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   1. Identificação do Curso  

 
Título do Curso: Técnico em Modelagem do Vestuário 

Eixo Tecnológico: Produção Cultural e Design 

Segmento: Moda 

Carga Horária: 800 horas 

Código DN: 350 
 

   2. Requisitos e Formas de Acesso  

 

Requisitos de acesso: 

▪ Idade mínima: 16 anos 
▪ Escolaridade: Ensino Médio Incompleto. 

 
Documentos exigidos para matrícula: 

▪ Documento de identidade. 
▪ Certidão de Nascimento. 
▪ Documento Militar. 
▪ CPF. 
▪ Título Eleitoral. 
▪ Comprovante de escolaridade (Histórico do Ensino Médio). 
▪ 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 existirem. Menores de 18 anos 

devem estar acompanhados de um responsável legal, este portando documento de identidade e CPF. 

 
 
 

   3. Justificativa e Objetivos  

 

O segmento do vestuário é um dos que mais impulsionam a economia nacional e se desenvolve há 

mais de 200 anos, tendo sido preponderante para a revolução industrial do país. Diante dessa força produtiva 

os últimos dados da Associação Brasileira da Indústria Têxtil e de Confecção (Abit) apontam que o segmento 

nacional faturou mais de R$ 160 bilhões em 2020, produzindo 1,91 milhão de toneladas, em volume, no ano. 

Com tanta produção são necessários muitos trabalhadores, que atualmente já somam 1,36 milhão de 

empregados diretos, que dentre suas funções está o desenvolvimento de produtos de vestuário, aplicando 

técnicas bi e tridimensionais para a confecção de peças de roupa, elaboração de diagramas com a orientação 

da tabela de medidas transformando as bases de modelagem em modelos específicos.1 
 

 

1 Disponivel  em:  https://www.engeplus.com.br/noticia/geral/2022/industria-textil-o-que-faz-um-tecnico-em-modelagem-do- 
vestuario Acessado em 05/07/2022 

https://www.engeplus.com.br/noticia/geral/2022/industria-textil-o-que-faz-um-tecnico-em-modelagem-do-vestuario
https://www.engeplus.com.br/noticia/geral/2022/industria-textil-o-que-faz-um-tecnico-em-modelagem-do-vestuario
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Sendo uma área e destaque nacional, em Pernambuco o Polo Têxtil e de Confecções concentra uma 

das principais atividades econômicas do Agreste pernambucano, com faturamento anual de R$ 5,6 bilhões, 

segundo o Governo do Estado. Cerca de 26 municípios se dedicam à produção têxtil e de confeccionados, 

com mais de 350 milhões de peças fabricadas. Juntas, as cidades ocupam mais de 350 mil trabalhadores em 

atividades ligadas à cadeia. O Índice de Confiança do Empresário do Setor Têxtil e Confecções de Pernambuco 

- ICET&C, atingiu 64,93 pontos, ficando acima do limite médio de referência (50 pontos). O resultado é o 

maior da série histórica, revelando o otimismo dos segmentos.2 

A região tem um aglomerado de iniciativas comerciais e produtivas no ramo de confecções, com foco 

em malhas e roupas casuais. Caruaru, Santa Cruz do Capibaribe e Toritama são as principais regiões 

localizadas no polo, as peças confeccionadas nesses municípios são comercializadas em todo o Brasil e no 

exterior. É um mercado em constante crescimento e com grande infuencia na economia local. Por ser um 

grande polo industrial a produção é tão ampla que o local já se tornou referência na região Nordeste, 

produzindo 44 vezes mais produtos do que o estado do Rio Grande do Norte.3 

O curso Técnico de Modelagem do Vestuário, visa formar profissionais com habilidades técnicas e 

espírito empreendedor para atuar em equipes multidisciplinares, desempenhando funções relativas ao 

desenvolvimento de pesquisas, modelagem, moulage e prototipagem, além de confeccionar novos produtos 

de vestuário e poderem atuar em indústria de confecção do vestuário, ateliê de costura, empresa de 

desenvolvimento de produtos ou até mesmo empreender seu próprio negócio. 

A importância do conhecimento técnico em modelagem, reforça a necessidade da formação 

continuada nas diversas profissões que compõem o segmento de Moda. Dessa forma, o Catálogo Nacional 

de Cursos Técnicos do Senac, promove este conhecimento ao orientar e informar as possibilidades de 

formação continuada em cursos de Especialização Técnica em Alfaiataria, Especialização Técnica em Modista 

e Especialização Técnica em Costureiro de Roupa de Couro e Pele e possibilidades de verticalização para 

cursos de graduação em Curso Superior de Tecnologia em Design de Moda, Curso Superior de Tecnologia em 

Design de Produto e Bacharelado em Design de Moda. 

Dessa forma o curso Tecnico em Modelagem do Vestuário irá possibilitar ao profisional conhecimentos 

interdisciplinares relacionados aos processos de criação, envolvendo pesquisa, idealização, planejamento, 

execução técnica, fruição e recepção estética como também construir a modelagem a partir de um desenho 

técnico ou ilustração, buscando viabilizar tecnicamente o produto para o processo produtivo do vestuário, 

aliando os aspectos de moda e ergonômicos(vestibilidade e conforto). 

 

 

2 Disponível em: https://www.diariodepernambuco.com.br/noticia/economia/2022/06/indice-de-confianca-dos-empresarios-do- 

polo-de-confeccoes-bate-recorde.html Acessado em 05/07/2022. 
3 Disponível em: https://maquintex.com.br/conheca-o-mercado-de-confeccoes-do-agreste- 
pernambucano/#:~:text=%C3%89%20no%20agreste%20de%20Pernambuco,principais%20regi%C3%B5es%20localizadas%20no%20 
polo. Acessado em 05/07/2022. 

https://www.diariodepernambuco.com.br/noticia/economia/2022/06/indice-de-confianca-dos-empresarios-do-polo-de-confeccoes-bate-recorde.html
https://www.diariodepernambuco.com.br/noticia/economia/2022/06/indice-de-confianca-dos-empresarios-do-polo-de-confeccoes-bate-recorde.html
https://maquintex.com.br/conheca-o-mercado-de-confeccoes-do-agreste-pernambucano/#%3A~%3Atext%3D%C3%89%20no%20agreste%20de%20Pernambuco%2Cprincipais%20regi%C3%B5es%20localizadas%20no%20polo
https://maquintex.com.br/conheca-o-mercado-de-confeccoes-do-agreste-pernambucano/#%3A~%3Atext%3D%C3%89%20no%20agreste%20de%20Pernambuco%2Cprincipais%20regi%C3%B5es%20localizadas%20no%20polo
https://maquintex.com.br/conheca-o-mercado-de-confeccoes-do-agreste-pernambucano/#%3A~%3Atext%3D%C3%89%20no%20agreste%20de%20Pernambuco%2Cprincipais%20regi%C3%B5es%20localizadas%20no%20polo
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3.1 Objetivo geral: 
 
 

Formar profissionais para desenvolver modelagem e viabilizar tecnicamente o produto para o processo 

produtivo do vestuário, conforme padrões da empresa e tendências de mercado, seguindo normas técnicas, 

de saúde e segurança do trabalho, princípios de gestão da qualidade e de preservação ambiental. 

 

3.2 Objetivos específicos: 
 

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

conhecimentos, habilidades, valores e atitudes na elaboração e formatação das fichas técnicas 

referentes à sinalização da modelagem; 

▪ Estimular, por meio de situações de aprendizagens, atitudes empreendedoras, sustentáveis e 

colaborativas criação e desenvolvimento de modelagens de peças de vestuário, aplicando técnicas 

bidimensionais, tridimensionais e computadorizadas para viabilizar a confecção de produtos de 

vestuário; 

▪ Avaliar materiais para aquisição na produção de moldes, desenvolvimento de peças piloto, elaborar 

diagramas com a orientação de tabelas-medidas; 

▪ Preparar a modelagem para o setor de corte, com as devidas sinalizações para montagem da peça 

piloto e produção em série; 

▪ Avaliar a vestibilidade e a viabilidade técnica do produto; 
 

▪ Incentivar a pesquisa como princípio pedagógico e para consolidação do domínio técnico-científico, 

utilizando recursos didáticos e bibliográficos na elaboração de modelagens bases e na 

transformação dessas bases em modelos específicos a partir da interpretação de desenhos de 

croquis de moda, ou do desenho técnico do produto. 

