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1. Identificação 

Dados da Instituição: Instituto Federal Catarinense – Campus Camboriú 

CNPJ: 10.635.424/0004-29 

Endereço: Rua Joaquim Garcia s/nº - Cx. Postal nº 16. 

Bairro: Centro Cidade: Camboriú CEP: 88340 055 Telefone: (47) 2104-0800 

 

Proponente: Elisete da Silva  

Setor em que está localizado: Sala professores GN 

Cargo/Função: Docente CPF: 83835601920 SIAPE: 1946758 

Telefone celular: (47) 99361586 Telefone comercial: (47) 2104-0800 

Endereço eletrônico (e-mail): elisete.silva@ifc.edu.br 

Carga horária no curso (caso participe): 160 horas 

 

Colaboradores (Docentes e técnico-administrativos envolvidos no curso) 

Nome Cargo/Formação Unidade curricular Carga horária 
no curso 

Elisete da Silva Docente/ 
Especialização 

Processo Criativo 20 horas 

Elisete da Silva Docente/ 
Especialização 

Desenhista de Moda 140 horas 

Elisângela da Silva Rocha Docente/ 
Doutorado 

Marketing de Moda 80 horas 

 
2. Apresentação 

Apresentação do Campus:  
Os Institutos Federais de Educação, Ciência e Tecnologia, criados por meio da Lei 

11.892/2008, constituem um novo modelo de instituição de educação profissional e 
tecnológica, que visa responder de forma eficaz às demandas crescentes por formação 
profissional, por difusão de conhecimentos científicos e tecnológicos e de suporte aos 
arranjos produtivos locais. 

Presente em todos os estados, os Institutos Federais contem a reorganização da 
Rede Federal de Educação Profissional, oferecendo formação inicial e continuada, ensino 
médio integrado, cursos superiores de tecnologia, bacharelado em engenharias, 
licenciaturas e pós-graduação. 
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Especificamente, o Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia Catarinense 
(IFC) resultou da integração das antigas Escolas Agrotécnicas Federais de Concórdia, Rio do 
Sul e Sombrio juntamente com os Colégios Agrícolas de Araquari e de Camboriú, estes 
últimos, até então vinculados à Universidade Federal de Santa Catarina. A esse conjunto de 
somaram-se: Campus Videira e Luzerna, Campus Avançados de Blumenau, Fraiburgo, 
Ibirama, Brusque, São Francisco do Sul e São Bento do Sul, além do Polo de Abelardo Luz. 

O IFC oferece cursos em sintonia com a consolidação e o fortalecimento dos 
arranjos produtivos locais, estimulando a pesquisa aplicada, a produção cultural, o 
empreendedorismo e o cooperativismo, apoiando processos educativos que levem à 
geração de trabalho e renda, especialmente a partir de processos de autogestão. 

O Campus Camboriú, até final de 2008 denominado Colégio Agrícola de Camboriú – 
CAC, - foi fundado em 08 de abril de 1953, após um acordo firmado entre os Governos da 
União e do Estado de Santa Catarina, conforme publicado no Diário Oficial da União em 15 
de abril de 1953. Em 1962 foi dado início às atividades pedagógicas, momento em que a 
instituição oferecia o Curso Ginasial Agrícola. Em 1965 houve a criação do Curso Técnico em 
Agricultura, passando, em 1973, a denominar-se Curso Técnico em Agropecuária. 
Primeiramente, a escola ficou sob a responsabilidade da Diretoria do Ensino Agrícola do 
Ministério da Agricultura. A parte didático-pedagógica, por sua vez, passou a estar 
vinculada à Secretaria de Ensino de 2° Grau do Ministério da Educação e Cultura (MEC). O 
decreto número 62.178, de 25 de janeiro de 1968, transferiu a responsabilidade 
administrativa e financeira do Colégio para a Universidade Federal de Santa Catarina 
(UFSC), estando diretamente vinculado à Pró Reitoria de Ensino, restringindo suas 
atividades de ensino ao antigo 2º Grau profissionalizante. Somente em 1990 o Colégio 
Agrícola de Camboriú - CAC passou a ofertar o Curso Técnico em Agropecuária na 
modalidade subsequente ao ensino médio. Apesar de ser uma instituição nomeada como 
agrícola, a partir de 2000, percebendo o potencial produtivo local, passou a oferecer 
também cursos técnicos nas áreas de Informática e Meio Ambiente. Posteriormente, em 
2003, constituiu-se o Curso Técnico em Transações Imobiliárias e, da mesma forma, a partir 
de 2008, o curso Técnico em Turismo e Hospitalidade. No ano de 2007 foi implantado o 
Curso do Programa Nacional de Integração da Educação Profissional na modalidade de 
Educação de Jovens e Adultos – PROEJA – ofertando ensino médio e qualificação 
profissional.  

