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RESOLUÇÃO CEPE/CA   100/2022

Reformula o Projeto Pedagógico do Curso de
Design de Moda, a ser implantado a partir do
ano letivo de 2023.

CONSIDERANDO a Lei n° 9394/96 - Lei de
Diretrizes e Bases da Educação Nacional;

CONSIDERANDO a Resolução CNE/CES n0 5,
de 8 de março de 2004, que aprova as Diretrizes Curriculares Nacionais do Curso
de Graduação em Design, e dá outras providências;

CONSIDERANDO a Resolução CNE/CP n0 2,
de 15 de junho de 2012, que estabelece as Diretrizes Curriculares Nacionais para
a Educação Ambiental;

CONSIDERANDO a Lei Estadual n° 17.505, de
11 de janeiro de 2013, que institui a Política Estadual de Educação Ambiental e o
Sistema de Educação Ambiental e adota outras providências;

CONSIDERANDO a Resolução do Conselho
Nacional de Educação CNE/CP n° 1, de 30 de maio de 2012, que estabelece
Diretrizes Nacionais para a Educação em Direitos Humanos;

CONSIDERANDO o Parecer do Conselho
Estadual de Educação CEE/CES n° 23/11, sobre inclusão da Língua Brasileira de
Sinais - Libras, como disciplina nos projetos pedagógicos dos cursos de
licenciatura, bacharelado, tecnologia e sequenciais de formação específica, em
cumprimento ao artigo 3°, do Decreto Federal n° 5.626, de 22 de dezembro de
2005, que regulamenta a Lei Federal n° 10.436, de 24 de abril de 2002, que dispõe
sobre a Língua Brasileira de Sinais - Libras;

CONSIDERANDO a Resolução CEPE n0
56/2015, que Institui a oferta de Libras - Língua Brasileira de Sinais como disciplina
especial, para os estudantes dos Cursos de Graduação, bacharelado, da
Universidade Estadual de Londrina;

CONSIDERANDO a Resolução do Conselho
Nacional de Educação CNE/CP n° 1, de 17de junho de 2004, que institui Diretrizes
Curriculares Nacionais para a Educação das Relações Etnico-Raciais e para o
Ensino de hlistória e Cultura Afro-Brasileira e Africana;

CONSIDERANDO a Deliberação do Conselho
Estadual de Educação n° 04/10, que dá nova redação ao artigo 2° da Deliberação
CEE/PR n° 04/06, que estabelece normas para a Educação das Relações Etnico-
Raciais e para o Ensino de História e Cultura Afro-Brasileira e Africana;

CONSIDERANDO a Resolução CNE/CES n0 2,
de 18 de junho de 2007, que dispõe sobre carga horária mínima e procedimentos/
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relativos à integralização e duração dos Cursos de Graduação, bacharelados, na
modalidade presencial;

CONSIDERANDO a Lei 13146, de 6 de julho de
2015, que Institui a Lei Brasileira de Inclusão da Pessoa com Deficiência (Estatuto
da Pessoa com Deficiência);

CONSIDERANDO a Resolução CEPE n0
39/2021, que regulamenta a Creditação Curricular da Extensão na Universidade
Estadual de Londrina;

CONSIDERANDO a Resolução CEPE n0
71/2021, que estabelece diretrizes dos sistemas académicos e diretrizes para
criação, reformulação e adequação de Projetos Pedagógicos de Cursos de
Graduação na Universidade Estadual de Londrina;

CONSIDERANDO o disposto no Regimento
Geral da UEL;

CONSIDERANDO que cada Curso de
Graduação tem um currículo organizado de acordo com a legislação em vigor,
devendo ser cumprido integralmente pelo estudante, a fim de que possa qualificar-
se para a obtenção de um grau académico;

CONSIDERANDO os pronunciamentos contidos
no e-Protocolo n° 19.188.128-1, de 08/07/2022;

OS CONSELHOS DE ENSINO, PESQUISA E
EXTENSÃO E DE ADMINISTRAÇÃO aprovaram e eu, Reitora, sanciono a seguinte
Resolução:

Art. 1° Fica aprovado o Projeto Pedagógico do Curso de Design de Moda anexo, a
vigorar a partir do ano letivo de 2023.

Art. 2° Esta Resolução entra em vigor na data de sua publicação, revogadas as
disposições em contrário.

UNIVERSIDADE ESTADUAL DE LONDRINA, 09 de novembro de 2022.

Profa. Dra. Marta
S)

Rei
Ina Gimenez Favaro
>ra
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1. APRESENTAÇÃO

O Projeto Pedagógico do Curso de Design de Moda foi reformulado nos anos de
2021 e 2022 para atender a necessidade de curricularização da extensão, conforme a
legislação nacional e as resoluções da Universidade Estadual de Londrina.

Nesta oportunidade, a comissão propõe alterações voltadas ao aprimoramento
pedagógico, didático e metodológico, a partir de questões verificadas em ampla
autoavaliação realizada pelo Projeto de Pesquisa em Ensino "Atendimento ao Egresso
do Curso de Design de Moda da Universidade Estadual de Londrina: um diagnóstico
sobre a atuação profissional e campo de trabalho" e amparadas pelas reuniões
pedagógicas junto ao Núcleo Docente Estruturante e Colegiada do Curso.

Foram mantidos os eixos de conhecimento: Fundamentação, Gestão de Projetos,
Representação e Expressão, Configuração do Produto e Sistemas de Produtivos,
abordados no curso por meio da metodologia do aprendizado baseado em projetos, da
autogestão do conhecimento, da autonomia e protagonismo do estudante.

Essa reformulação reafirma o compromisso com educação pública, gratuita e de
qualidade, propondo-se a graduar bacharéis em Design de Moda, capazes de
desenvolver produtos, processos, sistemas, serviços e/ou experiências inovadoras, a
partir de um pensamento sistémico integrado à realidade contemporânea, combinando
os componentes materiais e imateriais, aspectos económicos, simbólicos, sócio-éticos,
ambientais, culturais e mercadológicos.

Para finalizar, a comissão registra seu agradecimento aos servidores do
Departamento de Design, Arte Visual, Comunicação, Ciência da Informação e Ciências
Sociais na elaboração deste projeto, bem como, à equipe da Pró-Reitoria de Graduação
pelo suporte ao longo deste percurso.

Comissão responsável pela reformulação do curso de Design de Moda
Professora Doutora Franciele Menegucci

Professora Mestra Lígia Gomes Pereira Prete Andreo
Professora Doutora Lucimar de Fátima Bilmaia Emidio

Professora Mestra Maria Antonia Romão da Silva

Professora Especialista Marlene de Oliveira Carlos
Professora Doutora Patrícia de Mello Souza
Professora Mestra Paula da Silva Hatadani

Professor Doutor Rodrigo Martins de Oliveira Spinosa
Professora Doutora Seila Cibele Sitta Preto

Professora Doutora Suzana Barreto Martins
Professora Mestra Thassiana Almeida Miotto Barbosa

Professora Doutora Valdirene Aparecida Vieira Nunes
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1.1 Dados de Identificação do curso

a) Nome do curso
Design de Moda

b) Centro de Estudo
Centra de Educação, Comunicação e Artes - CECA

c) Departamento(s) proponente(s) do Curso
Design

d) Departamento(s) envolvido(s) no curso (que oferecem atividades académicas)
Departamento de Arte Visual, Departamento de Ciências Sociais,

Departamento de Ciência da Informação, Departamento de Comunicação

e) Titulação/Grau conferido após colação de grau.
Bacharel em Design de Moda

f) Turno de oferta (Matutino/Vespertino/Noturno)
Matutino

g) Número de vagas por turno
30 vagas

h) Número de vagas inicial total (considerando todos os turnos de oferta, se houver)
30 vagas

i) Tempo mínimo e máximo para integralização
Mínimo: 4 anos
Máximo: 8 anos

j) Carga Horária total
2945 horas

k) Sistema Académico (Resolução CEPE no. 71/21)
Sistema de matrícula por série

I) Ano/semestre de início de funcionamento (da reformulação)
2023/1 "semestre

m) Atos normativos (Resolução de criação, atos legais de autorização,
reconhecimento e de renovação de reconhecimento)
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Legislação referente à criação, à autorização e ao reconhecimento do
Curso.

•Criação Resolução n° 3006 de 16.07.96
•Implantação do Curso na DEL em 24.02.97
•Reconhecido pelo Decreto Estadual - Decreto 5.062 em 20.11 .2001
•Ano de Implementação do Currículo 1997
•Grau Bacharel em Design de Moda
•Resolução CEPE n° 28/2005: Reformula o Projeto Político-Pedagógico do Curso

de Design de Moda, implantado a partir do ano letivo de 2005
•Deliberação da Câmara de Graduação n° 056/2007: Estabelece adequações
curriculares para o Curso de Graduação em Design de Moda, a serem
implantadas a partir do ano letivo de 2008

•Deliberação da Câmara de Graduação n° 16/2008: Estabelece adequações
curriculares para o curso de graduação em Design de Moda, a vigorar a partir do
ano letivo de 2009

•Resolução CEPE n° 0248/2009: Reformula o Projeto Pedagógico do Curso de
Design de Moda, a ser implantado a partir do ano letivo de 2010

•Deliberação da Câmara de Graduação n° 17/2012: Estabelece adequações
curriculares no curso de Design de Moda, currículo 2010, a vigorar a partir do
anoletivode2013

•Deliberação da Câmara de Graduação n° 41/2013: Inclui Libras - Língua
Brasileira de Sinais como disciplina especial no Projeto Pedagógico do Curso de
Design de Moda, a partir do ano letivo de 2014

•Deliberação da Câmara de Graduação n° 21/2015: Estabelece adequações
curriculares no curso de Graduação em Design de Moda, currículo 2010

Legislação referente ao Curso (Diretrizes Curriculares Nacionais dos
Cursos de Graduação).

•Ministério da Educação - Conselho Nacional de Educação - Câmara de
Educação Superior - RESOLUÇÃO   5, DE 8 DE MARÇO DE 2004 (*).
Publicada no Diário Oficial da União de 15 de março de 2004, aprova as
Diretrizes Curriculares Nacionais do Curso de Graduação em Design e dá
outras providências.

•Ministério da Educação - Conselho Nacional de Educação - Câmara de
Educação Superior relatores conselheiros: José Carlos Almeida da Silva e Lauro
Ribas Zimmer PROCESSO  : 23001.000074/2002-10 APROVADO EM:
03/04/2002. Diretrizes curriculares nacionais dos cursos de graduação em
direito, ciências económicas, administração, ciências contábeis, turismo,
hotelaria, secretariado executivo, música, dança, teatro e design.
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1.2 Histórico do Curso de Graduação

0 Design de Moda e a Contemporaneidade
O vestuário de moda transita como um fenómeno que sofre alteração de tempos

em tempos em sua configuração, sendo uma influência que orienta os hábitos de vestir
de grupos de usuários em determinado período e localização. As tendências
orientadoras do comportamento podem dominar de forma mais contundente ou mais
branda, podendo um único grupo influenciar vários outros (DULCI, 2019).

Pelo exposto, há de se considerar a moda como uma importante manifestação do
ponto de vista cultural, social, económico, comunicacional e político, visto que, o uso da
roupa há milhares de anos, não servia apenas como proteção física, mas como adorno
e instrumento de distinção, passando, dessa forma, a compreender a complexidade
para a criação do vestuário de moda.

Da mesma maneira, o Design passou a traduzir as ideias em projeto, concepção,
configuração, estrutura, métodos de desenvolvimento e de produção e acabamento,
dando forma, cores e uso para diversos elementos, inclusive se relacionando
diretamente com a moda, assim, ambos possuem em seu cerne, com a mesma
intensidade, o foco no ser humano, seus modos e hábitos de vida.

Segundo Moura (2008, p.37), "a moda é uma importante área de produção e
expressão da cultura contemporânea. Tanto apresenta reflexos e referências da
sociedade quanto dos usos e costumes do cotidiano. [Sua dinâmica] permite refletir,
criar, participar, interagir e disseminar estes costumes".