 

 

   4. Perfil Profissional de Conclusão  

 
O Técnico em Modelagem do Vestuário é o profissional do Eixo Produção Cultural e Design e ao 

segmento de moda. O mesmo, atua no ramo Indústrias de Confecção do Vestuário, Assessoria em 

Modelagem; Empresas de Desenvolvimento de Produtos e Projetos, Lojas e Estúdios, Ateliês de Costura e 

Figurino, Consultoria em Produção para TV, Teatro, Cinema e Desfiles. Profissional autônomo desenvolve a 

modelagem aplicando técnicas bi e tridimensionais para viabilizar a confecção de produtos do vestuário e 

elabora diagramas com a orientação da tabela de medidas. 

Além disso, atua na transformação de bases de modelagem em modelos específicos, a partir do 

desenho técnico do produto e na preparação da modelagem para o setor de corte, com as devidas 
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sinalizações para montagem da peça-piloto e produção em série. Avalia a viabilidade técnica do produto 

criando e adaptando os modelos com ficha técnica, atendendo às necessidades dos diversos públicos, sendo 

responsável, criativo e comprometido nas atividades da natureza do trabalho. 

A ocupação está situada Produção Cultural e Design, cuja natureza é “CRIAR”, e pertence ao segmento 

de Design. 

A seguir estão as competências que compõem o perfil do técnico em Modelagem do Vestuário: 

▪ Competência 1: Aplicar Materiais Têxteis no Processo de Produção do Vestuário; 

▪ Competência 2: Criar vestuário aplicando os princípios de desenvolvimento sustentável; 

▪ Competência 3: Elaborar Modelagem Plana; 

▪ Competência 4: Criar Modelagem e Ficha Técnica do Vestuário; 

▪ Competência 5: Desenvolver a modelagem computadorizada; 

▪ Competência 6: Elaborar Moulage; 

▪ Competência 7: Modelar e montar peças em alfaiataria; 

▪ Competência 8: Confeccionar peças de vestuário; 

▪ Competência 9: Gerir a produção e comercialização do vestuário. 
 
 
 

   5. Organização Curricular4 

 

O Modelo Pedagógico Senac estrutura o currículo do curso Técnico de Modelagem do Vestuário com 

bases nos fazeres profissionais – as competências – organizadas a partir das seguintes Unidades Curriculares: 

 

Unidades Curriculares 
Carga 
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 UC1: Aplicar Materiais Têxteis no Processo de Produçãodo Vestuário 96 horas 

UC2: Criar vestuário aplicando os princípios de desenvolvimento sustentável 36 horas 

UC3: Elaborar Modelagem Plana 108 horas 

UC4: Criar Modelagem e Ficha Técnica do Vestuário 96 horas 

UC5: Desenvolver a modelagem computadorizada 40 horas 

UC6: Elaborar Moulage 108 horas 

UC7: Modelar e montar peças em alfaiataria 108 horas 

UC8: Confeccionar peças de vestuário 108 horas 

UC9: Gerir a produção e comercialização do vestuário 60 horas 

Carga Horária Total 800 horas 

 
 

4De acordo com o art. 26, §5º, da Resolução nº 1/2021 do CNE/CP, quando ofertado na modalidade presencial, o plano do curso 
técnico pode prever carga horária na modalidade a distância, até o limite indicado no CNCT, desde que haja suporte tecnológico e 
seja garantido o atendimento por docentes e tutores 
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Correquisitos: 

▪ UC 10 - Projeto Integrador do Técnico em Modelagem do Vestuário deve ser ofertada 

simultaneamente a todas as Unidades Curriculares. 

▪ A Habilitação Profissional Técnica de Nível Médio em Modelagem do Vestuário compreende a 

realização de todas as Unidades Curriculares (800h). 

 

 
5.1 Fluxograma da Habilitação Profissional Técnica de Nível Médio em Modelagem do Vestuário 
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Modelagem do Vestuário 
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UC10 
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UC 2 
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5.2. Detalhamento das Unidades Curriculares: 

 
Unidade Curricular 1: Aplicar Materiais Têxteis no Processo de Produção do Vestuário 

Carga horária: 96 horas. 

Indicadores 
1. Identifica os movimentos socioculturais que influencia a Moda ao longo dos períodoshistóricos 

e os materiais têxteis. 

2. Compõe os figurinos necessários para vestir os personagens, para diferente meios de 

comunicação, seguindo o perfil estabelecido e caracterizando-os de acordo com a moda. 

3. Utiliza as técnicas e os recursos visuais disponíveis, visando à adequação a diferentesmídias 

(revistas, redes sociais, blogs, vídeo e televisão). 

4. Monta look para os diferentes meios de comunicação de acordo com o conceito deimagem 

proposto. 

5. Realiza um glossário, identificando e diferenciando as características e composições dos 

tecidos e dos não tecidos 

6. Seleciona e manuseia materiais têxteis com atenção, de acordo com a composição das fibras 

e dos tecidos. 

 
 

Elementos da Competência 
Conhecimentos 
▪ Conceito de Indumentária 
▪ História do vestuário. 

▪ Pré-história. 

▪ Povos mesopotâmicos. 
▪ Egito e idade do Bronze. 
▪ Grécia e Roma 
▪ Império Bizantino. 

▪ Idade Média. 

▪ Renascimento. 
▪ Maneirismo. 
▪ Barroco. 

▪ Rococó. 

▪ Fim do Século XVIII. 
▪ Início do Século XIX. 
▪ Romantismo. 

▪ Segundo Império. 

▪ Fim do Século XIX. 
▪ Início do Século XX. 
▪ Anos 1920. 
▪ Anos 1930. 

▪ Anos 1940. 

▪ Anos 1950. 
▪ Anos 1960. 
▪ Anos 1970 

▪ Anos 1980. 

▪ Anos 1990. 
▪ Tendências da Moda 
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Elementos da Competência 

▪ Outras Indumentárias. 

▪ Materiais têxtis e tipos de tecido. 

▪ Tecelagem plana e malharia: construções básicas, tipos, características e aplicabilidades. 

▪ Princípios de beneficiamento e acabamento têxteis. 

▪ Tipos e características de aviamentos. 

▪ Etiqueta têxtil: normas e simbologia. 
 

Habilidades 

▪ Clasificar materiais têxteis, fibras, fios e suas características 

▪ Identificar os períodos da história do vestuário. 

▪ Montar looks para diferentes produções. 

▪ Utilizar estilos passados na produção de figurinos. 
 

Atitudes/Valores 

▪ Colaboração em trabalho em equipe. 

▪ Comprometimento com os princípios de sustentabilidade. 

▪ Comprometimento na realização das atividades. 

▪ Responsabilidade no comprimento de prazos. 

▪ Respeito às diferenças individuais. 

▪ Proatividade no encaminhamento das atividades e na resolução de situações adversas. 

▪ Zelo na apresentação pessoal e postura profissional. 

 

Unidade Curricular 2: Criar vestuário aplicando os princípios de desenvolvimento 
sustentável. 
Carga horária: 36 horas 

Indicadores 

1. Aplicar critérios ergonômicose antropométricos no desenvolvimento do vestuário 

 
Elementos da Competência 

Conhecimentos 
▪ Ergonomia: conceito, objetivos, métodos e aplicações. 

▪ Antropometria: parâmetros e critérios antropométricos, tipos físicos e sua diversidade, tomada 

de medidas. 

▪ Aplicação dos critérios ergonômicos no projeto do vestuário: Facilidade de manuseio, 

adaptação antropométrica, fornecimento claro de informações, facilidades para vestir e despir, 

facilidade de movimentos, conforto, segurança, funcionalidade da peça; 

▪ Princípios de meio ambiente e sustentabilidade; 
▪ Economia Criativa e compartilhada; 

▪ Economia Circular; 

▪ Gestão dos resíduos sólidos; 
▪ Otimização no uso dos Recursos Naturais 
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Habilidades 

▪ Tomar medidas do corpo. 

▪ Compreender a relação entre tipo físico e funcionalidade do vestuário. 

▪ Identificar problemas na ergonomia do vestuário. 

▪ Compreender a importância da proteção e conservação ambiental. 

▪ Utilizar a economia criativa e compartilhada. 

▪ Dispor corretamente os resíduos gerados no seu processo produtivo. 
 

Atitudes/Valores 

▪ Criatividade na proposição de soluções ergonômicas do vestuário. 

▪ Respeito à diversidade de tipos físicos. 

▪ Comprometimento com o resultado do projeto. 

▪ Comprometimento com os princípios de sustentabilidade. 

 

Unidade Curricular 3: Elaborar Modelagem Plana 

Carga horária: 108 horas. 
 

Indicadores 

1. Desenvolve bases do vestuário de acordo com os princípios da antropometria, da 

geometria plana / bidimensional e matemática Desenvolve modelagem plana / 

bidimensional, conforme materiais, volumes proporções e normas técnicas do vestuário. 