Localizado no município de Camboriú, estado de Santa Catarina, o campus possui 
uma área total de 205,0 hectares, com 9.024 m². de área construída, sendo que dessa área 
5.832 m² são áreas construídas para atividades agropecuárias. As demais áreas são 
ocupadas por: salas de aula, alojamentos, biblioteca informatizada, cozinha, refeitório, 
lavanderia, almoxarifado, indústrias rurais, abatedouro, oficina mecânica, marcenaria, casa 
de funcionários, espaços de preservação ambiental, além de ruas, parques e jardins. 

Em 2009, o CAC transformou-se num Campus do Instituto Federal Catarinense, 
atendendo à chamada pública da SETEC/MEC para que os colégios agrícolas se tornassem 
institutos, ampliando sua capacidade de oferta à comunidade. O Instituto Federal 
Catarinense – Campus Camboriú, atende em torno de 1543 estudantes e oferece 15 cursos: 
7 cursos técnicos ofertados nas modalidades integrada ao ensino médio e/ou subsequente 
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(Agropecuária, Controle Ambiental, Informática, Hospedagem, Redes de Computadores, 
Segurança do Trabalho e Transações Imobiliárias); 5 cursos superiores (Licenciatura em 
Matemática, Pedagogia, Bacharel em Sistemas de Informação, Tecnologia em Negócios 
Imobiliários e Sistemas para Internet) e 3 cursos de pós-graduação (Pós-graduação em 
Treinadores e Instrutores de Cães-guias, Pós-graduação à distância, em nível de 
especialização, em Educação Profissional Integrada a Educação Básica na Modalidade de 
Educação de Jovens e Adultos – Proeja e Pós-graduação, em nível de especialização, em 
Gestão e Negócios).  

Para que os objetivos estabelecidos pela lei 11.892/2008 sejam alcançados, faz-se 
necessário a elaboração de documentos que norteiem todas as funções e atividades no 
exercício da docência, os quais devem ser construídos em sintonia e /ou articulação com o 
PDI e o PPI, com as Políticas Públicas de Educação e com as Diretrizes Curriculares 
Nacionais. 

Nessa perspectiva, o presente documento tem o objetivo de apresentar o Projeto 
Pedagógico de Curso que vislumbra a formação em Desenhista de Moda, no Campus 
Camboriú, no intuito de atender à necessidade institucional e social, considerando o 
Projeto Pedagógico Institucional (PPI) e o Plano de Desenvolvimento Institucional (PDI) do 
Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia Catarinense. 

Segundo HOPKINS “O desenho pode ser descrito como um processo evolutivo 
fundamental para comunicar ideias”. Ele é muito usado por designers e ilustradores de 
forma criativa, que inicialmente começam a desenhar dentro das proporções do Desenhista 
de Moda. À medida que se desenvolve, ele passa a criar o seu próprio estilo de desenho.  

A importância do desenho para o profissional está em conhecer as proporções e 
saber representar de forma adequada como será o novo produto, para que ele possa ser 
confeccionado. O desenho é um recurso importante em todas as etapas do processo de 
criação e produção de moda, para isso ele precisa desenvolver suas habilidades através de 
diferentes estilos, técnicas e abordagens de desenhos utilizados na indústria da moda.  