Assim, a interação do vestuário de moda com o design se efetiva no final do último
século no Brasil, e por meio das inovações presentes no campo do design
contemporâneo, propiciaram novas perspectivas para a criação e produção na área de
moda. Essas inovações romperam limites estéticos ao apresentarem diferentes
materials e processos, agregando diferenciais ao produto e propiciando maior conforto
e praticidade ao usuário. Em outros casos, foram capazes de reduzir impactos
ambientais, melhorar processos e, ainda, tornar a produção mais rápida. A prática
projetual do design de moda tem sido permeada na diversidade dos saberes que a área
incorporou com as metodologias do design para a concepção e execução dos produtos
de vestuário de moda.

Moura (2018, p. 3), refere-se ao Design no contemporâneo como atuante perante
as possibilidades e desafios de compreensão do ser humano em sua complexidade e
a leitura e análise deste tempo, das pessoas e suas maneiras de estar no mundo, as
possibilidades, expressões, projetos, produtos, objetos, ambientes e serviços -
materiais ou imateriais - para dar voz e expressão às diversas sensibilidades e
subjetividades diferenciadas (tanto do designer quanto do usuário) alterando métodos
e destacando o papel da autoria individual ou coletiva expandindo percepções e
diversidades, que intervém na constituição de novos territórios que ocorre entre o
design e diferentes áreas do conhecimento, tais como design e arte, moda, arquitetura,
medicina; design e antropologia, sociologia, filosofia, economia, entre outras áreas.
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Como síntese desses aspectos a autora (MOURA, 2018) adota as designações:
"design com" - associação das fronteiras dentro do próprio campo. Mas, essas
associações do "design corn" so indicam algo já esperado da disciplina design cuja
principal característica centra-se na interdisciplinaridade, na transversalidade e nas
possibilidades transdisciplinares, conforme comprovam o diagrama a seguir qual
apresentam a síntese da relação do design de forma interdisciplinar.

Figura 1 - Design Corn: Novas Fronteiras e Interdisciplinaridades
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Fonte: Moura(2018)

No que se refere às contribuições do design e seu papel social, este está
conceitualmente interligado a questões da sociedade, inclusão e participação social -,
na atuação em várias frentes. Henriques e Nakatsu (2019) ressaltam o cuidado e a
necessidade de estabelecer uma área dentro do design, cujo papel seja discutir a
responsabilidade do profissional para com a sociedade, uma vez que tal preocupação
deveria estar no cerne de todos os trabalhos de um designer. Complementam, ainda,
que as discussões em torno do design social vêm se ampliando, envolvendo não
somente os propósitos de criação, como também os processos e até mesmo o público
a que se destina a execução, isto é, o design social vem sendo inserido no dia a dia da
prática profissional e académica dos designers cada vez mais, tendo como pauta as
questões igualitárias, envolvendo as diversas necessidades de arsenal técnico,
metodológico e histórico.

Dessa forma, submergido na multiplicidade do cotidiano, busca soluções
projetuais que respondam aos anseios do ser humano imerso na nova ordem. Conforme
inferem Silva e Barbosa (2019), o conceito de design irrompe no contexto social a fim
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de suprir os anseios que emergiram com a nova ordem na qual a significação do tempo
foi alterada, a brevidade das informações está presente no cotidiano junto a mobilidade
dos códigos, do pluralismo e da inconstância.

Ainda nesse contexto da transmissão do conhecimento, da ampliação das bases
culturais no contemporâneo, Moura aponta que,

Educar, especialmente em design, significa pensar sobre o nosso
tempo; pensar, observar e analisar o contemporâneo visando a
processos geradores de novas sensibilidades e conhecimentos na
relação do homem com os objetos. Para isso, é necessário agir com o
deslocamento, a dissociação e o anacronismo, relacionando o tempo de
vida e o tempo histórico (MOURA, 2011, p. 88).

Assim, cabe ao Design de Moda, por intermédio das conexões com as diversas
áreas de forma interdisciplinar e transdisciplinar projetar produtos, processos, sistemas,
serviços e/ou experiências inovadoras, onde o Design integrado cumpre seu papel na
sociedade, de forma abrangente.

0 Design de Moda e a Educação Superior
Os estudos na área de moda são ainda mais recentes que os estudos em design

e os primeiros cursos específicos de design em São Paulo foram implementados entre
o final da década de 1960 e início da década de 1970, nitidamente em instituições de
ensino particulares, sejam privadas ou confessionais. A partir das décadas de 1970 e
1980 foi marcada pela implantação de vários cursos de design nos estados do Rio de
Janeiro, São Paulo, Pernambuco, Paraná e de Minas Gerais. Muitos destes cursos
eram decorrentes dos cursos de Belas-Artes ou Artes Plásticas. (MOURA, 2020,p.97).

Uma característica próxima à área da educação no campo da moda ocorre
também no Brasil. Na década de 1980 surgem as escolas de moda com formação
superior. Sobre essa mudança, Rainha (2015) considera que a moda foi retirada do
"limbo académico" após o ano de 1990 no Brasil. A autora, relata que ainda é recente
o reconhecimento da moda no campo científico, se considerarmos a relação com outras
áreas.

De forma mais contundente, a área da moda passou a promover mais
conhecimento, seja via cursos de capacitação ou pela formação académica. Assim, o
Brasil inicia seu legado na área com cursos de Estilismo e Moda e, posteriormente,
passa a inserir mudanças curriculares para a migração dos cursos para design de
moda. Pires (2002) afirma que, "historicamente, a palavra moda é antecedida do design
e do estilismo, sendo que algumas dão ênfase ao mercado, outras à criação ou, ainda,
a aspectos técnicos como a produção e a modelagem". (Ibidem, p.07)

Pela busca no portal do e-MEC é possível encontrar o registro do primeiro curso
Superior em Moda, no ano de 1988, na cidade de São Paulo, na Faculdade Santa
Marcelina (FASM). A partir desse momento, vários cursos surgiram, sendo eles de
estilismo, estilismo e moda, moda e outras nomenclaturas. Contudo, recentemente,

Campus Universitário: Rodovia Celso Garcia Cid (PR 445). Km 380 - Caixa Postal 10.011 - CEP 86057-970 - Internet http;//www.uel.br
LONDRINA - PARANA - BRASIL

Fe .Código lI.764-FomiatoA4 (210x297)



^UNÍVERSidAdE
FsTAflllAl dF LON(IRÍNA

GOVERNO
DO ESTADO DO PARANA

desde meados de 2000,por recomendação do MEC, os cursos na área da moda foram
autorizados e reconhecidos, considerando as diretrizes educacionais para o ensino de
graduação em design, passando a adotar a nomenclatura design no nome do curso.
Tal objetivo contempla um currículo flexível, de modo a permitir a inclusão de novas
habilitações. As Diretrizes Curriculares Nacionais do Curso de Graduação em Design,
consolidadas pela Resolução CNE/CES n° 05, de 8 de março de 2004 §2 passaram a
nortear toda a reestrutu ração dos cursos que, até então, eram denominados Moda ou
Estilismo.

No primeiro semestre de 2020, em levantamento de dados junto ao site do eMEC
- Cadastro Nacional de Cursos e Instituições de Educação Superior Cadastro, referente
a ofertas de cursos de graduação das universidades de ensino superior que ofertam
cursos de Moda, Design de Moda e Estilismo em Moda. Nos registros do eMec, foram
encontrados 233 cursos de ensino superior na área da Moda já ofertados, sendo esses
distribuídos por nomenclatura em 26 estados brasileiros e Distrito Federal.

No entanto, ressalta-se que apenas 13 destes cursos superiores são
bacharelados públicos e gratuitos, entre os quais encontra-se o curso da
Universidade Estadual de Londrina, conforme aponta o sistema eMEC em 2022. Os
demais são cursos de instituições privadas ou superiores de tecnologia.

No estado do Parana, o curso da Universidade Estadual de Londrina é o
único bacharelado público e gratuito com a nomenclatura Design de Moda e que
realiza o ENADE na área de bacharelados em Design.

Também foram verificadas as referências às autoras Pires (2012) e Moura (2020),
essas informações apresentam-se reunidas na Figura 2, de modo sintético e
cronológico, abrangendo o surgimento dos cursos de graduação na área do Design e
da Moda e, posteriormente, com a atribuição das novas diretrizes para o Design de
Moda.
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Figura 2 - Constituição dos cursos de Design, Moda e Design de Moda no Brasil
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No Brasil, entre os anos de 2000 e 2010, foi crescente o número de faculdades e
universidades que passaram a ofertar cursos de graduação em moda. Naquele
momenta, 5 estavam em instituições públicas: Universidade Federal do Ceará (1994),
Universidade Estadual de Londrina (1997), Universidade Estadual de Santa Catarina
(1998), Universidade Estadual de Maringá e Universidade Federal de Goiás e
continuam em funcionamento.

Os cursos surgem porque as condições materiais das cidades e sua produção
têxtil estão consolidadas e sua população comprometida com esse processo, a exemplo
de São Paulo, Belo Horizonte, Blumenau, Jaraguá do Sul, Londrina, Maringá e
Fortaleza.

Em 1997, lideranças da comunidade empresarial do setor do vestuário solicitaram
à UEL a criação do curso de Estilismo em Moda para formar profissionais que
atendessem às expectativas da indústria de confecção local, devido às transformações
do cenário sócio-político, económico e cultural, o setor detectou a necessidade em
ampliar sua atuação no mercado para crescer e tornar-se competitivo

A UEL foi a pioneira entre as estaduais e o segundo curso público no Brasil.
O primeiro Projeto Pedagógico, implantado na universidade em 1997, com a
nomenclatura de Estilismo em Moda, foi elaborado pelas professoras Cleuza Bittencourt
Ribas e Margareth Anna Zekveld Daher.

hlá de se considerar que no Brasil, até meados da década de 1980, antes da
instituição dos Cursos Superiores de moda pelas escolas, o brasileiro que desejasse
aprender sobre o assunto ou o autodidata que desejasse aperfeiçoamento, eram
obrigados a viajar ao exterior.

No momenta em que grandes mudanças aconteciam na economia, sinalizando a
necessidade de medidas urgentes diante da crise, o setor têxtil e de confecção
organizou os primeiros cursos técnicos no Brasil e, dez anos mais tarde, os primeiros
cursos superiores. O Brasil tardou em estruturar cursos superiores nessa área. Sem
profissionais preparados, a função de designer de moda era assumida por leigos e
autodidatas que aprendiam com o exercício da profissão.

Antes do surgimento dos cursos específicos nas Universidades, o cargo de criador
de moda era sempre ocupado por um autodidata que, em geral, não adotava um
processo criativo organizado que interagisse com as ações empresariais. Alguns
desses profissionais adotavam métodos próprios e colocavam em prática etapas da
metodologia aplicada pêlos designers, mas a maioria ainda o fazia de modo intuitivo,
sem haver teorizado ou refletido sobre sua prática.

No início da década de 1980, ressentindo-se de um profissional criador, capaz de
reger o grande concerto que envolve o complexo mecanismo da moda, as capitais dos
estados de São Paulo, Rio de Janeiro e Minas Gerais, com a iniciativa do próprio setor
e o apoio de algumas instituições de ensino, inauguraram os primeiros cursos
profissionalizantes para o ensino da criação de moda no Brasil, embrião dos cursos de
graduação. O propósito era formar um profissional bem-informado e de sólida formação,
pronto a qualificar a produção brasileira de moda e abrir espaço para novas ideias.
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O primeiro deles surgiu de uma iniciativa do setor industrial, o Centro de
Tecnologia da Indústria Química e Têxtil na unidade nacional do sistema Senai com
sede no Rio de Janeiro; o segundo, na Escola de Belas Artes da Universidade Federal
de Minas Gerais (UFMG), é historicamente de grande importância porque, pela primeira
vez, a Academia instituiu um curso regular de extensão em moda; o terceiro está no
Centra de Pesquisas e Educação da Fundação Armando Alvares Penteado (Faap), em
São Paulo; e o quarto é uma franquia da escola francesa Esmod que teve como parceiro
brasileiro o Senac de São Paulo. Depois, em 1988, na cidade de São Paulo, surgiu o
primeiro curso superior de moda do Brasil.

Sem dúvida, o surgimento de tais cursos esteve atrelado ao aquecimento da
economia daquele período, à instalação de novas indústrias de fiação, de têxteis e de
confecção de vestuário e da posterior política de abertura de mercado. Exemplo disso
foi o estado de Minas Gerais que, em 1976, contava com apenas 200 confecções. Uma
década mais tarde, este número havia crescido para quatro mil, o que fez o segmento
se organizar e criar o Grupo Mineiro da Moda e o curso de extensão de Estilismo e
Modelagem do Vestuário na Universidade Federal de Minas Gerais, intensificando o
design dos produtos, e tornando-se assim um dos mais importantes centros de criação,
produção e difusão de roupas de moda no país.