2. Identifica os pontos necessários para a gradação de acordo com a tabela de medida 

3. Gradua os moldes de acordo com os modelos e as tabela de medidas. 

 

Elementos da Competência 

Conhecimentos 
▪ Princípios de antropometria: tabela de medidas, normas ABNT e normas técnicas do 

vestuário. 

▪ Ferramentas e materiais de modelagem 
▪ Geometria e matemática aplicada a modelagem. 

▪ Tipos de bases: feminino, masculino e infantil. 

▪ Modelos: proporção, volume, adaptação e correção. 

▪ Graduação de moldes. 
 

Habilidades 

▪ Aplicar medidas de perímetro, distância e altura do corpo humano na modelagem. 

▪ Utilizar ferramentas e materiais na execução da modelagem. 

▪ Aplicar a matemática e geometria na modelagem 

▪ Construir bases do vestuário. 

▪ Confeccionar moldes adaptados as medidas ergonômicas. 

▪ Marcar as identificações técnicas e funcionais nos moldes. 

▪ Aplicar tabelas de medidas na geração dos moldes. 
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Atitudes/Valores 

▪ Colaboração em trabalho em equipe. 

▪ Comprometimento com os princípios de sustentabilidade. 

▪ Comprometimento na realização das atividades. 

▪ Responsabilidade no comprimento de prazos. 

▪ Respeito às diferenças individuais. 

▪ Proatividade no encaminhamento das atividades e na resolução de situações adversas. 

▪ Zelo na apresentação pessoal e postura profissional. 

 

Unidade Curricular 4: Criar Modelagem e Ficha Técnica do Vestuário 

Carga horária: 96 horas. 
 

Indicadores 

1. Realiza de medidas do corpo humano seguindo as linhas de referência, as normas 

técnicas e tabelas de medidas. 

2. Realiza desenho técnico de moda; 

3. Realiza a modelagem e montagem das peças seguindo as indicações especificadas na 

ficha técnica. 

 

Elementos da Competência 

Conhecimento 
▪ Tabela de medidas: variações universais, normas da Associação Brasileira de Normas 

Técnicas (ABNT) e diferenças de tabelas no mercado. 

▪ Entendimento da produção fabril; 
▪ Desenho técnico de moda. 

▪ Desenvolvimento de base feminina. 

▪ Desenho técnico de saias. 

▪ Desenho técnico de blusas. 

▪ Desenho técnico de um vestido. 

▪ Desenvolvimento de uma base masculina. 

▪ Desenho técnico de uma calça jeans. 

▪ Desenho técnico de uma camisa social. 

▪ Desenvolvimento de uma base infantil. 

▪ Desenho técnico de um short. 

▪ Desenho técnico de uma camisa. 

▪ Representação de costuras, aviamentos e acabamentos. 

▪ Desenvolvimento e preenchimento de ficha técnica. 

▪ 

Habilidade 

▪ Desenhar peças masculinas, femininas e infantis; 

▪ Realizar ficha técnicas das várias peças de vestuário com todas as especificações 

necessárias. 
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Atitudes/Valores 

▪ Colaboração em trabalho em equipe. 

▪ Comprometimento com os princípios de sustentabilidade. 

▪ Comprometimento na realização das atividades. 

▪ Responsabilidade no comprimento de prazos. 

▪ Respeito às diferenças individuais. 

▪ Proatividade no encaminhamento das atividades e na resolução de situações adversas. 

▪ Zelo na apresentação pessoal e postura profissional. 

 
 

Unidade Curricular 5: Desenvolver a modelagem computadorizada 

Carga horária: 40 horas 
 

Indicadores 

1. Conhece os recursos da informática para sua aplicação na modelagem industrial; 

2. Utiliza software de modelagem para formação da grade de tamanhos, planejamento do 

encaixe e risco dos moldes nos tecidos, visando o aproveitamento adequado destes. 

3. Desenvolver adaptações aos moldes base para criar novos produtos. 

 
Elementos da Competência 

Conhecimentos 

▪ Equipamentos, ferramentas e materiais: tipos, características, funções e 

operacionalização. 

▪ Computadores e programa AUDACES. 
▪ Recursos gráficos do programa e planejamento de risco e corte. 

 
Habilidades 

▪ Desenvolver modelagens no programa AUDACES. 

▪ Ajustar nas bases existentes e moldes adaptados 

▪ Utilizar os diversos recursos do programa 

 
Atitudes/Valores 

▪ Responsabilidade no cumprimento das normas de segurança no trabalho. 

▪ Flexibilidade nas diversas situações de trabalho. 

▪ Colaboração no desenvolvimento do trabalho em equipe. 

▪ Responsabilidade no descarte de materiais. 

▪ Zelo pela limpeza e organização do ambiente de trabalho. 
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Unidade Curricular 6: Elaborar Moulage 

Carga horária: 108 horas. 
 

Indicadores 

1. Utiliza materiais, equipamentos e instrumentos de trabalho conforme a técnica de 

moulage 

2. Desenvolve bases femininas e masculinas com raciocínio lógico e de acordo com medidas 

do manequim. 

3. Marca os moldes quanto à numeração, ao modelo e à direção dos fios urdidura. 

4. Utiliza a técnica adequada ao tipo de corte do tecido. 

5. Desenvolve modelos com volumes e recortes diferenciados conforme as técnicas de 

moulage. 

 

Elementos da Competência 

Conhecimento 

▪ Princípios de medidas. 

▪ Tipos de uso; Equipamento, materiais e instrumentos. 

▪ Traçado de bases utilizando a técnica de modelagem tridimensional / Moulage: 

Femininas, masculinas e infantis. 

▪ Tipos de volumes: ajustados, drapeados, franzidos, torcidos, pregas e assimétricos. 
 

Habilidades 

▪ Desenhar peças masculinas, femininas e infantis; 

▪ Realizar ficha técnicas das várias peças de vestuário com todas as especificações 

necessárias. 
 

Atitudes/Valores 

▪ Colaboração em trabalho em equipe. 

▪ Comprometimento com os princípios de sustentabilidade. 

▪ Comprometimento na realização das atividades. 

▪ Responsabilidade no comprimento de prazos. 

▪ Respeito às diferenças individuais. 

▪ Proatividade no encaminhamento das atividades e na resolução de situações adversas. 

▪ Zelo na apresentação pessoal e postura profissional. 

 

Unidade Curricular 7: Modelar e montar peças em alfaiataria. 

Carga horária: 108 horas. 
 
 

Indicadores 

1. Organiza o ambiente de trabalho selecionado materiais, instrumentos e equipamentos 

de acordo com os procedimentos a serem executados e a preservação da saúde do 

profissional. 

2. Coleta e registra as medidas do corpo do cliente, conforme procedimentos de medição. 

3. Especifica e detalha os moldes em relação ao modelo, corte, tamanho, parte do molde e 

direção dos fios. 

4. Desenvolve modelagem de alfaiataria a partir da descrição do modelo e seus 
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componentes, conforme especificação de ficha técnica. 

5. Realiza corte das peças em tecidos planos, com base nos moldes declarados no tecido, 

utilizando técnicas de procedimentos manual ou à máquina. 

6. Prova, analisa e ajusta modelos, visualizando-as sobre o manequim de moulage para 

correção da modelagem. 

7. Seleciona os aviamentos de acordo com o modelo da peça, tipo e cor do tecido. 

8. Finaliza peças do vestuário, utilizando técnicas de acabamento em alfaiataria, visando 

um produto diferenciado. 

9. Realiza a limpeza da peça, eliminado as sobras, executando os arremates e utilizando as 

ferramentas adequadas a cada processo. 

 

Elementos da Competência 

Conhecimento 
▪ Noções de administração do tempo. 

▪ Tecidos: Tipos, fibra, fio, aviamentos, cadeia têxtil, condicionamento, função, qualidade, 

descarte. 

▪ Tipos características de tecidos para alfaiataria masculina. 
▪ Tabela de medidas do vestuário ABNT. 

▪ Equipamentos, ferramentas e materiais: tipos, características, funções, higienização, 

conservação e operacionalização. 

▪ Segurança, ergonomia e qualidade de vida no trabalho: EPI e procedimentos de 

segurança do costureiro; ergonomia no posto do trabalho, estresse e ansiedade, ações 

que auxiliam na manutenção da saúde física e mental do profissional. 

▪ Noções básicas de cálculo: tabela de medidas, adição, subtração, multiplicação, divisão, 

porcentagem e regra de três. 

▪ Cálculo de valores dos serviços e quantidades de materiais: ficha técnica do produto a 

ser confeccionado; elaboração de planilha de preço; custos diretos e indiretos. 