Com esse curso, a instituição poderá fornecer a comunidade interna e externa um 
conhecimento diversificado que abrange todos aqueles que estão interessados na área de 
Desenhista de Moda. 

Este projeto apresentar-se-á estruturado conforme a Resolução 64/2016, que dispõe 
sobre a Regulamentação para Cursos de Qualificação do Instituto Federal de Educação, 
Ciência e Tecnologia Catarinense. 

 
3. Dados Gerais do Curso 

Nome do curso: Desenhista de Moda 
Eixo tecnológico: Produção cultural e design 
Categoria: ( X ) Formação inicial       (  ) Formação continuada  
Carga horária: 240 horas 
Escolaridade mínima: Ensino fundamental completo 
Números de vagas (turma): 30 
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Periodicidade das aulas: 2 x por semana (60 minutos de duração – 4 horas) 
Modalidade de oferta: ( X ) Presencial    (   ) Distância 
Turno: vespertino 
Local de oferta: IFC Campus Camboriú 

Obs: As aulas serão desenvolvidas na modalidade presencial, podendo, de acordo com o 
art. 2º, parágrafo 4º, da Resolução nº 064/CONSUPER/2016, ter até 50% de atividades não 
presenciais em cada disciplina.  

 
4. Justificativa 

O Curso de Qualificação Profissional em Desenhista de Moda tem como objetivo 
capacitar o estudante para desenhar croquis de estilo feminino, masculino e infantil e 
representar peças do vestuário viabilizando a criação de produtos de moda com base no 
desenvolvimento de pesquisas de tendências e consumo de moda.  

Conforme SEBRAE (2013), a região da Foz do Itajaí pertencente aos municípios de 
Balneário Camboriú Balneário Piçarras Bombinhas Botuverá Brusque Camboriú Canelinha 
Guabiruba Ilhota Itajaí Itapema Leoberto Leal Luiz Alves Major Gercino Navegantes Nova 
Trento Penha Porto Belo São João Batista Tijucas, contava em 2010 com um total de 2.051 
empresas e 13. 965 empregos no setor de confecção de artigos de vestuário e acessórios 
(Grupo 141- CNAE). Apenas no município de Camboriú havia em torno de 55 empresas e 
305 empregos formais no setor. Balneário Camboriú apresentava no mesmo ano, 121 
empresas e 309 empregos, enquanto Itajaí, município vizinho, contava com 179 empresas e 
1.723 empregos gerados. E, Itapema apresentava 47 empresas e 78 empregos no setor. 

Outro fator a considerar, é que esse curso está inserido no Projeto de Economia 
Solidária (EcoSol) para auxiliar no planejamento de uma Cooperativa no setor de confecção, 
entre os anos de 2019 e 2021 com o Grupo de costureiras atendidas pela Assistência Social 
do município de Camboriú. 

A proposta do curso visa a uma maior diversificação na oferta de cursos no IFC- 
Campus Camboriú com o objetivo de atender o arranjo produtivo local e regional no setor 
de confecção de artigos de vestuário e acessórios (conforme Grupo 141- Tabela CNAE). E 
ainda, proporcionar ensino gratuito na área de desenho de moda às pessoas que residem 
na região, visto que nas proximidades de Camboriú são ofertados cursos de extensão e 
Curso de graduação em Design de Moda, apenas por universidade particular. 

A oferta deste curso no Campus de Camboriú tem como pressuposto oportunizar 
emprego e geração de renda para as pessoas da comunidade e região que anseiam inserir-
se no mercado de trabalho ou mesmo que pretendem criar suas empresas ou cooperativas 
na área da moda.  

Durante o curso, os estudantes desenvolverão competências para atuar em 
estabelecimentos comerciais, ateliê de costura e empresas de confecção de produtos de 
moda, etc. 