Caso se compare a outras áreas do conhecimento, de tradição milenar, a atividade
do designer de produtos ainda é muito recente, cuja produção em escala, obviamente,
surgiu após o advento da Revolução Industrial. Como o impulso da industrialização no
Brasil se deu tardiamente, entre as duas grandes Guerras Mundiais, é factível que o
primeiro curso de Desenho Industrial também tenha surgido tarde, em dezembro de
1962. Assim, o primeiro curso da América Latina foi criado com o nome de Esdi - Escola
Superior de Desenho Industrial da Universidade do Rio de Janeiro, o qual contou com
o criador de moda francês Pierre Cardin, como professor convidado. Alguns dos alunos
da Esdi tiveram a oportunidade de desenvolver projetos académicos envolvendo a área
do vestuário e do têxtil.

Durante o Fórum de Dirigentes de Cursos de Design realizado em 1994 na
Universidade Federal de Pernambuco, foram propostas reformas curriculares no intuito
de acolher as diversas especificidades do campo de atuação do Design, entre as quais:
Produto, Gráfico, Interface, Ambiental, Interiores e Moda. Quase quarenta anos após o
surgimento do primeiro curso de design no Brasil, a área do design finalmente acolheu
a moda como parte integrante dos seus conteúdos. Logo, os cursos de moda da
Universidade Tuiuti do Paraná e do Centro de Educação em Moda (Senac-SP)
adotaram não somente o termo design, mas também os conceitos.

Em março de 2004, o MEC homologou as diretrizes curriculares dos cursos de
design, onde propôs um ensino que mantenha um núcleo básico comum de conteúdos
de design por área de conhecimento seguido das habilitações de projeto de produto e
gráfico; comunicação visual e programação visual; interface; moda e vestuário;
interiores; paisagismo e outras que venham a surgir, bem como ênfases em função das
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vocações regionais e institucionais. A decisão sinalizou uma abertura dos cursos
académicos de design para os produtos do vestuário.

Assim, os cursos na área de design de moda já existentes e os demais, que
estavam em processo de implantação, deveriam seguir as diretrizes filosóficas e
pedagógicas do design. O curso de Estilismo em Moda da UEL, para atender as novas
diretrizes, passou por reformulação e adotou a nomenclatura Design de Moda,em 2005.
Na ocasião, os professores que compuseram a comissão de reformulação foram Cleuza
Bittencourt Ribas Fornasier, Dorotéia Baduy Pires, Lucimar de Fátima Bilmaia Emidio,
Maísa Rezende, Margareth Anna Zekveld Daher, Maria Celeste Sanches Montemezzo,
Marina Única Diaz Morales e Patrícia de Mello Souza.

Após quatro anos da grande reformulação do Projeto Pedagógico do curso de
Estilismo em Moda para Design de Moda, considerando a natureza do Design de Moda,
em seu sistema complexo, qual trabalha em consonância com as mudanças da
sociedade em suas diversas vertentes, em 2009, ocorre uma nova reformulação, a
Resolução CEPE n° 0248/2009, qual foi implantada a partir do ano letivo de 2010. Nesta
reformulação a ênfase se deu pela demanda dos novos cenários advindos das questões
éticas, sociais e ambientais, sendo os conteúdos reformulados e inseridos para o
alcance das necessidades das mudanças na sociedade. A reformulação teve como
comissão os seguintes membros, Cteuza Bittencourt Ribas Fornasier, Margareth Anna
Zekveld Daher, Dorotéia Baduy Pires, Lucimarde Fátima Bilmaia Emídio, Maria Celeste
Sanches Montemezzo, Patrícia de Mello Souza, Valdirene Aparecida Vieira Nunes,
Suzana Barreto Martins, Paula da Silva Hatadani.

A partir da Resolução CEPE/CA 039/2021 que regulamenta a Creditação
Curricular da Extensão na Universidade Estadual de Londrina, deu-se início a presente
reformulação do PPC de Design de Moda regido pela Resolução CNE/CES n0 7, de 18
de dezembro de 2018, que estabelece as Diretrizes para a Extensão na Educação
Superior Brasileira e que considera o Parecer CNE/CES 608/2018, homologado pela
Portaria MEC n° 1.350, de 14 de dezembro de 2018, publicada no D.0.U. de 17 de
dezembro de 2018 e pela Resolução do Conselho Universitário n° 89/2019, que atualiza
a Política de Extensão da Universidade Estadual de Londrina. Deste modo, o NDE e o
Colegiada iniciaram, em 2021, a reformulação do Projeto Pedagógico do Curso.

Ações e resultados do Curso de Estilismo em Moda (1997 a 2004)
• 1997: Ingresso da primeira turma;

•Desde 1998: Participação do Planejamento Estratégico Estadual para o Setor do
Vestuário;

• 1998: Implantação do curso de Pós-graduação lato sensu em Design de Moda,
o segundo implantado no Brasil;

•Participação da elaboração do Plano Estratégico de Desenvolvimento da
Indústria do Vestuário no Estado do Parana;

•Participação do Grupo Temático do Vestuário do Estado do Paraná;
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Desde sua implantação em 1997, até a atualização do currículo de nomenclatura
para Design de Moda em 2005, o curso conseguiu resultados importantes para o Estado
do Parana e para o país, como a marca de sessenta alunos vencedores ou finalistas de
concursos nacionais e regionais, alunos beneficiados em estágios na Itália, viagens de
estudo, feiras, congressos, seminários, além de alunos egressos que se destacaram no
mercado de trabalho. Alguns projetos de se destacaram no período foram:

•Projeto de Levantamento do Perfil profissional do setor em Londrina;
•Projeto de Ensino - Reformulação curricular do curso (em andamento);
•Projeto Social Unati - revalorização da vida na terceira idade;
•Projeto Vitória - ação social, recebe o prémio da Universidade Solidária, vende

para o exterior;
•Projeto Milano - até 2003 acompanhou 63 profissionais (49 do Paraná) do setor

para a Itália;
•Principais Parceiros: Fiep, IEL, Sebrae, Shopping Catuaí, Robe di Kappa (Itália),
Simonetta (Itália).

Ações e resultados do Curso de Design de Moda (2005 a 2022)

Projetos de ensino concluídos e em andamento
•2005-2008. BANCO DE INFORMAÇÃO DE MODA. (Coord. Lucimar de Fátima

Bilmaia Emidio). 2010-2013. Técnicas digitais de representação aplicadas ao
design de moda. (Coord. Paula da Silva Hatadani).

•2010-2013. Labmat: laboratório de pesquisa de materiais do departamento de
design (Coord: Eduarda Regina da Veiga).

•2012-2016. Representação Digital: Audaces IDEA e Tecnologia 3D Aplicados ao
Design de Moda. (Coord. Paula da Silva Hatadani).

•2013-2016. Análise do Processo de Interpretação de Modelagem do Vestuário,
em Âmbito Académico. (Coord. Valdirene Aparecida Vieira Nunes).

•2013-2016. Atendimento ao egresso do curso de design de moda da
Universidade Estadual de Londrina: um diagnóstico sobre a atuação profissional
e campo de trabalho. (Coord. Marlene de Oliveira Carlos).

• 2016 - em execução. Atendimento ao egresso do curso de design de moda da
Universidade Estadual de Londrina: um canal de comunicação constante entre o
profissional e a universidade. (Coord. Thassiana de Almeida Miotto Barbosa).

Projetos de pesquisa concluídos e em andamento
•2005-2008. A modelagem tridimensional - moulage - como instrumento de

criação no desenvolvimento do produto de moda. (Coord.:Patricia de Mello
Souza e Colab. Doroteia Baduy Pires).

•2005-2008. Contribuições da gestão do design no desenvolvimento de produtos
de moda. (Coord.Lucimar de Fátima Bilmaia Emidio).

Campus Universitário: Rodovia Celso Garcia Cid (PR 445), Km 380 - Caixa Postal 10.011 - CEP 86057-970 - Internet http://www.uel.br
LONDRINA - PARANÁ - BRASIL

Form. Código 11.764 - Formato A4 (21 0x297)



oLJNÍVERSidAdE
EsTAduAldE LoNdRÍNA

GOVERNO
DO ESTADO DO PARANA

•2008-2011. Gestão integrada e cultura organizacional do Design de Moda
(Coord.Lucimar de Fátima Bilmaia Emídio).

•2009-2011. Inovação e Sustentabilidade no Aproveitamento de Resíduos Têxteis
do APL de Vestuário de Londrina e Região (Coord. Suzana Barreto Martins).

•2009-2010. Desenvolvimento de Produtos de Moda voltados para a
sustentabilidade, por meio de modelagens facilitadoras do processo produtivo
(Coord. Patricia de Mello Souza).

•2010-2013. Diretrizes para o ensino de desenho de moda no âmbito académico
da cidade de Londrina (Coord. Paula da Silva hlatadani);

•2010-2014. A relação entre as estruturas têxteis e os recursos construtivos no
projeto do produto de moda (Coord. Patrícia de Mello Souza e Colab. Doroteia
Baduy Pires).

•2012-2015. Design para a sustentabilidade aplicado à indústria têxtil: ênfase na
inovação tecnológica e de aplicações para retraces têxteis. (Coord. Suzana
Barreto Martins).

•2014-2018. A relação entre as estruturas têxteis e os recursos construtivos no
projeto do produto de moda: estratégias para inovação (Coord. Patricia de Mello
Souza);

•2015-2018.Modelo interdisciplinar de inovação e P&D em novos materiais,
produtos e negócios a partir de resíduos com ênfase em design para a
sustentabilidade.(Coord. Suzana Barreto Martins).

•2015-2019. Expressão da memória histórica de Londrina-pr pelas roupas em
imagens e artefatos (Coord. Cleuza B. R. Fornasier);

•2017-2020. Estudo de ferramentas potencializadoras do ensino-aprendizagem e
desenvolvimento de competências em modelagem do vestuário (Coord. Lucimar
de Fátima Bilmaia Emidio);

•2018-2023. Desenvolvimento de um modelo de adequação de materiais à
configuração de produtos vinculado à modelagem tridimensional;

•2018-2021. Seda o fio que transforma (Coord. Cristianne Cordeiro e prof.
Eduarda Regina da Veiga);

•2018- 2023. Logística reversa de resíduos têxteis industriais e pós consumo:
design aplicado a sistemas e serviços sustentáveis e modelos de negócios
(Coord. Suzana Barreto Martins)

•2020-2024. Identificar problemas e produzir soluções de modelagem do
vestuário sob a ótica do modelo MODThink: rompendo paradigmas tradicionais
de ensino (Coord. Lucimar de Fátima Bilmaia);

•2010-2012. Métodos e técnicas em modelagem industrial: um estudo teórico
prático(Coord. Valdirene Aparecida Vieira Nunes);

•2009-2010. Noite de gala - vestidos de festa desenvolvidos com tecidos de
roupas descartadas em brechós (Coord. Valdirene Aparecida Vieira Nunes);

•2017-2020. Uma proposta de modelo de ensino de alfaiataria na
contemporaneidade.(Coord. Valdirene Aparecida Vieira Nunes);
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Projetos de extensão concluídos e em andamento
•Pedaço de pano: aplicação de gestão do design para o melhoramento do
trabalho na confecção artesanal;

•A moda e a terceira idade;

•Ecotêxtil/Milênia - geração de trabalho e renda em comunidade artesanal por
meio do design a partir do reaproveitamento de retraços têxteis;

•Dignidade com estilo: o artesanato aplicado na valorização social, uma ação
entre a Del e a associação Agua Pura.

•2009-2010: Moda, retraces e possibilidades.(Coord. Suzana Barreto Martins)
•2019-2022. Reestruturação do sistema de gestão de resíduos domiciliares do

município de Londrina. (Coord. Lilian Mara Aligleri |Cesa e Suzana Barreto
Martins)

•2021-2025. Projeto muda: reaproveitamento de embalagens cirúrgicas para
fabricação de produtos manufaturados com sustentabilidade e ressocialização
para apenados. Coordenador: Coord. Danielly Negrão Guassu Nogueira Depto
CCS e Suzana Barreto Martins

•2022-2025. Inovação e sustentabilidade em sistemas de gestão de resíduos
sólidos no município de Londrina e região metropolitana.(Coord. Lilian Mara
Aligleri |Cesa e Suzana Barreto Martins)

•Implantação de laboratório para a realização de ensaios de costurabilidade e
prestação de serviços e assessoria técnica e tecnológica. Para dar suporte às
pequenas e micro empresas no desenvolvimento de novos produtos, visando a
garantia da qualidade na costura, incrementando a competitividade no setor.