▪ Registro de medidas do corpo. 
▪ Construção de base de acordo com as medidas que foram registradas. 

▪ Desenvolvimento de bases de moldes. 

▪ Procedimentos para transposição de moldes pré-prontos (decalque) para tecidos. 

▪ Procedimento de gradação, 

▪ Técnicas de corte de tecidos planos. 

▪ Utilização de bases da medida do corpo. 

▪ Aviamento: tipos e adequação ao tecido. 

▪ Montagem de peças de vestuário no manequim de moulage: organização e 

procedimentos. 

▪ Máquina de costura reta, overloque, galoneira: acessórios e peças principais, instruções 

de segurança e forma de manuseio. 

▪ Tipos de técnicas de aplicação de aviamentos. 

▪ Procedimentos e técnicas de costura. 

▪ Tipos de costura e acabamentos para alfaiataria. 
 

Habilidades 

▪ Organizar processos de trabalho. 

▪ Ler e interpretar textos e ficha técnica. 

▪ Calcular valores dos serviços e quantidades de materiais. 

▪ Gerenciar tempo e atividades de trabalho. 
▪ Manusear máquinas e ferramentas de corte de tecidos. 



16 
 

▪ Realizar procedimentos de decalque do molde. 

▪ Utilizar técnicas de corte de tecidos planos. 

▪ Utilizar equipamentos de segurança. 

▪ Apresentar senso estético na harmonia da produção do vestuário. 

▪ Gerenciar tempo e atividades de trabalho. 

▪ Organizar peças de vestuário para montagem. 

▪ Aplicar aviamentos. 

▪ Apresentar senso estético na harmonia da montagem das peças. 

▪ Manusear máquina de costura. 

▪ Apresentar raciocínio espacial na montagem, costura e acabamento das peças do 

vestuário. 
 

Atitudes/Valores 

▪ Zelo no uso de máquinas e ferramentas e pela organização e higiene do ambiente de 

trabalho. 

▪ Cumprimento de acordos estabelecidos. 

▪ Respeito aos prazos acordados com os clientes. 

▪ Atenção na aplicação das técnicas de corte de tecidos. 

▪ Comprometimento e respeito às diferenças individuais e no trabalho em equipe. 

▪ Comprometimento com os princípios de sustentabilidade. 
▪ Cuidado no manuseio dos equipamentos e utensílios de costura. 

 

Unidade Curricular 8: Confeccionar peças de vestuário 

Carga horária: 108 horas. 
 

Indicadores 

1. Organiza o ambiente de trabalho selecionando materiais, instrumentos e equipamentos 

de acordo com os procedimentos a serem executados. 

2. Organiza a entrada, acondicionamento e saída dos insumos de acordo com as 

características de cada produto. 

3. Coleta e registra as medidas do corpo do cliente, conforme procedimentos de medição. 

4. Realiza corte de peças em tecido planos, com base nos moldes decalcados no tecido, 

utilizando técnicas de procedimento manual ou à máquina. 

5. Executa procedimentos de montagem de peças do vestuário, respeitando a sequência 

operacional de uma peça pronta. 

6. Manuseia máquinas de costura de acordo com o tipo de peça a ser confeccionada. 

7. Seleciona os aviamentos, de acordo com o modelo da peça, tipo e cor do tecido. 

8. Finaliza peças do vestuário, utilizando técnicas de acabamento em alfaiataria, visando 

um produto diferenciado. 

9. Realiza a limpeza da peça, eliminado as sobras, executando os arremates e utilizando as 

ferramentas adequadas a cada processo. 

 

Elementos da Competência 

Conhecimento 
▪ Tecido: tipos, fibra, fio, aviamento, cadeia têxtil, acondicionamento, função. 

▪ Equipamento, ferramentas e materiais: tipos, características, funções, higienização, 

conservação e operacionalização. 
▪ Noções básicas de cálculo: tabela de medidas, adição, subtração, multiplicação, divisão, 
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porcentagem e regra de três. 

▪ Cálculos de valores dos serviços e quantidade de materiais: ficha técnica do produto a ser 

confeccionado; elaboração de planilha de preço; custos diretos e indiretos, registro de 

entrada e saída de valores. 

▪ Registro de medidas do corpo. 
▪ Procedimento para transposição de moldes pré-prontos (decalque) para tecidos. 

▪ Procedimentos de gradação. 

▪ Procedimentos de encaixe de peças. 

▪ Técnicas de corte de tecidos planos. 

▪ Utilização de bases da medida do corpo. 

▪ Aviamento: tipos e adequação ao tecido. 

▪ Montagem de peças de vestuário no busto: organização e procedimentos 

▪ Máquinas de costura reta, overloque, galoneira: acessórios e peças principais, instruções 

de segurança e forma de manuseio. 

▪ Tipos e técnicas da aplicação de aviamentos. 
▪ Procedimentos e técnicas de costura. 

▪ Tipos de acabamentos. 
 

Habilidades 

▪ Organizar processos de trabalho. 

▪ Ler e interpretar textos e ficha técnica. 

▪ Calcular valores de serviços e quantidades de materiais. 

▪ Utilizar técnicas de corte de tecidos planos. 

▪ Apresentar raciocínio espacial na representação dos moldes. 

▪ Apresentar senso estético na harmonia da produção de vestuário. 

▪ Gerenciar tempo e atividades de trabalho. 

▪ Manusear máquinas de costura. 

▪ Apresentar raciocínio espacial na costura e acabamentos das peças do vestuário. 
 

Atitudes/Valores 

▪ Colaboração com o trabalho em equipe. 

▪ Sigilo nas informações sobre clientes. 

▪ Zelo no uso de máquinas e ferramentas e pela organização e higiene do ambiente de 

trabalho. 

▪ Cumprimentos de acordo estabelecidos. 
▪ Respeito com os prazos acordados com clientes. 

▪ Atenção na aplicação das técnicas de corte de tecidos. 

▪ Comprometimento com os princípios de sustentabilidade. 

▪ Cooperação e respeito às diferenças individuais e no trabalho em equipe. 

▪ Zelo na apresentação pessoal e postura profissional. 

▪ Cuidado no manuseio dos equipamentos e utensílios de costura. 

▪ Proatividade no encaminhamento das atividades e na solução de problemas. 

▪ Cuidado no manuseio dos equipamentos e utensílios de costura. 
▪ Criatividade. 
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Unidade Curricular 9: Gerir a produção e a comercialização do Vestuário 

Carga horária: 60 horas. 
 
 

Indicadores 

1. Identifica as melhores ferramentas para a gestão da marca. 
2. Utiliza os diversos tipos de estoques e suas funcionalidades. 
3. Identifica os custos fixos e variáveis e seus impactos na comercialização. 
4. Define o público de forma estratégica com a melhor identificação com a marca. 
5. Realiza de forma eficiente comunicação pessoal e profissional. 
6. Utiliza de forma coerente e ética as mídias sociais. 

 

Elementos da Competência 

Conhecimento 
▪ Gestão da marca; 

▪ Tipos de estoques (custo fixo e custo variável); 

▪ Definição de Stakeholder; 

▪ Tipos de comercialização; 

▪ Tipos de comunicação (imagem pessoal e profissional); 

▪ Utilização dos diversos tipos de mídias; 

 
Habilidades 

▪ Identificar a força da marca; 

▪ Conhecer os diversos tipos de estoques e a influência dos custos; 

▪ Comunicar-se de maneira assertiva; 

▪ Utilizar aos diversos tipos de mídias para divulgação e comercialização. 

 
 

Atitudes/Valores 

▪ Colaboração em trabalho em equipe. 

▪ Comprometimento com os princípios de sustentabilidade. 

▪ Comprometimento na realização das atividades. 

▪ Responsabilidade no comprimento de prazos. 

▪ Respeito às diferenças individuais. 

▪ Proatividade no encaminhamento das atividades e na resolução de situações adversas. 

▪ Zelo na apresentação pessoal e postura profissional; 

▪ Etiqueta para as redes sociais. 
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Unidade Curricular 10: Projeto Integrador Técnico em Modelagem do Vestiário 

Carga horária: 40 horas. 
 