  É muito importante que tenhamos consciência de promover e estimular 
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conhecimentos complementares e diversificados com o propósito de possibilitar aos 
estudantes um futuro mais promissor. Desse modo, o curso pode ser considerado um 
mecanismo para desenvolver não somente o aprendizado técnico, possibilitando o 
conhecimento das artes e afins, mas também o contexto da vida, no qual o educando 
poderá desenvolver seu conhecimento e sua criatividade, expressando ideias e 
sentimentos, sempre de forma crítica e reflexiva ao relacionar-se com o mundo através do 
Desenhista de Moda.  

 
5. Objetivos do Curso (geral e específicos) 

Objetivo Geral:  
Capacitar o discente para desenhar croquis de estilo feminino, masculino e infantil e 
representar peças do vestuário viabilizando a criação de produtos de moda com base no 
desenvolvimento de pesquisas de tendências e consumo de moda. 
Objetivos Específicos:  

• Desenvolver sua percepção visual, assim como sua capacidade criativa; 

• Conhecer os materiais utilizados para o Desenhista de Moda; 

• Compreender as técnicas de estudo da anatomia humana, suas proporções e 
movimentos;  

• Desenvolver habilidades para representação gráfica da figura de moda, do vestuário e 
seus complementos. 

• Oferecer a comunidade subsídios teórico-práticos que aprimorem conhecimentos, 
habilidades e atitudes abrindo novas perspectivas de aprendizagem; 

• Compreender sobre os principais fatores que determinam o comportamento do 
consumidor de moda; 

• Conhecer sobre as principais ferramentas para pesquisa de Tendências de moda. 

 
6. Público-alvo 

O Curso de Desenhista de Moda na modalidade presencial é destinado a estudantes do IFC 
e comunidade em geral que tenham o Ensino Fundamental Completo. 

 
7. Pré-requisitos e mecanismos de acesso ao curso 

• Ensino Fundamental Completo. 

• O período de inscrições será estipulado por edital e devidamente publicado no site 
institucional. 

• Caso o número de inscritos for superior ao número de vagas, os candidatos serão 
submetidos a um sorteio público. 

• Após o sorteio, os candidatos comporão uma lista classificatória, sendo convocados 
para matrícula os primeiros 30 classificados. Os demais ficarão em espera, para o caso 
de vagas remanescentes.  

• A matrícula será realizada no Campus Camboriú. O candidato selecionado que não 
efetuar a matrícula no local e horários indicados perderá o direito a vaga. Constatada a 
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desistência, serão chamados os candidatos da lista de espera. 

 
8. Perfil do egresso 

Após a realização deste curso, o discente terá capacidade para elaborar desenhos de moda, 
e representar peças do vestuário por meio do desenho técnico e suas especificações 
viabilizando a criação de produtos de moda com base no desenvolvimento de pesquisas de 
tendências e consumo de moda.  

 
9. Matriz Curricular 

Conteúdo Programático Carga Horária Carga Horária 
Atividades 

não 
presenciais 

Docente 

Processo Criativo 20h 10h  
Elisete da Silva - 160h/a Desenho de Moda 140h 70h 

Marketing de Moda 80h 40h Elisângela da Silva Rocha -80h/a 

Carga Horária total do 
módulo 

240h/a 120h/a  

 
10. Ementário 

Disciplina: Processo Criativo Carga horária: 20 horas 

Ementa: Processo Criativo e técnicas de criatividade. 

Conteúdo: Conceitos de criatividade e inovação; Processo Criativo e técnicas de 
criatividade;  

Referências bibliográficas:  
CRIATIVIDADE e inovação. São Paulo: Pearson Education do Brasil, c2011. 133 p. ISBN 
9788576058847. 
PAZMINO, Ana Veronica. Como se cria: 40 métodos para design de produtos. Ana Veronica 
Pazmino. - São Paulo: Blucher, 2015. (consta na biblioteca) 
TREPTOW, Doris. Inventando moda: planejamento de coleção. 3. Ed. Brusque: Ed. Do 
autor, 2005. 