•2020-2022. Dignidade social: o artesanato aplicado na valorização de produtos.
Capacitar um grupo de artesãs, colaboradoras da Associação Londrina Unida
pelo hlospital Universitário (LUHU), para a utilização de conhecimentos básicos
em design, artesanato, desenvolvimento de produtos, sustentabilidade e
inovação.

•Barreiras Têxteis Antivirais e Antibacterianas: uma linha de produtos (EPIs) para
Proteção dos Dentistas e Pacientes no Tratamento Odontológico. Parceria
público / privada para o desenvolvimento de um conjunto de produtos que
ofereça maior proteção aos dentistas e pacientes no tratamento odontológico,
considerando os novos riscos advindos do surgimento da COVID-19, por meio
de design inovador e o uso de novos materiais.

•Inovação em Design: desenvolvimento sustentável e nanotecnologia em
produtos, serviços e modelos de negócios para a saúde. Projeto interdisciplinar
das áreas de Design, Fisioterapia e Microbiologia (fomento à Fundação
Araucária). Desenvolvimento de avental com barreira microbiana para o setor de
fisioterapia pediátrica; testes de impregnação de nanopartículas de prata
biológica em diferentes tipos de tecidos. Professores do curso participantes do
projeto.
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•Inovação e sustentabilidade em sistemas de gestão de resíduos sólidos no
município de Londrina e região metropolitana. Professores do curso participantes
do projeto.

•Rede de Pesquisa em Resíduos - RPR. Professores do curso participantes do
projeto.

Projetos integradores e experimentais desenvolvidos em parceria com a
indústria de confecção do vestuário visando a integração da Universidade com
as empresas e a inserção do aluno (2° e 3° anos) na realidade do mundo do
trabalho.

•2011. Desenvolvimento de um conjunto de produtos para a marca SOCIAL
CLUB. Orientadores: Patrícia de Mello Souza; Cleuza Bittencourt Ribas
Fornasier; Lucimar de Fátima Bilmaia Emídio; Dorotéia Baduy Pires; Suzana
Barreto Martins; Eduarda Regina da Veiga.

•2012. Desenvolvimento de um conjunto de produtos masculinos para a marca
BASIC.Orientadores: Patrícia de Mello Souza; Cleuza Bittencourt Ribas
Fornasier; Lucimar de Fátima Bilmaia Emídio; Paula da Silva Hatadani; Suzana
Barreto Martins

•2013. Desenvolvimento de um conjunto de produtos para a marca
NEXXUS.Orientadores: Patrícia de Mello Souza; Cleuza Bittencourt Ribas
Fornasier; Lucimar de Fátima Bilmaia Emídio; Paula da Silva htatadani;
Thassiana de Almeida Miotto.

•2014. Desenvolvimento de um conjunto de produtos para a marca
AUDITHORIUM. Orientadores: Patrícia de Mello Souza; Lucimar de Fátima
Bilmaia Emídio; Paula da Silva Hatadani; Valdirene Aparecida Vieira Nunes.

•2015. Desenvolvimento de um conjunto de produtos para a marca
AUDIThlORIUM. Orientadores: Patrícia de Mello Souza ; Lucimar de Fátima
Bilmaia Emídio; Paula da Silva hlatadani; Valdirene Aparecida Vieira Nunes.

•2015 / 2016. Desenvolvimento de um conjunto de produtos para a marca
LEVEZA DO SER. Orientadores: Patrícia de Mello Souza; Maria Celeste de
Fátima Sanches; Valdirene Aparecida Vieira Nunes; Thassiana de Almeida
Miotto; Maria Antonia Romão da Silva; Lórien Crishna.

•2016. Desenvolvimento de um conjunto de produtos para a marca italiana
MISSONI.Projeto de cooperação UEUPolitecnico di Milano Orientadores:
Patrícia de Mello Souza; Thassiana de Almeida Miotto e Giovanni Maria Conti
(Politécnico di Milano).

•2018. Desenvolvimento de um conjunto de produtos para a marca MARIA
BADARO. Orientadores: Patrícia de Mello Souza; Lucimar de Fátima Bilmaia
Emídio; Eduarda Regina da Veiga; Marlene de Oliveira Carlos; Maria Antonia
Romão da Silva; Rodrigo Martins de Oliveira Spinosa.

•2022. Desenvolvimento de um conjunto de produtos para a Banda Marcial da
Guarda Mirim. Orientadores: Patrícia de Mello Souza; Lucimar de Fátima Bilmaia
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Emídio; Franciele Menegucci; Marlene de Oliveira Carlos; Maria Antonia Romão
da Silva; Rodrigo Martins de Oliveira Spinosa.

Periódico

A Revista Científica Projética foi criada em 2009 e é uma publicação científica
do Departamento de Design, no formato on-line (ISSN 2236-2207). Possui
periodicidade semestral, de Junho e Dezembro, e publica trabalhos inéditos nos
seguintes temas: Design: Gestão, Produto e Tecnologia; Ergonomia e Usabilidade;
Design de Moda: Design: Educação, Cultura e Sociedade; Design para
Sustentabilidade; e Animação, Cinema e Games. E indexada nos seguintes
indexadores internacionais: Indexadores: ERIht PLUS; Latindex e DOAJ e em avaliação
por outros. No quadriénio Qualis CAPES 2016-2019 está avaliada como B3, na área
Arquitetura, Urbanismo e Design. Em comunicação não oficial, no quadriénio 2017-
2020, está avaliada como A4. Possui parcerias importantes e bastantes prestígio na
área de Design em âmbito nacional e internacional. Site:
(https://www.uel.br/revistas/uel/index.php/proietica/index)

Livros publicados:

EMIDIO, Lucimar de Fátima Bilmaia. MODThink: projetando a modelagem do
vestuário. São Paulo: Estação das Letras e Cores, 2021.

MARTINS, Suzana Barreto (org.). Ergonomia, usabilidade e conforto no design de
moda: a metodologia OIKOS. Barueri, SP: Estação das Letras e Cores, 2019.
CARLI; Ana Mery Sehbe De; MARTINS, Suzana Barreto. Para Todos. Secretaria de
Estado dos Direitos da Pessoa com Deficiência. Barueri,SP, Estação das Letras e
Cores, 2018.

ITALIANO, Isabel Cristina; SOUZA, Patrícia de Mello (orgs.). Os caminhos da
pesquisa em modelagem: história, ensino, conceitos e práticas. São Paulo: Edições
EACH, 2019.

SAMPAIO, Cláudio Pereira; et al. Design para a sustentabilidade: dimensão
ambiental. Curitiba: Insight, 2018.

SANTOS, Aguinaldo; et al. Design para a sustentabilidade: dimensão social. Curitiba:
Insight, 2019.

SANTOS, Aguinaldo; et al. Design para a sustentabilidade: dimensão económica.
Curitiba: Insight, 2019.
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VEZZOLI, Carlo; KOHTALA, Cindy; SRINIVASA, Amrit; et al. Sistema produto +
serviço sustentável. Curitiba: Insight, 2018.

Laboratórios do curso

Em relação à pesquisa, os Cursos de Design de Moda e Gráfico tiveram
importante participação, por meio de seus docentes, na criação e consolidação de
laboratórios e núcleos de pesquisa junto à UEL, incluindo os seguintes:

•LabConde: Laboratório de Conhecimento em Design Estratégico e Conexões,
foi criado em 2014 e aprovado como núcleo do Departamento de Design em
2016, com regulamento próprio e portarias. Possui parcerias com diversas
empresas e instituições e projetos multidisciplinares com os departamentos de
Psicologia, Educação, Comunicação e Computação, além da Editora da DEL
(EDUEL), Hospital Universitário (HU), que inclui o ambulatório de especialidades
(hlC). Mais recentemente, com a Polícia Militar. Tem como coordenadora a prof.
Ana Paula Perfeito Demarchi. O grupo é bem atuante nas linhas de Pesquisa
Design, Cultura e Tecnologia; Produção de Sentido nas Mídias;
Compartilhamento da Informação e do Conhecimento; Gestão de design e
inovação em processos, produtos e serviços; Imagem e Linguagens e Análise do
Comportamento: Metodologia e Tecnologia de intervenção em diferentes
contextos, por meio do grupo de pesquisa Gestão, Produto e Tecnologia, do
CNPq, certificado pela UEL desde 2001, com diversas publicações e
capacitações.

labcôn de
núcleo de conhecimento em design estratégico e conexões

•LeNSLab UEL: Este laboratório se encontra em fase de implantação junto à
DEL, e integra a rede internacional LeNS Network como Associate Partner
(t3tt£^/vvww.lens-intemationa!.org/) e a rede nacional Lens Brazil (http://lens-
brazi!,org/) tem como objetivo fomentar a inclusão da sustentabitidade nos
currículos de Design das universidades participantes, e atualmente conta com
mais de 140 instituições de cerca de 15 países. Os docentes do curso de Design
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Gráfico que atuam neste laboratório atualmente são: profa Camila Santos
Doubek Lopes, profa Ana Luisa Boavista Lustosa Cavalcante e prof. Cláudio
Pereira de Sampaio e profa Suzana Barreto Martins, que já colaboraram na
produção colaborativa de diversos materiais didáticos para o ensino da
sustentabilidade, incluindo quatro livros-texto e outros materiais de aula, além da
organização de cursos e importantes eventos como o Lens Conference (2019),
o ISSD/SBDS (2017) e o SDS (Simpósio de Design Sustentável (2021).

^ ^^ •»,»" ^ v^
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Patentes e registros
•Patente: Privilégio de Inovação. Número do registro: P108048932, título:
"Produtos de moda desenvolvidos por meio da moulage com total
aproveitamento de matéria-prima", Instituição de registro: INPI - Instituto
Nacional da Propriedade Industrial. Depósito: 05/05/2008 Instituição
financiadora: Universidade Estadual de Londrina. Autoras: Patrícia de Mello

Souza e a aluna Ana Elisa Mucci.

•Patente: Privilégio de Inovação. Número do registro: BR10202002498, titulo:
"Modelo de adequação de materiais têxteis à configuração de produtos de
vestuário vinculado à modelagem tridimensional -ADeQMat" Instituição de
registro: INPI - Instituto Nacional da Propriedade Industrial. Depósito:
07/12/2020. Instituição financiadora: Universidade Estadual de Londrina. Tem
como uma das autoras: Patrícia de Mello Souza

•Patente: Modelo de Utilidade. Número do registro: BR20202100217, título:
"Dispositive facial de alta proteção com barreira microbiológica" , Instituição de
registro: INPI - Instituto Nacional da Propriedade Industrial. Depósito: 05/02/2021
Instituição financiadora: Universidade Estadual de Londrina. Tem como algumas
das autoras: Thassiana de Almeida Miotto Barbosa, Patrícia de Mello Souza,
Lucimar de Fátima Bilmaia Emídio, Valdirene Aparecida Vieira Nunes, Seila
Cibele Sitia Preto
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•Registro de Desenho Industrial. Número do registro: BR302020003129-6, data
de registro: 22/07/2020, título: "Configuração aplicada a/em máscara protetora
facial", Instituição de registro: INPI - Instituto Nacional da Propriedade Industrial.
Instituição financiadora: Universidade Estadual de Londrina. Tem como algumas
das autoras: Thassiana de Almeida Miotto Barbosa, Patrícia de Mello Souza,
Lucimar de Fátima Bilmaia Emídio, Valdirene Aparecida Vieira Nunes, Seila
Cibele Sitta Preto

•Processo de produção de superfícies não têxteis a partir de retraces têxteis de
poliamida 6.6 com ou sem elastano, 2014. Categoria: Produto e Processo.
Instituição onde foi depositada: INPI - Instituto Nacional da Propriedade
Industrial. País: Brasil. Natureza: Patente de Invenção. Número do registro:
BR1020140225129. Data de depósito: 11/09/2014. Número do depósito PCT:
15140001685. Data do depósito PCT: 11/09/2014. Depositante/Titular: Suzana
Barreto Martins. Depositante/Titular: Universidade Estadual de Londrina.
Instituição Financiadora: Fundação Araucária. MARTINS, Suzana Barreto;
BRASIL, M. A.; SAMPAIO, CLÁUDIO PEREIRA DE. CARTA PATENTE BR
102014022512-9 Classificação Internacional: D04H 1/549 CONCEDIDA PELO
INPI EM 03.03.2022