O Projeto Integrador é uma Unidade Curricular de Natureza Diferenciada, baseada na metodologia 
de ação-reflexão-ação, que se constitui na proposição de situações desafiadorasa serem cumpridas 
pelo aluno. Esta unidade curricular é obrigatória nos cursos de Aprendizagem Profissional Comercial, 
Qualificação Profissional, Habilitação Técnica e respectivas certificações intermediárias. O 
planejamento e execução do Projeto Integrador propiciam a articulação das competências previstas 
no perfil profissional de conclusão do curso, pois apresenta ao aluno situações que estimulam o seu 
desenvolvimento profissional ao ter que decidir opinar e debater com o grupo a resolução de 
problemas a partir do tema gerador. 
Durante a realização do Projeto, portanto, o aluno poderá demonstrar sua atuação profissional 
pautada pelas marcas formativas do Senac, uma vez que permite o trabalho em equipe e o exercício 
da ética, da responsabilidade social e da atitude empreendedora. 
As principais características do Projeto Integrador são: 
• Articulação das competências do curso, com foco no desenvolvimento do perfil profissionalde 
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 alunos, 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, o Projeto Integrador prevê três etapas para sua execução: 
– 1°) 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 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 queirão nortear 
a pesquisa e o desenvolvimento do projeto. As questões devem mobilizar açõesque articulem as 
competências do curso para a resolução do problema. 

 

2°) Desenvolvimento: para o desenvolvimento do Projeto Integrador, é necessário que os alunos 
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 alunos e prever 
situações que extrapolem o espaço da sala 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°) Síntese: momento de organização e avaliação das atividades desenvolvidas e dos resultados 
obtidos. Nesta etapa, os alunos podem rever suas convicções iniciais à luz das novas aprendizagens, 
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expressar ideias com maior fundamentação teórica e prática, além de gerar produtos de maior 
complexidade. Ressalta-se que a proposta de solução deve trazer aspectos inovadores, tanto no 
próprio produto, quanto na forma de apresentação. 

 
Propostas de temas geradores: 

 
Proposta 1 – Criação de Modelagem Sustentável e Ergonômica para Pessoas da Terceira Idade. 

 

A partir deste tema, os docentes deverão propor aos grupos desafios que envolvam a capacidade 
para criar modelagem partindo do princípio das medidas de antropometria do corpo e suas 
fragilidades das pessoas da terceira idade, cujo fazer tem caráter interdisciplinar,contemplando as 
questões da qualidade formal, estética e sustentável, uso significação, desempenho, 
funcionamento, custo, produção, comercialização e mercado. 
O desafio proposto deve considerar ainda a dinâmica do segmento da indústria moda, frenteaos 
desafios do mercado fazendo o uso de materiais orgânicos ou outros materiais reciclados. 

 
Proposta 2: Criação de Modelagem Inovadora para Pessoa com Deficiência 

 

Criar produtos com a identidade da região, (local é global) voltado para as especificidades locais, 
estabelecendo uma linguagem própria para a moda regional. Dessa forma, o docente 
irá realizar um trabalho interdisciplinar com a história, a arte, o folclore a fauna, a flora entreoutros 
elementos características da região., levando o aluno a refletir sobre a moda em todassuas facetas 
apresentadas em um desfile. 

Cabe ressaltar 
Indicadores para avaliação: 

• 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. 
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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(a), 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 deste 

profissional. Para o desenvolvimento das competências, foi configurado um percurso metodológico 

que privilegia a prática pedagógica contextualizada, colocando o aluno frente a situações de 

aprendizagem que possibilitam o exercício contínuo da mobilização e articulação dos saberes 

necessários para a ação e para a solução de questões inerentes à natureza da ocupação. 

A mobilização e a articulação dos elementos da competência requerem a proposição de 

situações desafiadoras de aprendizagem, que apresentem níveis crescentes de complexidade e se 

relacionem com a realidade do aluno e com o contexto da ocupação. 

As atividades relacionadas ao planejamento de carreira dos alunos devem ocorrer de forma 

concomitante ao desenvolvimento da marca formativa Atitude Empreendedora. Recomenda-se que o 

tema seja abordado no início das primeiras unidades curriculares do curso e revisitado no decorrer de 

toda a formação. A partir da reflexão sobre si mesmo e sobre a própria trajetória profissional, os alunos 

podem reconhecer possibilidades de atuação na perspectiva empreendedora e elaborar estratégias 

para identificar oportunidades e aprimorar cada vez maissuas competências. O docente pode abordar 

com os alunos o planejamento de carreira a partirdos seguintes tópicos: i) ponto de partida: momento 

de vida do aluno, 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 aluno pretende em relação à sua carreira a curto, médio e 

longo prazo, e; iii) estratégias:o que o aluno deve fazer para alcançar seus objetivos. 

Esse plano de ação tem como foco a iniciativa, a criatividade, a inovação, a autonomia e o 

dinamismo, na perspectiva de que os alunos possam criar soluções e buscar formas diferentes de atuar 

em seu segmento. 

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. Neste sentido, a proposta deve contribuir para o 

desenvolvimento de projetos consistentes, que ultrapassem a mera sistematização das informações 

6. Orientações Metodológicas 
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trabalhadas durante as demais unidades curriculares. 
 

 
Orientações metodológicas específicas para a Unidade Curricular 1: Aplicar Materiais Têxteis no 

Processo de Produção do Vestuário. 

O enfoque desta UC é o aluno compreender a evolução da modelagem e estrutura das roupas 

ao longo dos séculos, bem como dos modelos de produção e das técnicas que impactaram no 

desenvolvimento do vestuário, não sendo fundamental, abordar com profundidade, as questões 

socioculturais que impactaram nas transformações das roupas. 

Sugere-se, desta forma, trabalhar com atividades onde este aluno possa analisar e identificar as 

principais alterações na estrutura, nas silhuetas e tipos de materiais empregados nas diferentes épocas 

da história do vestuário. O docente poderá dividir os tipos de peças de roupa entre os alunos para que 

eles elaborem um pequeno glossário contendo as peças com suas variações de modelos ao longo dos 

períodos da história, apontando as principais mudanças da forma. Ao final da atividade, recomenda- 

se a realização de um momento de troca entre a turma. O professor pode ainda trabalhar por meio 

destas imagens ou desenhos, na elaboração de uma linha do tempo, em conjunto com a turma, das 

principais peças de roupa do vestuário masculino e feminino (Calça, saia, camisa, vestido, entre outros. 

No elemento Indústria Têxtil e de confecção: cadeia produtiva, modelos e impactos da cadeia de 

produção é importante ressaltar a exploração humana e ambiental de alguns modelos de produção 

contrapondo com outros modelos que prevejam a sustentabilidade e o respeito às legislações que 

regem a relação trabalhador e empresa. 

Durante essa UC o professor pode trabalhar questões de pesquisa aplicada, utilizando os 

conhecimentos que já estão previstos, mas orientando os alunos neste processo que contribuirá com 

o PI em todo seu desenvolvimento. 

 
Orientações metodológicas específicas para a Unidade Curricular 2: Criar vestuário aplicando os 

princípios de desenvolvimento sustentável. 

A ergonomia é área responsável por tratar das interações de produtos e sistemas com o ser 

humano. No caso do vestuário, é projetar produtos para o indivíduo, considerando sua diversidade e 

garantindo sua segurança de uso e conforto aplicando princípios de desenvolvimento sustentável. 

Nesta Unidade Curricular, o objetivo é sensibilizar o aluno, da importância da ergonomia e 

aplicação dos critérios ergonômicos no desenvolvimento de modelagem do vestuário. Recomenda-se 

realizar atividades onde o aluno analise e identifique produtos que atendam ao menos dois dos 

critérios ergonômicos do vestuário, incluindo estudos de caso sobre peças de roupa inclusiva, produtos 

acessíveis: pessoas agêneras, transgêneras e pessoas com deficiências e dos critérios considerados no 

desenvolvimento deste tipo de produto. 

Como contribuição para o PI, sugere-se que os alunos iniciem os estudos sobre as peças do 
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vestuário, a fim de identificar e propor possíveis melhorias nos produtos, seja por meio de umapeça 

de roupa ou imagens, visando atender o máximo dos critérios ergonômicos do vestuário, no intuito de 

garantir a funcionalidade e usabilidade da peça para o maior número de pessoas possível. 

 
Orientações metodológicas específicas para a Unidade Curricular 3: Elaborar modelagem plana 

O principal objetivo desta unidade, é preparar o aluno para o desenvolvimento de bases da 

modelagem do vestuário adulto, feminino e masculino. Sugere-se iniciar a UC, com atividades de 

resgate das operações básicas, formas geométricas e orientações sobre o uso das réguas de 

modelagem para o correto desenvolvimento das bases. 

É importante que este aluno exercite a construção das bases em diferentes tamanhos, iniciando 

com peças sob medida para na sequência, realizar atividades que contemplem a leitura e interpretação 

da tabela de medidas, incluindo tabela ABNT. No caso das peças sob medida, recomenda-se que cada 

aluno inicie o trabalho a partir das medidas do próprio corpo para desenvolvimento da sua base. 