Disciplina: Desenho de Moda Carga horária: 140 horas 

Ementa: Estudo da anatomia humana relacionando à representação da figura de moda. 
Detalhamentos da figura humana e de moda (face, olhos, boca, mãos, pés, cabelos e 
outros). Desenvolvimento de croquis feminino, masculino e infantil. Representação gráfica 
de peças de vestuário, calçados e acessórios. Técnicas de estilização. Materiais utilizados 
em vestuário. Ficha técnica. Desenho técnico e planificado. Sombra e luz. Teoria das cores. 
Técnicas de colorização e composição visual. 

Conteúdo: Os diversos profissionais da moda;  
A moda e as suas engrenagens;  
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Exercícios de coordenação motora e desbloqueio do desenho; 
Estudos da anatomia humana feminina, masculina e infantil; 
Construção da figura feminina: Proporção e rotação; 
Construção da figura masculina: Proporção e rotação; 
Construção da figura infantil: Proporção e rotação; 
Complementos da figura humana: olhos, nariz, boca, orelha femininos, masculinos e 
infantis; 
Complementos da figura humana: cabeça/face movimentos da cabeça, cabelos; 
Complementos da figura humana: mãos, pés, braços, pernas; 
Complementos da figura de moda: rosto, olhos, nariz, boca, tronco, mãos, pés, pernas e 
braços; 
Figura feminina, masculina e infantil de moda em movimento; 
Estudo das linhas de movimento das roupas, acessórios e calçados; 
Vestuário, acessórios e calçados; 
Estilização; 
Materiais utilizados em vestuário; 
Ficha técnica 
Desenho técnico e planificado. 
Sombra e luz.  
Teoria das cores  
Técnicas colorização: Lápis de cor, guache, aquarela, canetas; 
Técnicas composição visual: recortes e colagem. 

Referências bibliográficas:  
BLACKMAN, Cally. 100 Anos de Moda: a história da indumentária e do estilo no século XX, 
dos grandes nomes da alta costura ao prêt-à-porter. 1. ed., 4 reimp. São Paulo: Publifollha, 
2014. 399p.  
Criatividade e Inovação. São Paulo: Pearson Education do Brasil, c2011. 133 p.  
PAZMINO, Ana Veronica. Como se cria: 40 métodos para design de produtos. Ana Veronica 
Pazmino. - São Paulo: Blucher, 2015. (consta na biblioteca) 
FERNÁNDEZ, Angel, ROIG, Gabriel Martin. Desenho para designers de moda. Lisboa: 
Editorial Estampa, 2007. 
MORRIS, Bethan. Fashion Illustrator: manual do ilustrador de moda. São Paulo: Cosac 
Naify, 2007. 
TREPTOW, Doris. Inventando moda: planejamento de coleção. 3. Ed. Brusque: Ed. do 
autor, 2005. 
LEITE, Adriana Sampaio; VELLOSO, Marta Delgado. Desenho técnico de roupa feminina. 3. 
ed. Rio de Janeiro: SENAC Nacional, 2011. 157 p. 

Disciplina: Marketing de Moda Carga horária: 80 horas 

Ementa: Fundamentos de Marketing, Composto Mercadológico da Moda, Segmentação de 
Mercado e Posicionamento das Marcas de Moda, Comportamento do Consumidor de 
Moda, Pesquisa de Tendências de Moda. 

Conteúdo:  
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Fundamentos do Marketing: Conceitos de Marketing. Evolução do Marketing. Conceitos 
centrais de Marketing. Ambiente de Marketing. Composto mercadológico: Composto 
mercadológico de Produto da Moda. Segmentação de Mercado: Objetivo da segmentação 
de mercado. Tipos de Segmentação de Mercado. Posicionamento das Marcas de Moda: O 
que é Posicionamento de Marca. As Estratégias de Posicionamento. Comportamento 
Consumidor de Moda: Definição Comportamento Consumidor. Grupos de Consumidores. 
Consumidor de Moda. Fatores que determinam o comportamento do consumidor. Papéis 
do consumidor. Processo decisão de compra. Pesquisa de Tendências de Moda: Conceitos 
fundamentais para pesquisa tendências de moda. Ciclo de tendências. Cenários. 
Ferramentas. 