•Processo de produção de material sólido em pó a partir da Poliamida; Elastano
e Glicerina, 2013. Categoria: Produto e Processo. Instituição onde foi depositada:
INPI - Instituto Nacional da Propriedade Industrial. País: Brasil. Natureza:
Patente de Invenção. Número do registro: BR102013032153-2. Data de
depósito: 13/12/2013. Número do depósito PCT: 1 5130003680. Data do depósito
PCT: 13/12/2013. Depositante/Titular: Suzana Barreto Martins.
Depositante/Titular: Universidade Estadual de Londrina. Instituição
Financiadora: Fundação Araucária.MARTINS, Suzana Barreto; BAUMI, J.;
SAMPAIO, CLÁUDIO PEREIRA DE; GUEDES, C. L. PATENTE BR
102013032153-2 B1 CONCEDIDA PELO INPI EM 24/11/2020

•Processo de produção de material sólido flexível a partir de Poliamida; Elastano
e Glicerina com adição de amido, 2013. Categoria: Produto e Processo.
Instituição onde foi depositada: INPI - Instituto Nacional da Propriedade
Industrial. País: Brasil. Natureza: Patente de Invenção. Número do registro:
BR102013032159-1. Número do depósito PCT: 1 5130003682. Data do depósito
PCT: 13/12/2013. Data de depósito: 13/12/2013. Depositante/Titular: Suzana
Barreto Martins. Depositante/Titular: Universidade Estadual de Londrina.
Informações Adicionais. Instituição Financiadora: Fundação Araucária.3.
MARTINS, Suzana Barreto; BAUMI, J.; SAMPAIO, CLÁUDIO PEREIRA DE;
GUEDES, C. L.PATENTE BR 102013032159-1 B1 CONCEDIDA PELO INPI EM
18/08/2020

•Processo de produção de material sólido rígido a partir da Poliamida; Elastano e
Glicerina, 2013. Categoria: Processo. Instituição onde foi depositada: INPI -
Instituto Nacional da Propriedade Industrial. País: Brasil. Natureza: Patente de
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Invenção. Número do registro: BR102013032157-5. Data de depósito:
13/12/2013. Número do depósito PCT: 15130003681. Data do depósito PCT:
13/12/2013. Depositante/Titular: Suzana Barreto Martins. Depositante/Titular:
Universidade Estadual de Londrina. Instituição Financiadora: Fundação
Araucária.MARTINS, Suzana Barreto; BAUMI, J.; SAMPAIO, CLÁUDIO
PEREIRA DE; GUEDES, C. LPATENTE BR 102013032157-5 B1 CONCEDIDA
PELO INPI EM 24/08/2020

Dados relevantes sobre o curso

Alguns dados auxiliam a compreender aspectos importantes sobre o curso, frente
ao seu papel na formação para o mundo do trabalho, atuação no âmbito da instituição
e atuação junto à comunidade. A procura pelo curso por parte dos estudantes, expressa
na relação candidato-vaga, demonstra a existência da demanda nacional, estadual e
regional.

A Tabela 1 apresenta os dados dos últimos dez anos, demonstrando que o curso
se mantém adequado às demandas sociais, económicas, políticas e culturais.

Tabela 1 - Relação candidatos/vaga do curso

Ano Unwersa! tnst. publica Negros Negros ind.

2012 I 17.95 14,86 6,5

2013 t 17.17 18,33 2,17

2014 | 17 20 2,5

2015 I 13.89 15 2.5

2016 | 9,94 11.5 2,83

2017 j 10 11,5 2

2018 I 9,56 11,33 0,75 1

2019 | 7,38 8,83 1.33 2

2020 I 9,13 8,33 2 6

2021 | 13,75 14,67 2,17 6

2022 i 12,88 11 6 5

Fonte: Pró-Reitoria de Planejamento, 2022
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Da mesma forma, o curso apresenta índice satisfatório com relação à
permanência e êxito dos estudantes, sendo que entre os anos de 2003 e 2020, a
porcentagem de evasão encontra-se em 17,7%, abaixo percentual geral da
Universidade (29,82%) e abaixo do percentual Centro (27,74%). Ainda assim, na
proposição deste novo PPC, foram consideradas estratégias didático-pedagógicas com
a finalidade de melhorar cada vez a permanência e o êxito, entre as quais encontra-se
a reserva de horários no turno do curso para a realização de Trabalho de Conclusão de
Curso, Estágio Obrigatório, Atividades Académicas Curriculares e Atividades de
Extensão, principalmente na terceira e quarta série.

Os estudantes do curso de Design de Moda realizam a prova do Exame Nacional
de Desempenho dos Estudantes (ENADE) na área de Design, obtendo conceito 5 na
avaliação de 2021. Nos índices não-governamentais, o curso recebe destaque entre os
melhores conceituados do país.

Tabela 2 - Evolução do curso no ENADE

WaSNIXMOOA

ctwceno

ENAOE
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4
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Fonte: INEP e Pró-Reitoria de Planejamento, 2022

Contextualização do curso quanto à Pós-Graduação Lato Sensu e Stricto
Sensu

No de 1998 o primeiro curso de especialização Lato Sensu era ofertado pelo curso
de Estilismo em Moda. Sendo este o terceiro curso no Brasil, intitulado "Design de
Moda". Em 2003 foi reestruturado buscando atender às novas demandas, e passou a
ser denominado como Especialização Lato Sensu "Moda: produto e comunicação", que
somou até o ano de 2017, último ano de oferta, o total de 546 matriculados.

Com intuito de compreender o cenário da área da Moda, o curso de Design de
Moda, buscou informação pêlos resultados do estudo realizado no projeto de pesquisa
em ensino "Atendimento ao Egresso do Curso de Design de Moda da Universidade
Estadual de Londrina: um diagnóstico sobre a atuação profissional e campo de
trabalho". Este projeto mapeou a atuação profissional dos egressos do curso, desde a
primeira turma, até os formandos de 2016. Dentre os 214 participantes da pesquisa,
63% deles atuam em áreas onde a modelagem está intrinsecamente ligada às
atividades realizadas pelo profissional (setor de confecção e ensino). Destes, 90%
consideram que a experiência em modelagem, adquirida durante a graduação, foi
suficiente para aprender os conceitos básicos da atividade, mas a falta de tempo para
prática e maior aprofundamento sobre o assunto, interferiu no início da atuação da
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profissional dos mesmos, que precisaram buscar formação complementar em cursos
técnicos ou informais de modelagem.

Além dos dados supracitados, que sabemos se repetir entre estudantes e
profissionais formados por outras IES, é válido observar a localização geográfica da
Universidade Estadual de Londrina, que se encontra em um dos estados mais
representatives para o setor de confecção no país, e a mesma está localizada em uma
posição geograficamente privilegiada, a cerca de 500 km das cidades de São Paulo e
Curitiba, e de outras cidades de porte médio do interior de São Paulo. Isso possibilita o
acesso de estudantes de diversas cidades neste raio de abrangência, tornando a DEL
uma universidade com uma diversidade cultural significativa.

Desta forma, uma vez que a contemporaneidade trouxe a diluição das fronteiras
em todos os campos do conhecimento, a delimitação do saber precisa de campos de
atuação múltipla, colocando de forma evidente o modus operandi do fazer da
modelagem dentro do cenário que a indústria se encontra inserida.

Assim, diante do que o mapeamento apontou, compreendeu-se que a lacuna para
a especialização na área da modelagem, qual instigou o corpo docente iniciar a
construção de uma proposta para uma nova especialização, intitulada MODELAGEM:
ESTRATÉGIA, TECNOLOGIA E INOVAÇÃO PARA O VESTUÁRIO, qual encontra-se
em processo de avaliação para implantação.

A especialização tem como objetivo formar profissionais especializados em
modelagem, capazes de atuar, de forma inovadora, nos diferentes segmentos da
indústria de confecção do vestuário, atendendo às demandas técnicas, estéticas,
produtivas e mercadológicas do contexto atual da área de Design de Moda.

No que tange à Pós-Graduação Stricto Sensu, sua implantação é um projeto de
médio prazo, frequentemente discutido no âmbito do Departamento de Design. Avalia-
se que existe demanda regional, estadual e nacional que seria atendida. Um número
expressivo de egressos do curso de graduação em Design de Moda continuaram sua
trajetória académica e científica em programas da área de Design, Educação,
Comunicação, História, Administração, entre outros, inclusive, inserindo-se em
programas Stricto Sensu na Universidade Estadual de Londrina.

A prospecção é que a implantação de um programa de pós-graduação Stricto
Sensu na área de Design, ofertado pela Universidade Estadual de Londrina, teria
potencial para impactar a região na produção de pesquisa e inovação, permitindo o
desenvolvimento de produtos, processos e serviços capazes de melhorar a qualidade
de vida, geração de emprego e renda e geração de patentes. Além disso, manteria a
instituição como precursora na área no Norte do Estado. No entanto, para a implantação
e manutenção, é fundamental a reposição de vagas docentes efetivas, por meio de
concurso público.

O projeto político pedagógico do curso de Design de Moda
O curso de Design de Moda da Universidade Estadual de Londrina é pioneiro entre

as Universidades Estaduais no Brasil, mantendo-se nacionalmente reconhecido por sua
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qualidade didática e pedagógica. Esse reconhecimento é registrado pêlos sistemas
oficiais de Regulação do Ensino Superior (ENADE), tendo sua avaliação entre as
melhores do país.

Tal reconhecimento, que se mantém há 25 anos em território nacional e
internacional, é fruto do comprometimento do corpo docente atuante, como
organizadores e coordenadores de grupos de trabalho, nos principais eventos
científicos da área, contribuindo na consolidação da área como campo de conhecimento
científico e tecnológico, na publicação de livros e artigos amplamente utilizados em
outros cursos nacionais, além da atuação em projetos de extensão em parceria com
empresas e sociedade.

Na Universidade Estadual de Londrina, o curso tem cumprido seu papel político e
social, prezando pela eficiência e economicidade dos recursos públicos com seus
indices positivos de permanência e êxito.

Junto à implantação dos cursos superiores, cresceu também o volume de
publicações académicas e a consolidação da área como campo de produção de
conhecimento, hoje disponíveis em livros, artigos, teses e dissertações.

O projeto pedagógico do curso propõe formar profissionais em Design de Moda
capazes de desenvolver produtos, processos, sistemas, serviços e/ou experiências
inovadoras, a partir de um pensamento sistémico integrado à realidade contemporânea,
combinando diversos componentes materiais e imateriais, aspectos económicos,
simbólicos, sócio-éticos, ambientais, culturais e mercadológicos.

Na atual reformulação PPC, a comissão avaliou as práticas e resultados positivos,
oriundos das últimas reformulações (2005, 2010 e 2016), mantendo aspectos
considerados essenciais como a indissociabilidade entre ensino, pesquisa e extensão;
multidisciplinaridade, interdisciplinaridade e transdisciplinaridade; integração entre
teoria e prática; processo de ensino-aprendizagem com ênfase na autonomia do aluno
e inserção precoce no mundo do trabalho.

Como uma Ciência Social Aplicada, o curso de Design de Moda preparará o
designer em formação para problematizar situações ligadas à realidade e apontar
soluções de modo crítico, reflexivo e transformador, a partir da interpretação dos
aspectos culturais, económicos, políticos, sociais e ambientais que determinam a
qualidade de vida da população.

A atuação do designer parte da identificação de problemas e/ou oportunidades de
design, verificadas a partir de necessidades emergentes de comportamento, de um
grupo, uma necessidade social, estética, funcional, ergonómica, ecológica, económica,
psicológica. O designer deve se voltar para o bem-estar do ser humano, considerando
a inclusão de grupos geralmente excluídos do sistema eurocêntrico. Para isso, é
importante que o novo curso continue sua proposição de formação de cidadãos capazes
de pensar criticamente sobre questões humanas, sociais e ambientais. O setor precisa
de profissionais que atuem, de modo ético e transformador.