Após desenvolvimento das bases, o docente deverá dar início às atividades de interpretação de 

modelos, que poderão ser apresentados por meio de fotos, desenhos ou peças de roupa. Entre os 

modelos sugeridos para a interpretação, indicam-se as peças mais tradicionais e clássicas (Calça social, 

camisa (feminina e masculina), vestido com recortes, saias) 

Ao longo da Unidade curricular, recomenda-se que o aluno elabore uma pasta de modelagem, 

para arquivo dos moldes em escala 1.2. 

Orientações metodológicas específicas para a Unidade Curricular 4: Criar Modelagem e Ficha 
Técnica do Vestuário 

Saber interpretar as informações do desenho técnico faz parte do trabalho do profissional de 

modelagem e é a partir destas informações que se dá o desenvolvimento do molde. Para tanto, 

recomenda-se iniciar a UC com atividades de representação do desenho de forma manual, coma 

utilização de bonecos (croquis) impressos, onde o aluno poderá criar alguns modelos sobre a figura 

humana, antes de começar na ferramenta digital. Para a elaboração destes desenhos técnico, os 

modelos podem ser apresentados por imagens ou peças de roupa. É importante realizar práticas de 

representação de franzidos, babados, pences, pregas, viés, plissados, tipos de gola, mangas, decotes, 

volumes, drapeados, entre outros 

A ficha técnica é considerada o documento de identificação da peça de roupa na indústria e todas 

as informações pertinentes ao seu desenvolvimento e confecção, devem constar nesta ficha. Para esta 

UC, recomenda-se a realização de atividades onde o aluno aprenda a montar uma ficha técnica, de 

acordo com as informações necessárias para atender aos diferentes setores, responsáveis pelo 

desenvolvimento e produção deste produto. O docente poderá realizar esta prática com peças de roupa, 

fotos ou estimular a criação do desenho. 

Sugere-se ainda, entregar ao aluno fichas técnicas preenchidas, para que ele analise se todas as 
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informações constam no documento e por meio de setas, nomear os tipos de costura, detalhes e 

acabamentos, reforçando questões abordadas em desenho técnico. 

Por meio desta UC, os alunos devem elaborar as fichas técnicas dos produtos desenvolvidos no 

Projeto Integrador, contendo as informações necessárias para o setor de modelagem – corte – 

confecção. 

Sugere-se ainda, atividades onde o aluno possa identificar os tipos de peças e as características 

dos modelos, como pespontos, recortes e acabamentos. 

Nesta UC, como contribuição do PI, os alunos podem iniciar o planejamento das peças a serem 

desenvolvidas e confeccionadas, por meio de desenho técnico elaborado em ferramenta digital. 

 

Orientações metodológicas específicas para a Unidade Curricular 5: Desenvolver a Modelagem 
Computadorizada 

O principal objetivo desta UC é iniciar o aluno nas máquinas de costura, não sendo foco neste 

momento, a confecção de uma peça inteira. Para esta UC é importante realizar atividades onde este 

aluno aprenda a mexer nas máquinas (reta, overlock, galoneira), desde o momento em que ela é ligada, 

até a colocação de linha e procedimentos de limpeza destes equipamentos. 

Sugere-se a elaboração de pasta de costura, contendo exercícios de costura reta, curva, 

retrocesso, aplicação de bolsos e zíperes para trabalhar a coordenação motora fina e colocaçãode 

aviamentos. 

 

Orientações metodológicas específicas para a Unidade Curricular 6: Elaborar Moulage 
Para a realização da UC, sugere-se iniciar com o desenvolvimento de bases para modelos de 

vestuário feminino e masculino (adulto) como atividade de introdução à técnica, e para que o aluno 

compreenda a função das linhas guias, inseridas no manequim. 

É importante explorar nas práticas, a interpretação de modelos com os tipos de proporção e 

volume (ajustado, drapeados, enviesados, franzidos, torcidos, pregas, recortes e assimétricos) em 

variados modelos de roupas e tecidos, para que o aluno experimente as diversas possibilidades da 

técnica. Nestas atividades, pode-se estimular o aluno a criar um modelo, partindo de um tipo de tecido, 

pré-estabelecido pelo professor, como trabalhar a partir de ficha técnica previamente preenchida pelo 

docente, para que o aluno interprete e elabore o molde, conforme informações do documento, bem 

como, a realização de moldes seguindo sugestões apresentadas por meio de fotos ou desenhos. 

 
Orientações metodológicas específicas para a Unidade Curricular 7: Modelar e montar peças em 
alfaiataria 

Para a realização da UC, sugere-se iniciar com o desenvolvimento de bases para modelos 

masculinos (adulto) como atividade de introdução à técnica, e para que o aluno compreenda a função 

das linhas guias, inseridas no manequim. 

É importante explorar nas práticas, a interpretação de modelos com os tipos de proporção e 
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volume (ajustado, drapeados, enviesados, franzidos, torcidos, pregas, recortes e assimétricos) em 

variados modelos de roupas e tecidos, para que o aluno experimente as diversas possibilidades da 

técnica e construa as peças em questão. 

Orientações metodológicas específicas para a Unidade Curricular 8: Confeccionar peças de 
vestuário. 

É neste momento que o aluno passa a confeccionar peças do vestuário e pratica os 

procedimentos e técnicas de costura. Para tanto, sugere-se que ele faça no mínimo 04 peças de roupa, 

sendo o modelo da sua escolha, mas seguindo como critério, que cada roupa seja diferente uma da 

outra e que os tecidos não se repitam. Neste caso, obrigatoriamente, um modelo deverá ser de malha 

e os demais, buscar trabalhar com estampados, xadrezes, entre outros. 

Nesta UC, os alunos confeccionam as peças elaboradas no projeto integrador. As roupas devem 

ser costuradas com os aviamentos e acabamentos de acordo com a proposta da ficha técnica e 

utilizando a máquina adequada para cada processo, assim como aparelhos e ferramentas de trabalho. 

Durante o processo de confecção, o aluno realiza o preenchimento da ficha técnica de produção com 

a descrição da sequência operacional. 

 

 
Orientações metodológicas específicas para a Unidade Curricular 9: Gerir a produção e 
comercialização do vestuário 

Esta UC visa contribuir para que os alunos entendam a importância da gestão da imagem, marca 

e rotinas de trabalho para que ao ingressarem no mercado de trabalho se fazendo valer de seussaberes 

profissionais. 

 

7. Aproveiamento de Conhecimentos e de Experiências Anteriores  
 

De acordo com a legislação educacional em vigor, é possível aproveitar conhecimentos e 

experiências anteriores dos alunos, desde que diretamente relacionados com o Perfil Profissional de 

Conclusão do presente curso. 

O aproveitamento de competências anteriormente adquiridas pelo aluno 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. 

 

8. Avaliação  
 

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

propósitos: 

• Ser diagnóstica: Averiguar o conhecimento prévio de cada aluno e seu nível de 
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domínio das competências, indicadores e elementos, elencar as reais necessidades 
de aprendizado e orientar a abordagem docente. 

• Ser formativa: Acompanhar todo o processo de aprendizado das competências 
propostas neste plano, constatando se o aluno as desenvolveu de forma suficiente 
para avançar a outra etapa de conhecimentos e realizando adequações, se 
necessário. 

• Ser somativa: Atestar o nível de rendimento de cada aluno, se os objetivos de 
aprendizagem e competências foram desenvolvidos com êxito e verificar se o 
mesmo está apto a receber seu certificado ou diploma. 

• Ser continuada: Considerar o desenvolvimento de cada aluno ao logo do processo 
de ensino e aprendizagem, permitindo que as aprendizagens sejam avaliadas de 
forma contínua. Através da observação permanente e da realização de atividades 
diferentes, o docente poderá acompanhar o desenvolvimento de seus alunos e 
realizar uma reflexão constante de sua prática, bem como favorecer a utilização de 
novos instrumentos de trabalho 

 

8.1. Forma de expressão dos resultados da avaliação 

• Toda avaliação deve ser acompanhada e registrada ao longo do processo de ensino 
e aprendizagem. Para tanto, definiu-se o tipo de menção que será utilizada 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: 

 

8.1.1. 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 

 
8.1.2. Menção por Unidade Curricular 

Ao término de cada Unidade Curricular (Competência, Estágio, Prática Profissional, Prática 
Integrada 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 
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Unidade Curricular, caso algum dos indicadores não seja atingido, o aluno 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 

 
8.1.3. Menção para aprovação no curso 

Para aprovação no curso, o aluno precisa atingir D (desenvolveu) em todas as unidades 
curriculares (Competências e Unidades Curriculares de Natureza Diferenciada). 

