com experiência profissional em 

produção de moda e áreas afins. 

UC 11: Projeto 

Integrador em 

Produção de 

Moda para 

Visual 

Merchandising. 

Profissionais com formação superior em Moda, Arte, Design, 

Jornalismo, Marketing ou Publicidade, preferencialmente com 

experiência profissional em produção de moda e áreas afins. 

UC 12: Executar 

produção de 

Profissionais com formação superior em Moda ou Eventos 

preferencialmente com experiência profissional em produção de 

moda e áreas afins. 
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moda em 

eventos. 

UC 13: Projeto 

Integrador em 

Produção de 

Moda. 

Profissionais com formação superior em Moda, Arte, Design, 

Jornalismo, Marketing ou Publicidade, preferencialmente com 

experiência profissional em produção de moda e áreas afins. 

 

13.   CERTIFICAÇÃO 

 

Àquele que concluir com aprovação todas as Unidades Curriculares que compõem a 

organização curricular desta Habilitação Técnica de Nível Médio e comprovar a conclusão 

do Ensino Médio será conferido o diploma de Técnico em Produção de Moda, com carga 

horária de 800 horas e validade nacional. 

 

Qualificações Profissionais Técnicas (certificações intermediárias): 

Àquele que concluir com aprovação as Unidades Curriculares 1, 2, 3, 4 e 5 será conferido o 

certificado de Qualificação Profissional Técnica de Assistente em Pesquisa e Criação 

de Imagem de Moda. 

Àquele que concluir com aprovação as Unidades Curriculares 6, 7 e 8 será conferido o 

certificado de Qualificação Profissional Técnica de Assistente em Produção para 

Editoriais e Publicidade. 

Àquele que concluir com aprovação as Unidades Curriculares 9,10 e 11 será conferido o 

certificado de Qualificação Profissional Técnica de Assistente em Produção de Moda 

para Visual Merchandising. 
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ANEXOS 

ANEXO A: MODELO DO CERTIFICADO DA QUALIFICAÇÃO PROFISSIONAL TÉCNICA DE NÍVEL MÉDIO EM ASSISTENTE EM 
PESQUISA E CRIAÇÃO DE IMAGEM DE MODA DO EIXO TECNOLÓGICO PRODUÇÃO CULTURAL E DESIGN 
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ANEXO B: MODELO DO CERTIFICADO DA QUALIFICAÇÃO PROFISSIONAL TÉCNICA DE NÍVEL MÉDIO EM ASSISTENTE EM 
PRODUÇÃO PARA EDITORIAIS E PUBLICIDADE DO EIXO TECNOLÓGICO PRODUÇÃO CULTURAL E DESIGN 
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ANEXO C: MODELO DO CERTIFICADO DA QUALIFICAÇÃO PROFISSIONAL TÉCNICA DE NÍVEL MÉDIO EM ASSISTENTE DE 
PRODUÇÃO DE MODA PARA VISUAL MERCHANDISING DO EIXO TECNOLÓGICO PRODUÇÃO CULTURAL E DESIGN 
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ANEXO D: MODELO DO DIPLOMA DA HABILITAÇÃO PROFISSIONAL TÉCNICA DE NÍVEL MÉDIO EM PRODUÇÃO DE MODA DO EIXO 
TECNOLÓGICO PRODUÇÃO CULTURAL E DESIGN 
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ANEXO E: HISTÓRICO ESCOLAR 
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