Tais princípios embasam uma organização curricular estruturada em torno de 5
eixos:
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1) Fundamentação;
2) Representação e Expressão;
3) Gestão de Projeto;
4) Configuração do Produto e
5) Sistemas de Produção.

Estes Eixos dão origem a atividades cada vez mais complexas que atingem seu
ápice no Trabalho de Conclusão de Curso.

O desenho curricular do novo curso, tendo como vetares os eixos acima
enunciados, mantêm as proposições de:

•utilização da quarta série do curso para a execução do Trabalho de Conclusão
de Curso e Estágio Curricular Obrigatório;

•maior integração entre Universidade, Curso e Sociedade;
•estímulo às experiências projetuais desde o início do curso;
•simulações e atuações sobre situações reais;
•incentive a pesquisa;
•autoavaliação constante;
•realização de conselho pedagógico para acompanhar a qualidade do ensino

integrador e
•preparação do aluno para autogestão.
•São acrescentadas as proposições:
•aprimoramento e expansão das atividades extensionistas;
•articulação do ensino, pesquisa e extensão com temáticas vinculadas aos

conteúdos de Educação Ambiental, Direitos Humanos e Educação das Relações
Etnico-Raciais e para o Ensino de História e Cultura Afro-Brasileira e Africana;

•articulação do ensino, pesquisa e extensão com temáticas voltadas à Educação
Inclusiva e compromisso com combate a todas as formas de preconceito e
discriminação, bem como a promoção de condições legais, materiais, pedagógicas e
outras necessárias para a promoção de equidade.

1.3 Contextualização Nacional e Regional

O campo do design de moda no Brasil, como parte da Cadeia Produtiva da
Indústria Têxtil e de Confecções, consagrou-se como uma grande oportunidade de
negócios, reconhecido internacionalmente, com expressivos resultados, que impactam
diretamente a geração de emprego e renda.

No ultimo levantamento da Associação Brasileira da Indústria Têxtil e de
Confecção, em 2022, o setor têxtil empregava diretamente cerca de 1,36 milhão de
trabalhadores e indiretamente aproximadamente 8 milhões, dos quais 60% são de mão
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de obra feminina (ABIT, 2022). Isso faz do setor o segundo maior empregador da
indústria de transformação, perdendo apenas para alimentos e bebidas (juntos), além
de ser o segundo maior gerador do primeiro emprego (ABIT, 2018). Em número de
empresas, o setor contabiliza 32 mil, das quais mais de 80% são confecções de
pequeno e médio portes, empregando 80% de todos os funcionários do setor (ABIT,
2018).

O Brasil possui a maior Cadeia Têxtil completa do Ocidente, que desde a produção
agrupa a produção das fibras, passando por fiações, tecelagens, beneficiadoras,
confecções e forte varejo; O país é referência mundial em design de moda praia,
jeanswear e homewear, tendo crescido também os segmentos de fitness e lingerie
(IEMI, 2021 apud ABIT, 2022).

O setor têxtil é o segundo maior segmento da indústria paranaense, atrás apenas
do setor alimentício, e gera mais de 55 mil postos de trabalho em todo o Estado. São
3.748 estabelecimentos do género no Estado, 98% deles de pequeno porte.

As regiões do estado são especializadas em diferentes segmentos dentro da
indústria do vestuário. No Noroeste e Norte do Estado, conforme dados da Federação
das Indústrias do Paraná (Fiep), o segmento industrial de confecção, têxtil e artefatos
em couro é composto por 4.738 empresas e gera 65,9 mil empregos. E o terceiro
segmento da indústria do Paraná em geração de empregos, perdendo apenas para o
ramo alimentício e da construção civil (AGÊNCIA ESTADUAL DE NOTÍCIAS, 2022).

A região Noroeste engloba 84% da produção nacional de casulos de bicho-da-
seda, desenvolvida em 161 municípios, com predominância de produção familiar (VALE
DA SEDA, 2022). O Sudoeste do Paraná agrupa um dos mais relevantes pólos de moda
masculina do país, com cerca de 212 confecções que empregam cerca de 7,5 mil
pessoas.

Os municípios de Apucarana, Maringá, Cianorte, Curitiba e Londrina concentram
o maior número de postos de trabalho do setor, com 23.094 empregos, ou 33,2% do
total do setor no Estado. Os dados apontam que o setor têxtil e de confecções é
estratégico na geração de emprego e renda no país e no Estado do Paraná (SISTEMA
FIEP, 2020). De forma que a inserção de bacharéis em design de moda é fundamental
na manutenção e avanço para os desafios que ainda se impõem ao setor.

No amplo estudo denominado "Rotas Estratégicas para o futuro da indústria
paranaense têxtil, vestuário e artefatos de couro, 2031" aponta como planejamento
estratégico para o setor "a pretensão de posicionar o estado em um patamar de
destaque no âmbito nacional e internacional através do incremento da competitividade
e de avanços nos quesitos de sustentabilidade e inovação como diferenciais da moda
paranaense" (SISTEMA FIEP, 2020).

Um dos pantos de articulação, no que tange a recursos humanos e educação,
indica a necessidade de atração, retenção, formação e capacitação de profissionais
para o setor, da oferta de programas de capacitação voltados à sustentabilidade e
economia circular, oferta de editais que proporcionem bolsas de estudos em práticas
diferenciadas relacionadas ao universo produtivo do setor, entre outras ações que
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reforçam a importância do profissional designer de moda na ação e transformação do
mundo do trabalho (SISTEMA FIEP, 2020).
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2. JUSTIFICATIVA DA REFORMULAÇÃO

A reformulação do PPC do curso de Design de Moda, pauta-se em 3 pilares
principals: novas legislações vigentes, questões pedagógicas e ambiente profissional.

Legislação: Este foi o principal motivo que levou à reformulação do PPC devido
às necessidades de creditação da extensão nos Cursos de Ensino Superior. Partindo
da adequação à carga horária destinada às atividades extensionistas, o colegiado
também propõe alteração na carga horária, distribuição, criação e extinção de
disciplinas componentes da estrutura curricular.

Tendo em vista este contexto, a reformulação do PPC fundamenta-se nos
seguintes documentos: Resolução CEPE/CA 039/2021 que Regulamenta a Creditação
Curricular da Extensão na Universidade Estadual de Londrina e tem como base: o Art.

207 da Constituição da República Federativa do Brasil, que estabelece a exigência do
princípio da indissociabilidade entre Ensino, Pesquisa e Extensão; a Lei n. 9.394/1996,
que estabelece as Diretrizes e Bases da Educação Nacional; a Lei n.13.005/2014, que
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aprovou o Plano Nacional de Educação, que assegura, na Estratégia 12.7, uma parte
do total de carga horária dos cursos de graduação para Atividades Académicas de
Extensão; na Resolução CNE/CES n.7, de 18 de dezembro de 2018, que estabelece
as Diretrizes para a Extensão na Educação Superior Brasileira e que considera o
Parecer CNE/CES n. 608/2018, homologado pela Portaria MEC n° 1.350, de 14 de
dezembro de 2018, publicada no D.O.U. de 17 de dezembro de 2018; a Resolução C.U.
n° 89/2019 do Conselho Universitário que atualiza a Política de Extensão da
Universidade Estadual de Londrina.

Questões pedagógicas: desde a última alteração curricular no PPC, em 2015,
até o presente momento, diversos docentes do curso finalizaram suas capacitações em
nível stricto sensu, contribuindo ativamente para a criação de novos métodos e formas
de ensino para o Design de Moda. Por este motivo, entende-se que a inserção destas
práticas no ambiente formativo é de grande contribuição para o processo de ensino-
aprendizagem proposto no curso.

Além da atualização de práticas pedagógicas, foram considerados os
apontamentos dos egressos do curso, durante a autoavaliação realizada pelo Projeto
de Pesquisa em Ensino "Atendimento ao Egresso do Curso de Design de Moda da
Universidade Estadual de Londrina: um diagnóstico sobre a atuação profissional e
campo de trabalho".

Deste contexto, a reformulação prevê ajustes na carga horária, distribuição e
integração das disciplinas, visando otimizar os conceitos de formação generalista e
específica, entre as áreas de conhecimento propostas no PPC.

Ambiente profissional: As mudanças ocorridas na indústria da moda, devido ao
contexto imposto pela pandemia da COVID-19, acelerou os processos de digitalização
e desmaterialização do produto. Estas ações, antes consideradas utópicas e distantes
para o setor, tornaram-se necessárias em um curto período.

Por isso, a formação de profissionais integrados aos novos contextos de atuação
justifica a inserção de disciplinas que contemplem conteúdos como novas tecnologias
de criação e produção, bem como métodos que prevêem reflexões sobre as novas
formas de consumo e utilização do produto de moda.

Considerando o exposto, justifica-se a reformulação do curso de Design de Moda,
conforme os atuais contextos socioeconômico, ambiental e educacional, prevendo a
formação de profissionais multidisciplinares, capazes de atuarem diferentes segmentos
do setor têxtil e de confecção, visando soluções inovadoras para problemas e
oportunidades do mercado consumidor vigente.

3. AVALIAÇÃO DO PROJETO PEDAGÓGICO EM VIGOR

Entre 2014 e 2016, foi realizado um processo avaliativo do curso, por meio das
ações previstas no Projeto de Pesquisa em Ensino "Atendimento ao Egresso do Curso
de Design de Moda da Universidade Estadual de Londrina: um diagnóstico sobre a
atuação profissional e campo de trabalho".

Campus Universitário: Rodovia Celso Garcia Cid (PR 445), Km 380 - Caixa Postal 10.011 - CEP 86057-970 - Internet http;//www.uel.br
LONDRINA - PARANA - BRASIL

Fonn. Código 11.764 - Fonnato A4 (210x297)



oLJNÍVERSÍdAdE
EsTAduAldE LoNdRÍNA

GOVERNO
DO ESTADO DO PARANA

Os curses de Estilismo em Moda e Design de Moda formaram 393 profissionais,
entre os anos 2000 e 2016. Destes, 360 foram contactados pela equipe de projeto, para
participar da avaliação do curso. A pesquisa foi organizada para que os egressos
pudessem compreender a importância de oferecer um retorno à instituição, para que o
curso pudesse ser aperfeiçoado, por meio da troca de experiências e de uma estreita
relação entre alunos, egressos, docentes e universidade.

Para a captação dos nomes dos alunos formados, contou-se com a colaboração
da Pró-Reitoria de Graduação (PROGRAD) e dos registros do colegiado do curso. Após
este levantamento, iniciou-se a tentativa de contato com os egressos.

Embora os registros apontassem endereços de e-mail e telefones, muitos destes
contatos encontravam-se desatualizados, visto que a primeira turma do curso se formou
no ano 2000. Desta forma, foi adotada como estratégia de contato, a aproximação por
meio da rede social Facebook.

A escolha desta ferramenta, como principal meio de comunicação entre
pesquisadores e egressos, justifica-se pelas afirmações de Costa (2017) ao propor que
o Facebook deixou de ser um espaço somente de relações sociais/pessoais para se
transformar também em um espaço de negócios, modificando drasticamente a
comunicação mercadológica. Além disso, diz que a comunicação deixou de ser função
de um profissional da área para fazer parte de um meio em que todos têm o mesmo
poder.

Neste contexto, foi criado um perfil na rede social e, por meio dele, foi possível
encontrar 360 egressos, o que corresponde a, aproximadamente, 90% do total de
formados pelo curso. Este contato ocorreu de forma constante, durante a vigência do
projeto.

A ação avaliativa contou com a aplicação de um questionário, que obteve 214
respostas válidas, representando 54,5% do total de alunos formados pelo curso até
aquele momento.

Como resultado do perfil profissional: 22,43% atuavam como proprietário de
indústria de confecção; 23,36% aluavam como funcionários da indústria, em setores de
desenvolvimento, modelagem ou produção em indústrias de confecção de diversos
segmentos.

A atuação em outras áreas relacionadas à moda, como produção de figurino,
fotografia, varejo de moda, desenvolvimento de jóias e calçados, representação
comercial de tecidos e aviamentos para a indústria de confecção, ilustração de moda,
correspondeu a 16,82% dos egressos.

E 17,29% ingressaram na carreira docente, em Instituições de Ensino Superior
em Moda, o que indica uma necessidade na formação de professores na área. E
importante registrar que 11 ,68% dos egressos que estão ativos na docência atuam em
mais de um ofício, dividindo as atividades de ensino com a indústria.