Além da menção D (desenvolveu), o aluno 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 

8.2. Recuperação 

A recuperação será imediata à constatação das dificuldades do aluno, 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. 

 

 

9. Estágio Profissional Supervisionado  
 

O Estágio tem por finalidade propiciar condições para a integração dos alunos 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, pode ser facultada aos alunos a realização do 

Estágio, de acordo com a demanda do mercado de trabalho. Desenvolvido como atividade opcional, a 

carga horária do estágio é apostilada ao histórico escolar do aluno. 

No presente curso, o Estágio não é obrigatório. 
 

 

10. Instalações, Equipamentos e Recursos Didáticos  

 
10.1. Instalações e equipamentos: 

Sala de aula convencional, laboratórios de costura, desenho e informática. 
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10.2. Recursos didáticos: 
O Departamento Regional deve especificar o que será adquirido pelo aluno ou fornecido pelo 

Senac em caso de alunos do Programa Senac de Gratuidade (PSG). Sugere-se utilizar como material de 

apoio, livros da Biblioteca Virtual do Senachttps://bibliotecadigitalsenac.com.br e vídeos do canal 

Senac Recomenda - https://www.youtube.com/channel/UCm8rxICUI9-aH5ZAtTkKGuQ 

 

Material do Aluno 
 

03 canetas nanquim descartáveis, na cor preta: 0.1 + 0.3 + 0.501 
lapiseira 0,5 com duas caixas de refil 
01 borracha plástica branca desenho01 
calculadora de bolso 
02 canetas estereográficas cristal, com ponteira média (01 vermelha + 01 azul)03 
lápis preto para uso comum (HB, 2B e 6B) 
01 conjunto de réguas contendo: 01 esquadro de 45º + 01 esquadro de 30º + 01 reta 
milimetrada de 60 cm + 01 curva de alfaiate + 01 curva francesa 
01 conjunto de réguas miniaturas contendo: (reta em escala 1:2 e 1:5 + curvas alfaiate e 
francesas 
01 régua quadriculada em acrílico transparente, com bordas polidas, com 150 mm X 300 mm03 
canetas hidrocores (vermelha, azul e verde) 
01 dedal de metal /alumínio para costura. Medidas aproximadas 1,8 cm X 1,7 cm01 
carretilha para molde de costura com cabo plástico 
01 tesoura pra uso geral em inox ou aço forjado01 
tesoura para costura em aço forjado 
01 tesoura de arremate (pic) de pontas e linhas. Lâmina de aço e cabo plástico. Tamanho:12,5 
cm 
01 desmanchador de costura em aço, com cabo em material plástico e capa protetora. 
Tamanho aproximado: entre 7 cm e 10 cm. 
01 alicate de pique em moldes. Totalmente em aço. Comprimento aproximado: 11cm02 
caixas de alfinetes cabeças nº29 
01 fita métrica em PVC com 1,5 m 
01 giz de costura craê. Formato retangular. Tamanho padrão 
01 caderno para anotações, pautado, no tamanho A5, com capa dura01 
caixa de lápis de cor com 12 cores 

 
OBS: de acordo com a descrição acima o quantitativo de matérias o aluno terá que adquirir materiais 
conforme a nova demanda. Além disso, preciso fazer todos os moldes das unidadescurriculares junto 
com o professor para ter a noção precisar já com margem de erros para a 
compra dos tecidos de algodão e do papel grafite que será de reponsabilidade dos alunos. 

 
 

 

11. Perfil do Pessoal Docente e Técnico  
 

O desenvolvimento da oferta ora proposta requer docentes com experiência profissional em 

Moda, Costura, Desenho, Modelagem e Informática e formação superior em Design, Design de Moda, 

Engenharia, Gestão e áreas correlatas. 

https://www.youtube.com/channel/UCm8rxICUI9-aH5ZAtTkKGuQ
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UC1: Aplicar materiais têxteis 
no processo de produção do 
vestuário (96h ) 

Profissionais com experiência profissional em 
conhecimentos de componentes e construção têxtil, fibras, 
filamentos, fios e tecidos. Desejável formação superior 
Design, Design de Moda e áreas correlatas. 

UC2: Criar vestuário aplicando 
os princípios de 
desenvolvimento sustentável 
(36h) 

Profissionais com experiência profissional em 
conhecimentos ambientais, ética, processos sustentáveis, 
métodos de reciclagem. Desejável formação superior 
Design, Design de Moda, Engenharia, Gestão e áreas 
correlatas. 

UC3: Elaborar modelagem plana 
(108h) 

Profissionais com experiência profissional e conhecimentos 
de modelagem plana, geometria e processos de construção 
de moldes industriais e/ou sob medida. Desejável 
formação superior Design, Design de Moda e áreas 
correlatas. 

UC4: Crair modelagem e ficha 
técnica do vestuário (96h) 

Profissionais com experiência profissional e conhecimentos 
de desenho, desenho técnico de vestuário, programas de 
desenho em computador, corel draw e processos de 
construção de fichas técnicas para processos produtivos de 
vestuário. Desejável formação superior Design, Design de 
Moda e áreas correlatas. 

UC5: Desenvolver modelagem 
computadorizada 
(40h) 

Profissionais com experiência profissional e conhecimentos 
de corte e costura, utilização dos diversos tipos de máquias 
de costura e equipamentos industriais da confecção de 
vestuário. Desejável formação superior Design, Design de 
Moda e áreas correlatas. 

UC6: Elaborar Moulage (108h) Profissionais com experiência profissional e conhecimentos 
de modelagem tridimensional, técnicas de moulage, 
geometria e processos de construção de moldes sob 
medida. Desejável formação superior Design, Design de 
Moda e áreas correlatas. 

UC7: Modelagem e montagem de 
peças em alfaiataria (108h) 

Profissionais com experiência profissional e conhecimentos 
de modelagem e processos de construção de peças de 
vestuário com acabamentos de alfaiataria. Desejável 
formação superior Design, Design de Moda e áreas 
correlatas. 

UC8: Confeccionar peças de 
vestuário (108h) 

Profissionais com experiência profissional e conhecimentos 
de corte e costura, utilização dos diversos tipos de máquias 
de costura e equipamentos industriais da confecção de 
vestuário. Desejável formação superior Design, Design de 
Moda e áreas correlatas. 

UC9: Gerir a produção e 
comercialização do vestuário 
(60h) 

Profissionais com experiência profissional e conhecimentos 
de modelagem , corte e costura, bem como todos os 
processos de produção. Conhecimentos de 
comercialização, precificação e inserção do produto no 
ponto de venda. Desejável formação superior Design, 
Design de Moda e áreas correlatas. 
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12. Referências Bibliograficas  
 

Unidades Curriculares 

UC1: Aplicar Materiais Têxteis no Processo de Produção do vestuário 

Carga Horária:96h 
 

Bibliografia Básica 
PEZZOLO, Dinah Bueno. Tecidos: historia,tramas,tipos e usos. 6. Ed. São Paulo: Ed. Senac São Paulo, 
2021. ISBN: 9786555368017. Disponivel em: Editora Senac > Buscar (bibliotecadigitalsenac.com.br) 

SILVA, Camila Borges da. MONTELEONE, Joana. DEBOM, Paulo. A História na Moda, a Moda na 
História. 1ª edição, Alameda Editorial, 2019. 356 p. Il. ISBN: 978-8579394607 

 
Bibliografia Complementar 
ANAWALT, Patrícia Rieff. A historia mundial da roupa. São Paulo: Ed. Senac São Paulo, 2011. 608 p. 
Il. ISBN: 978-8539601073. 

 

KOHLER, Carl. Historia do vestuario. 3. ed. Tradução de: Jefferson Luiz De Camargo. Sao Paulo: 
WMF Martins Fontes, 2009. 564 p. Il. Título original: A history of costume. ISBN 9788578271138. 