Referências bibliográficas:  
COBRA, Marcos. Marketing e Moda. São Paulo: SENAC, 2007 
HOOLEY, Graham J; PIERCY, Nigel; NICOULAUD, Brigitte. Estratégia de marketing e 
posicionamento competitivo. 4. ed. São Paulo: Pearson Education do Brasil, 2011. xvi, 439 
p. ISBN 9788576058090. Número de chamada: 658.8 H784e (Camboriú) (3 exemplares) 
KALIL, Gloria. FASHION MARKETING: relaçao da moda com o mercado. Editora: SENAC, 
2011. 
KOTLER, Philip; KELLER, Kevin Lane. Administração de marketing. 14. ed. São Paulo: 
Prentice-Hall, Pearson, 2012. 768 p. ISBN 8576050013 Número de chamada: 658.8 K87a (5 
exemplares) 
SAMARA, Beatriz Santos; MORSCH, Marco Aurélio. Comportamento do Consumidor, 
Conceitos e Casos. São Paulo: Pearson Prentice Hall, 2005.  

 
11. Procedimentos didático-metodológicos 

As aulas serão expositivas e práticas. Como recursos poderão ser utilizados: audiovisuais 
ilustrativos e vídeo aulas sobre o tema proposto, sala de aula, projetor, quadro, pincel 
atômico. 

 
12. Instrumentos de Avaliação 

Disciplina: Processo Criativo - Portfólio 
Nota 1 – Técnica criatividade (50%) 
Nota 2 – Técnica criatividade (50%) 
Disciplina: Desenhista de Moda- Portfólio 
Nota 1 - Pasta de Desenho Moda (50%) 
Nota 2 – Minicoleção de Moda (50%) 
Disciplina: Marketing de Moda- Portfólio 
Nota 1 –Produto de Moda (50%) 
Nota 2 –Tendências de Moda (50%) 
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13. Condições para Aprovação/Certificação 

Para a conclusão do curso com aproveitamento favorável, os estudantes deverão 
apresentar: 
a) 75 % de presença no curso; 
b) Média igual ou superior 6,0 (seis). 
Obs: O estudante que não obtiver a média igual ou superior a 6,0 (seis), terá direito a 
prestar recuperação paralela, conforme Resolução nº 064/2016. 

 
14. Certificação 

A certificação se dará através de certificado único, totalizando as horas de curso e 
especificando os temas ofertados. 
Terá direito à certificação, o estudante que obtiver média do período letivo igual ou 
superior a 6,0 (seis) e frequência igual ou superior a 75% (setenta e cinco por cento) do 
total da carga horária de cada disciplina. 

 
15. Cronograma 

 

Horário Semestre Período Profª Nº Dias C/H Total 

13:30-17:45 1º/2º 31/03 a 17/11/2020 Elisete 30 160 h/a 

13:30-17:45 2º 17/09 a 26/11/2020 Elisete 10 

13:30-17:45 1º/2º 02/04 a 10/09/2020 Elisângela 20 80 h/a 

 
16. Infraestrutura física e equipamentos 

O IFC – Campus Camboriú possui instalações adequadas para um ambiente educacional 
favorável, com recursos pedagógicos e audiovisuais necessários. Os estudantes serão 
devidamente matriculados e acessarão todos os espaços e serviços oferecidos pela 
instituição. As aulas ocorrerão nas salas de aulas, o qual possui estrutura e equipamentos 
necessários à prática das disciplinas. 
Vale ressaltar que o Campus possui instalações e amplo acesso a pessoas com deficiência 
física que se locomovem com cadeiras de rodas, tendo banheiros adaptados, plataforma 
elevatória, rampas e vagas exclusivas no estacionamento. Além disso, há o NAPNE - Núcleo 
de Apoio a Pessoas com Necessidades Específicas, que dará amplo apoio em relação a 
deficiências intelectuais. 
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