Do total dos participantes, 30,37% não atuam na área de formação em design de
moda, seja por falta de oportunidade de mercado ou por terem adotado uma segunda
formação académica.
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Ao considerar que o perfil do concluinte descrito no PPC do curso propõe formar]
designers de moda que atuem em diferentes segmentos do setor do vestuário e
compará-lo com os dados obtidos na pesquisa, observa-se conformidade entre o que é
proposto e a atuação de 62,61% dos egressos que responderam à pesquisa. Contudo,
é expressivo o número de ex-alunos que não exercem atividade na área, dado que
convida à reflexão.

Niemeyer (2007) apresenta algumas causas para essa ambiguidade, que poderia
dar-se pela postura da instituição de ensino ao construir nos alunos duas crenças, a
primeira de que deve exercer o papel de "intelectual orgânico", a segunda de fazer parte
de uma "classe subordinada" socialmente.

Outro ponto levantado pela autora consiste na falta de mobilização dos
profissionais em realizar debates em prol de uma mudança significativa frente ao
cenário desfavorável do mercado de trabalho que se apresenta na forma de "crescente
desemprego e subemprego" (NIEMEYER, 2007, p.125), problema que vai para além da
área de atuação, mas atinge a representação social de toda uma classe.

Os resultados apontados na pesquisa estão em harmonia com os dados do estudo
de Borges (2014 apud DE SOUZA BORGES, 2017, p. 117), que revela baixa
expectativa quanto a atuação profissional na área de moda, resultante da dificuldade
de inserção no mercado de trabalho.

Quando indagados sobre os pontos positivos do curso, as respostas que mais se
destacaram foram: 1) a qualificação do corpo docente; 2) desenvolvimento teórico-
prático do processo criativo; 3) estrutura curricular e conhecimentos abordados no
escopo das disciplinas; 4) formação projetual somada a interdisciplinaridade que
contribui para a de integração do raciocínio de projeto às demais disciplinas; 5)
embasamento teórico e científico durante o curso; 6) ações pedagógicas voltadas para
a prática.

Os pantos destacados demonstram que o curso busca adequar-se ao cenário que
está posto, o qual requer um novo olhar sobre o meio sociocultural, influenciando
diretamente o ensino do Design de Moda. A ação do designer deve ir além dos aspectos
produtivos da indústria em massa, contemplando na essência projetual todo o impacto
que a tangibilidade do produto incide no meio ambiente, na sociedade e no cotidiano
do indivíduo (NIEMEYER, 2013).

Sendo assim, o ensino que realmente atenda às necessidades do design tern
como base a transversalidade e fornece "conteúdos culturais, históricos, críticos e
reflexives em maior escala, incorporar valores mais humanistas que tecnicistas e com
mais conteúdos experimentais que previsíveis" (CELASCHI; MORAES, 2013, p. 40),
para realmente capacitar os futuros designers a lidarem com os códigos e a
inconstância do horizonte que se apresenta nas novas relações sociais.

Entre os pantos negatives foram evidenciados: 1) deficiência no conteúdo das
disciplinas dos eixos de configuração do produto e sistemas produtivos, embora estas
matérias estejam alceadas em todos as séries que contemplam as aulas, os egressos
apontaram que a carga horária destinada a essas disciplinas ainda é pequena, e que
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os conhecimentos específicos como interpretação de modelagem, montagem e
execução de peças de vestuário, acabamentos e aparelhos específicos de costura
poderiam ser abordados de forma mais aprofundada; 2) a estrutura física da
Universidade que é pública e sofre com a dificuldade de repasses, atrapalhando na
aquisição de equipamentos como computadores e maquinário específico, bem como a
manutenção dos mesmos; 3) pouco conteúdo sobre marketing, empreendedorismo,
fotografia, produção de moda e outros assuntos que não se ligam diretamente à área
de projeto de produtos; 4) disparidade entre alguns conteúdos apresentados nas
disciplinas com a realidade de aplicação dos mesmos no mercado.

Os elementos apontados conduzem a uma importante reflexão: o mercado está
pronto para os alunos formados em um modelo de ensino que prima pela reflexão? Os
alunos e o mercado esperam um ensino com bases produtivistas? Questões que trazem
à tona novamente a ambiguidade citada anteriormente e também abordada por
Niemeyer (2007).

Talvez a vulnerabilidade da área de moda esteja na sua essência multidisciplinar
que lida com elementos tangíveis e intangíveis, o que dificulta, segundo Borges (2014
apud DE SOUZA BORGES, 2017) materializar a moda, refletindo no ambiente
académico e também na sociedade. Essa multidisciplinaridade delineia a concepção de
um profissional apto a desenvolver diversas funções, que resulta na falta de
direcionamento específico, optando por um traçado que engloba habilidades variadas.

De Souza Borges (2017) salienta que esse perfil generalista de formação quando
confrontado pelo mercado deixa os "profissionais inseguros para a atuação, inclinados
a responsabilizar a formação superior pela falta de direcionamento, ou mesmo por uma
inadequada interface (instituição-mercado de trabalho)" (DE SOUZA BORGES, 2017,
p.117).

Entende-se que, mesmo com as deficiências apontadas, os resultados obtidos
foram positivos para o curso, uma vez que a pesquisa veio estreitar a comunicação
entre os egressos e a Universidade, fornecendo subsídios para avaliação da estrutura
curricular e possibilitando ações para sua adequação ao mercado de trabalho atual,
além de: disponibilizar informações para a montagem de um banco de dados dos
egressos; fornecer um panorama atualizado da situação das empresas do setor de
confecção quanto a atuação do Designer de Moda; abrir novos campo de estágio para
os atuais discentes.

Durante todo o período de execução do projeto, o colegiado do curso considerou
os resultados parciais, obtidos a cada rodada de questionários, para avaliar as
estratégias de ensino abordadas durante o processo formativo dos alunos.

Neste tempo, várias ações pedagógicas foram modificadas e novas formas de
integração de conteúdo foram pensadas a partir das necessidades e considerações
apontadas pêlos egressos que participaram da pesquisa. Isto possibilitou corrigir
condutas que eram tomadas há longos períodos e testar possibilidades de adequação
mais coerentes com o exposto nas respostas.
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Com a finalização do projeto, novas práticas pedagógicas estão em análise, para
a readequação curricular do curso, considerando as novas necessidades de mercado
e as possibilidades de atuação do aluno mostradas nos resultados obtidos até aqui.

Para que esta postura se torne prática constante do colegiada e os docentes
possam estar sempre alinhados em relação à aplicação dos conteúdos ministrados, foi
proposto que o projeto se tornasse um programa e, por meio de ações contínuas, o
contato com os egressos seja realizado de forma constante, possibilitando o
intercâmbio de experiências e a realização de atividades em parceria com os mesmos.

Em andamento desde setembro de 2016, o programa de atendimento ao egresso
já propôs aos atuais discentes diversos cursos e oficinas ministrados pêlos ex-alunos;
abriu novos campos de estágio, em diferentes regiões do país, por meio do contato com
os egressos; além de continuar mapeando as questões apresentadas aqui.

Em resumo, os pontos apresentados como positivos e negativos pêlos egressos,
também eram avaliados da mesma forma pêlos discentes matriculados nos períodos
regulares, o que proporcionou que as ações corretivas fossem tomadas em tempo real,
para suprir as necessidades e expectativas de formação do profissional ideal.

Entende-se que a falta de um instrumento oficial da Instituição, bem como de um
cronograma oficial de avaliação estadual do SEAS prejudica a periodicidade deste
procedimento, o que pode gerar defasagem entre o tempo de proposição de melhorias
e as ações corretivas.

De acordo com os subsídios apresentados pela Pró-Reitoria de Planejamento, a
taxa de evasão do curso de Design de Moda sempre foi muito baixa, em relação aos
entrantes do curso.

Entre 2005 e 2020, tivemos 497 estudantes entrantes, dos quais 88 (17,71%)
evadiram por motivos de cancelamento de matrícula, desistência, transferência externa
ou jubilamento. Este percentual corresponde à metade do percentual de evasão geral
da Universidade, que é de, aproximadamente 34%.

Com relação à retenção dos estudantes, percebe-se que o maior número de
reprovações e retenções ocorre na 1a série, na disciplina de Pesquisa e Criação, que
rege o eixo de Gestão de Projeto da série.

Por se tratar de uma disciplina prática e de caráter projetual, os estudantes
precisam desenvolver o pensamento criativo sistémico para a conclusão das atividades,
mas como ainda estão no início do processo formativo, muitos apresentam dificuldades
em realizar as atividades propostas, principalmente às de execução de produto.

Esta prática projetual vem sendo revista desde o ano de 2019, ano em que,
aproximadamente, 40% da turma ficou retida na disciplina. Ações como diminuição da
quantidade de atividades, designação de mais de um professor para a disciplina e
revisão das formas e procedimentos avaliativos estão em vigor.

Na 2a e 3a série, o maior índice de retenção encontra-se no eixo de
fundamentação, mais especificamente na área de estudos históricos sobre a moda.

Por serem disciplinas com conteúdo teórico denso, demandam tempo de estudo
e avaliações que, nem sempre, encaixam-se nos projetos práticos das séries. Mas,
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desde 2018, o curso propõe ações integrativas destas disciplinas com os projetos, para
que os estudantes apliquem os conteúdos e referenciais teóricos nas atividades
práticas.

Como ações práticas de melhoria, desde 2009, data da última reformulação do
Projeto Pedagógico do Curso, foram realizadas 3 adequações curriculares, propostas
na:

- Deliberação da Câmara de Graduação n° 17/2012
Estabelece adequações curriculares no curso de Design de Moda, currículo 2010,

a vigorar a partir do ano letivo de 2013
- Deliberação da Câmara de Graduação n° 41/2013
Inclui Libras - Língua Brasileira de Sinais como disciplina especial no Projeto

Pedagógico do Curso de Design de Moda, a partir do ano letivo de 2014
- Deliberação da Câmara de Graduação n° 21/2015
Estabelece adequações curriculares no curso de Graduação em Design de Moda,

currículo 2010.

Estas adequações tiveram como objetivo a realocação de algumas disciplinas
entre as series; inserção da disciplina de Libras como oferta especial; alteração de
ementas e carga horária de algumas disciplinas práticas, para que os conteúdos
pudessem ser abordados de forma plena; adequação de oferta de disciplinas práticas
que foram divididas entre os semestres letivos.

Considera-se que a presente Organização Curricular é pertinente conforme os
contextos socioeconômicos atuais e de mudanças de paradigmas pós-pandemia, além
dos dados produzidos pelo histórico do Curso em termos de Publicações Científicas,
Prémios e Projetos desenvolvidos pêlos Discentes e Docentes para as comunidades
internas e externas da UEL.

As devolutivas das avaliações internas são, em sua maioria, muito positivas e têm
norteado a estrutura da presente Organização Curricular.
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4. LEGISLAÇÃO BÁSICA

•Lei de Diretrizes e Bases da Educação, Lei n° 9394, de 20/12/96;
•Resolução n° 5, de 08/03/2004, sobre as diretrizes curriculares do Curso de

Graduação em Design;
•Lei n.13.005/2014, que aprovou o Plano Nacional de Educação;
•RESOLUÇÃO CEPE/CA 039/2021 que Regulamenta a Creditação Curricular da

Extensão na Universidade Estadual de Londrina

•Art. 207 da Constituição da República Federativa do Brasil, que estabelece a
exigência do princípio da indissociabilidade entre Ensino, Pesquisa e Extensão;

•Lei n. 9.394/1996, que estabelece as Diretrizes e Bases da Educação Nacional;
a Lei n.13.005/2014, que aprovou o Plano Nacional de Educação, que assegura, na
Estratégia 12.7, uma parte do total de carga horária dos cursos de graduação para
Atividades Académicas de Extensão;

•Resolução CNE/CES n.7, de 18 de dezembro de 2018, que estabelece as
Diretrizes para a Extensão na Educação Superior Brasileira e que considera o Parecer
CNE/CES n. 608/2018, homologado pela Portaria MEC n° 1.350, de 14 de dezembro
de 2018, publicada no D.O.U. de 17 de dezembro de 2018;

•Resolução C.U. n° 89/2019 do Conselho Universitário que atualiza a Política de
Extensão da Universidade Estadual de Londrina.

•Resolução CEPE n° 28/2005 que Reformula o Projeto Político-Pedagógico do
Curso de Design de Moda, a ser implantado a partir do ano letivo de 2005.