UC2: Criar vestuário aplicando os princípios de desenvolvimento sustentável 

Carga Horária: 36h 
 

Bibliografia Básica 
LEITE, Adriana Sampaio e VELLOSO, Marta Delgado. Desenho técnico de roupa feminina. Ed. Senac 
São Paulo, 2017. 160 p. ISBN: 978-8539612956. Disponível em: Editora Senac > Buscar 
(bibliotecadigitalsenac.com.br) 

 
Bibliografia Complementar 

BRYAN, Michele Wesen. Desenho de moda: técnicas de ilustração para estilistas. 2. ed. São Paulo: 
SENAC São Paulo, 2020. ISBN: 9786555361018. Disponivel em: Editora Senac > Buscar 
(bibliotecadigitalsenac.com.br) 

UC3: Elaborar Modelagem Plana 

Carga Horária: 108h 

Bibliografia Básica 

BERG,Ana Laura Marchi.Técnicas de modelagem feminina: Construção de bases e volumes. 1ª 
edição. Editora Senac São Paulo, 2019. 208p. .208p. Il. ISBN: 978-8539626922. Disponível em: 

Editora Senac > Buscar (bibliotecadigitalsenac.com.br) 

 
Bibliografia Complementar 
VENDRAME, Marilda (Coord.), DELGADO, Valéria (Coord.); CARVALHEIRO, Rosa Marly (Coord.). 
Moldes femininos: noções básicas . São Paulo: Ed. Senac São Paulo 2019. eBook Kindle. 
Disponivel em: Editora Senac > Buscar (bibliotecadigitalsenac.com.br) 

 
BERG, Ana Laura Marchi. Técnicas de modelagem feminina: construção de bases e volumes. São 

Paulo: SENAC São Paulo, 2019. ISBN 9788539626922. Disponivel em: Editora Senac > Buscar 
(bibliotecadigitalsenac.com.br) 

https://www.bibliotecadigitalsenac.com.br/%23/busca?term=tecidos
https://www.amazon.com.br/s/ref%3Ddp_byline_sr_book_1?ie=UTF8&field-author=Camila%2BBorges%2Bda%2BSilva&text=Camila%2BBorges%2Bda%2BSilva&sort=relevancerank&search-alias=stripbooks
https://www.amazon.com.br/s/ref%3Ddp_byline_sr_book_2?ie=UTF8&field-author=Joana%2BMonteleone&text=Joana%2BMonteleone&sort=relevancerank&search-alias=stripbooks
https://www.amazon.com.br/s/ref%3Ddp_byline_sr_book_3?ie=UTF8&field-author=Paulo%2BDebom&text=Paulo%2BDebom&sort=relevancerank&search-alias=stripbooks
https://www.bibliotecadigitalsenac.com.br/%23/busca?term=Desenho%20t%C3%A9cnico%20de%20roupa%20feminina
https://www.bibliotecadigitalsenac.com.br/%23/busca?term=Desenho%20t%C3%A9cnico%20de%20roupa%20feminina
https://www.bibliotecadigitalsenac.com.br/%23/busca?term=Desenho%20de%20moda%3A%20t%C3%A9cnicas
https://www.bibliotecadigitalsenac.com.br/%23/busca?term=Desenho%20de%20moda%3A%20t%C3%A9cnicas
https://www.amazon.com.br/Ana-Laura-Marchi-Berg/e/B07HVXYY3P/ref%3Ddp_byline_cont_book_1
https://www.bibliotecadigitalsenac.com.br/%23/busca?contentInfo=1697&term=T%C3%A9cnicas%20de%20modelagem%20feminina
https://www.bibliotecadigitalsenac.com.br/%23/busca?contentInfo=1154&term=Moldes%20femininos%3A%20no%C3%A7%C3%B5es
https://www.bibliotecadigitalsenac.com.br/%23/busca?contentInfo=1697&term=tecnicas%20de%20modelagem%20f
https://www.bibliotecadigitalsenac.com.br/%23/busca?contentInfo=1697&term=tecnicas%20de%20modelagem%20f
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UC4: Criar Modelagem e Ficha Técnica do Vestuário 
Carga Horária: 96h 

 

Bibliografia Básica 
LEITE, Adriana Sampaio e VELLOSO, Marta Delgado. Desenho técnico de roupa feminina. Ed. Senac 
São Paulo, 2017. 160 p. ISBN: 978-8539612956. Disponivel em: Editora Senac > Buscar 
(bibliotecadigitalsenac.com.br) 

 
Bibliografia Complementar 
BRYAN, Michele Wesen. Desenho de moda: técnicas de ilustração para estilistas. 2. ed. São Paulo: 
SENAC São Paulo, 2020. ISBN: 9786555361018. Disponivel em: Editora Senac > Buscar 
(bibliotecadigitalsenac.com.br) 

UC5: Desenvolver modelagem computadorizada 
Carga Horária: 40h 

 

Bibliografia Básica  
LEITE, Adriana Sampaio e VELLOSO, Marta Delgado. Desenho técnico de roupa feminina. Ed. Senac 
São Paulo, 2017. 160 p. ISBN: 978-8539612956. Disonivel em: Editora Senac > Buscar 
(bibliotecadigitalsenac.com.br) 

 
Bibliografia Complementar  
BRYAN, Michele Wesen. Desenho de moda: técnicas de ilustração para estilistas. 2. ed. São Paulo: 
SENAC São Paulo, 2020. ISBN: 9786555361018. Disponivel em: Editora Senac > Buscar 
(bibliotecadigitalsenac.com.br) 

UC6: Elaborar Moulage 
Carga Horária: 108h 

 
Bibliografia Básica 
DUBURG, Annette; VAN DER TOL, Rixt; PACHECO, Bruna. Moulage: arte e técnica no design de moda. 
Porto Alegre: Bookman, 2012. 248 p. il.. ISBN 9788540701250. 

 
ABLING, Bina; MAGGIO, Kathleen; BUCHWEITZ, Cláudia; MARTINS, Laura; PACHECO, Bruna. 
Moulage, Modelagem e Desenho: Prática Integrada. Porto Alegre: Bookman, 2014. 224 p. il.. 
ISBN 9788582601877. 

 
Bibliografia Complementar 

 
NAKAMICHI, Tomoko. Pattern magic: A magia da modelagem. Porto Alegre: Ed. GG Moda, 2012. 
ISBN: 9788565985017 
NAKAMICHI, Tomoko. Pattern magic: A magia da modelagem 2. 1ª edição.Porto Alegre: Ed. GG 
Moda, 2013.104p.il. ISBN: 978-8565985024 
NAKAMICHI, Tomoko. Pattern magic: A magia da modelagem 3. 1ª edição.Porto Alegre: Ed. GG 
Moda, 2017. 100p.il. ISBN: 978-8584520725 

UC7: Modelar e montar peças em alfaiataria 

Carga Horária: 108h 

 
Bibliografia Básica 

 
ROSA, Stefania. Alfaiataria: modelagem plana masculina.. 3. ed. Brasília: Ed. Senac Distrito Federal, 
2014. 224 p. Il. ISBN 9788562564253. 

https://www.bibliotecadigitalsenac.com.br/%23/busca?contentInfo=1249&term=desenho%20tecnico
https://www.bibliotecadigitalsenac.com.br/%23/busca?contentInfo=1249&term=desenho%20tecnico
https://www.bibliotecadigitalsenac.com.br/%23/busca?contentInfo=1252&term=Desenho%20de%20moda%3A%20t%C3%A9cnicas%20de
https://www.bibliotecadigitalsenac.com.br/%23/busca?contentInfo=1252&term=Desenho%20de%20moda%3A%20t%C3%A9cnicas%20de
https://www.bibliotecadigitalsenac.com.br/%23/busca?contentInfo=1249&term=desenho%20tecnico
https://www.bibliotecadigitalsenac.com.br/%23/busca?contentInfo=1249&term=desenho%20tecnico
https://www.bibliotecadigitalsenac.com.br/%23/busca?contentInfo=1252&term=Desenho%20de%20moda%3A%20t%C3%A9cnicas
https://www.bibliotecadigitalsenac.com.br/%23/busca?contentInfo=1252&term=Desenho%20de%20moda%3A%20t%C3%A9cnicas
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Bibliografia Complementar 
MOTTA, Eduardo. Alfaiatarias: radiografia de um ofício incomparável. Fortaleza: Senac Ceará, 
2017. 216 p. Il. ISBN 9788599723333. 

UC8: Confeccionar Peças de Vestuário 

Carga Horária: 108h 
 

Bibliografia Básica 
FULCO, Paulo de Tarso; MENDES, Antônia Neusa. Costurar e empreender: o universo da confecção. 
São Paulo: SENAC São Paulo, 2018. 184 p. IL. ISBN 9788539622450 

UC9: Gerir produção e comercialização do vestuário 

Carga Horária: 60h 

 
Bibliografia Básica 

FULCO, Paulo de Tarso; MENDES, Antônia Neusa. Costurar e empreender: o universo da confecção. 

São Paulo: SENAC São Paulo, 2018. 184 p. IL. ISBN 9788539622450. 
 
 

13. Prazo de Integralização  
 

O prazo máximo de integralização para conclusão de todas as unidades curriculares não poderá 

exceder o dobro do tempo necessário para cumprimento da carga horária total do curso. 

 

 

14. 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 Modelagem do Vestuário, com validade nacional. 
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 ANEXO A – Diploma  
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 ANEXO B – Histório Escolar  
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