•Deliberação da Câmara de Graduação n° 056/2007 que estabelece adequações
curriculares para o Curso de Graduação em Design de Moda, a serem implantadas a
partir do ano letivo de 2008.

•Deliberação da Câmara de Graduação n° 16/2008 que estabelece adequações
curriculares para o curso de graduação em Design de Moda, a vigorar a partir do ano
letivo de 2009.

•Resolução CEPE n° 0248/2009 que reformula o Projeto Pedagógico do Curso
de Design de Moda, a ser implantado a partir do ano letivo de 2010.

•Deliberação da Câmara de Graduação n° 17/2012 que estabelece adequações
curriculares no curso de Design de Moda, currículo 2010, a vigorar a partir do ano letivo
de 2013.

•Deliberação da Câmara de Graduação n° 41/2013 que Inclui Libras - Língua
Brasileira de Sinais como disciplina especial no Projeto Pedagógico do Curso de Design
de Moda, a partir do ano letivo de 2014.

•Deliberação da Câmara de Graduação n° 21/2015 que estabelece adequações
curriculares no curso de Graduação em Design de Moda, currículo 2010.

Campus Universitário: Rodovia Celso Garcia Cid (PR 445), Km 380 - Caixa Postal 10.011 - CEP 86057-970 - Internet http://www.uel.br
LONDRINA - PARANA - BRASIL

\^
Form. Código 11.764 - Formato A4 (21 0x297)



oUNÍVERSidAdE
EsTAduAtdELoNdmNA

GOVERNO
DO ESTADO DO PARANA

5. PERFIL ACADÉMICO E PROFISSIONAL

As competências básicas do designer de moda, contempladas no PPC do curso
de bacharelado, foram definidas a partir das diferentes demandas do entorno sócio-
ético ambiental, científico, cultural, político e económico contemporâneos, e são
caracterizadas como:

•Técnicas: habilidades de utilização de tecnologias, materiais e processos;
•Científicas: utilização do método científico na pesquisa, envolvendo o

levantamento de dados bibliográficos e de campo, assim como a busca constante pelo
desenvolvimento intelectual;

•Artísticas: desenvolvimento de conceituação e expressão, linguagem visual,
processo criativo;

•Éticas e políticas: desenvolvimento da cidadania, da adequada postura
profissional, do conhecimento dos deveres, direitos e da responsabilidade social e
ambiental.

Desta maneira, o curso de Bacharelado em Design de Moda da DEL, objetiva
formar o profissional crítico, ético e autónomo que, integrando teoria e prática,
manifestando competências e habilidades para:

•desenvolver produtos, processos, sistemas, serviços e/ou experiências,
aplicando visão sistémica e capacidade de síntese para conceituá-los, a partir da
combinação adequada de diversos componentes materiais e imateriais, aspectos
económicos, simbólicos, sócio-éticos e ambientais;

•proper soluções eficazes e inovadoras, integrando funções práticas, estético-
simbólicas e produtivas;

•gerenciar a criatividade considerando o equilíbrio entre as variáveis estéticas e
económicas, ambientais e de mercado, respeitando os traços culturais da sociedade e
outras manifestações regionais;

•dominar as diferentes etapas do desenvolvimento de um projeto, a saber:
definição de objetivos, técnicas de coleta e de tratamento de dados, geração e
avaliação de alternativas, configuração de solução e comunicação de resultados;

•expressar conceitos e soluções, de acordo com as diversas técnicas de
expressão e reprodução visual;

•atuar em equipes interdisciplinares na elaboração e execução de pesquisas,
projetos, processos e/ou serviços integrados;

•conceber produtos, processos, serviços e/ou sistemas, com visão holística,
centrada nos aspectos sócio-ético, ambientais, económicos e culturais; considerando
as tendências de comportamento e de consumo;

•conhecer o setor produtivo - materiais, processos e tecnologias.
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6. OBJETIVOS

6.1 Objetivo Geral

Formar profissionais em Design de Moda capazes de desenvolver produtos,
processos, sistemas, serviços e/ou experiências inovadoras, a partir de um pensamento
sistémico integrado à realidade contemporânea, combinando diversos componentes
materiais e imateriais, aspectos económicos, simbólicos, sócio-éticos, ambientais,
culturais e mercadológicos.

6.2 Objetivos Específicos

1. Levar o aluno a compreender o design como um processo estratégico
transdisciplinar de solução de problemas que impulsiona a inovação, capaz de unir
diversas disciplinas profissionais e interesses comerciais, culturais, sócio-ético
ambientais na área de moda;

2. Embasar e aplicar fundamentos teóricos para viabilizar a solução de
problemas de design de moda, equacionando fatores históricos, ergonómicos,
estéticos-simbólicos, sócio-ético ambientais, económicos, tecnológicos, produtivos e
mercadológicos;

3. Desenvolver a visão sistémica, capacidade de síntese, analítica, técnica,
crítica, criativa e expressiva na área de design de moda e suas adjacentes;

4. Aplicar ferramentas metodológicas de projeto, para exercitar o
pensamento projetual em design de moda;

5. Conscientizar os discentes sobre a necessidade de transformações
sociais por meio do protagonismo de suas atuações, em ações extensionistas;

6. Levar o aluno a cumprir o seu papel educacional, cultural, científico e
social junto à comunidade, numa perspectiva de interação, intercâmbio e de
contribuição mútuas;

7. Ampliar conhecimentos e desenvolver habilidades no campo académico,
para a realização de ações transformadoras entre a universidade e a sociedade;

8. Propiciar a interface entre ensino, pesquisa, extensão, para viabilizar a
implantação da extensão universitária como processo educativo, cultural, social e
científico que articula ensino e pesquisa de forma indissociável;

9. Valorizar o impacto económico, social, ambiental e cultural do trabalho do
designer de moda e sua contribuição para a co-criação de uma melhor qualidade de
vida.
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7. FUNDAMENTAÇÃO TEÓRICA

A estrutura curricular do curso de Design de Moda foi planejada a partir das
experiências e vivências geradas ao longo dos anos de formação em Estilismo em
Moda. Sanches (2010) afirma que o projeto inicial do curso de Design de Moda da
Universidade Estadual de Londrina foi elaborado ao longo de três anos, por uma equipe
multidisciplinar, que procurou edificar um percurso formativo que estivesse em sintonia
com a abrangência necessária ao pensamento de design, considerando o cenário atual
da indústria da moda, onde os profissionais devem ser capazes de se adaptar à
diversidade de estruturas organizacionais que caracterizam as empresas do setor.

Desta forma, a valorização do conhecimento e as relações interdisciplinares são
o centro de toda a articulação pedagógica prevista no curso. "Sob tais parâmetros,
definiu-se que o curso deveria preparar o estudante para a autogestão e para "o
aprender a aprender", por meio do ensino integrador" (SANCHES, 2010, p.102).

O objetivo do curso de Design de Moda da Universidade Estadual de Londrina é
a formação por meio do enfoque interdisciplinar, uma vez que a capacidade integradora
é o cerne do raciocínio projetual. Desta forma, a estrutura curricular do curso organiza-
se em eixos de conhecimento, os quais alocam disciplinas que contemplam
competências e habilidades em comum, a saber: 1) Fundamentação; 2) Representação
e Expressão; 3) Gestão de Projeto; 4) Sistemas Produtivos; 5) Configuração do
Produto. Nesta plataforma, as atividades pedagógicas de cada série se articulam de
forma transversal, por meio dos projetos integradores e projetos experimentais, até
culminar no Trabalho de Conclusão de Curso. Para isso, o eixo central de Gestão do
Projeto, constituído pela disciplina que foca os aspectos metodológicos do ato projetivo,
acompanha o desenvolvimento da visão sistémica e coordena a interação com as
demais disciplinas" (SANCHES; MIOTTO, 2012, p. 2914).

O eixo de Fundamentação engloba as disciplinas responsáveis pelo
embasamento e construção do arcabouço teórico relacionado às práticas projetuais. Os
conteúdos abordados se ligam às disciplinas de outros eixos, constituindo uma reflexão
sobre a atividade do designer, sua inserção no mundo do conhecimento e do trabalho.
Aqui têm-se as disciplinas que contemplam, de forma global, as questões previstas nas
Diretrizes Curriculares Nacionais para Educação das Relações Étnicos Raciais e para
o Ensino de História e Cultura Afro-Brasileira, Africana e Indígena, nos termos da Lei n°
9.394, de 20 de dezembro de 1996; na Resolução CNE/CP n° 1, de 17de junho de
2004; no Parecer CNE/CP n0 3, de 10 de março de 2004; na Política de Educação
Ambiental Lei n° 9.795, de 27 de abril de 1999; Decreto n° 4.281, de 25 de junho de
2002; Resolução CNE/CP n0 2, de 15 de junho de 2012; Lei Estadual n° 17.505, de 1 1
de janeiro de 2013; Deliberação CEE/PR n° 04, aprovada em 12 de novembro de 2013.
Todos os conceitos desenvolvidos nas disciplinas do eixo de Fundamentação, são
aplicados nas práticas projetuais, pelas disciplinas dos demais eixos do conhecimento.
Ressalta-se que o Curso insere como optativa a Disciplina de Libras (Decreto n° 5.626,
de 22 de dezembro de 2005).
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O eixo de Representação e Expressão contempla as disciplinas que abordam
conceitos e técnicas de representação visual das soluções projetuais. Segundo Bona
et al. (2019) o desenho pode ser definido como comunicação visual do projeto, meio de
representação simulada da ideia e detalhamento técnico exercendo função
fundamental no processo de projeto de design na indústria de confecção da
moda/vestuário. Por ser uma atividade complexa presente nas etapas criativas e de
execução, a representação visual bidimensional em um projeto deve seguir critérios.
Isto posto, por meio de ferramentas manuais e digitais, os estudantes são conduzidos
a expressar suas ideias por meio de desenhos, mockups, entre outras formas de
representação visual para a solução de projetos de produto de moda.

O eixo de Gestão de Projeto é o responsável pela formação e integração do
pensamento projetual. As disciplinas propõem o estudo dos métodos de criatividade e
de design, para que o estudante seja capaz de delimitar e conectar as variáveis de um
projeto. Miotto (2014) afirma que é preciso integrá-las de forma criativa, considerando
os requisites básicos de projeto e todos os outros fatores que interferem no
desenvolvimento de um determinado produto. Portanto, este processo de integração é
estudado e organizado em diferentes métodos, de acordo com a necessidade dos
projetos desenvolvidos durante a formação dos estudantes. Por meio de atividades
interdisciplinares, o manuseio de problemas específicos do design apoia-se nas
disciplinas de outros eixos, tanto para complementar a pesquisa e execução, quanto
para ampliar o alcance das soluções obtidas.

O eixo dos Sistemas de Produção contém as disciplinas responsáveis pela
interação do pensamento projetual com a realidade produtiva da indústria da moda. A
finalidade dos conteúdos é promover a viabilização dos projetos, por meio da "produção
todas as informações técnicas necessárias, organizadas e documentadas de uma
maneira sistemática, para que cada departamento tenha conhecimento das
especialidades de cada produto que, de alguma forma, deverá interferir no processo de
cada área da produção" (MENDES, 2010, p. 46).

O eixo de Configuração do Produto é o responsável pela transposição das
especificações de projeto para a materialização de soluções eficazes e inovadoras. Por
meio da construção do raciocínio espacial sobre o corpo e o produto de moda, o
estudante é incentivado a expressar suas "vivências formais, estéticas e funcionais,
contribuindo para uma atuação inventiva, considerando que essa espacialidade se
constrói na relação corpo/têxtil e que se configura em aspectos de interioridade e de
exterioridade, a inovação da forma está atrelada ao conhecimento da estrutura
anatómica e da mobilidade corporal, à natureza dos materiais utilizados e às soluções
estruturais que permitem" (SOUZA, 2008, p. 342-343).

Emídio (2018, p.110) afirma que a "assimilação de um novo conteúdo, de novos
conhecimentos desenvolvem competências e mudam comportamentos". Por isso,
segundo a autora, as teorias de aprendizagem devem ser consideradas como tentativas
de interpretar sistematicamente o conhecimento, explicar e prever observações e
exercer influência direta ou indireta nas ações pedagógicas.
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Por este motivo, entende-se que a aprendizagem mecânica, embora presente no
primeiro contato dos estudantes com os assuntos propostos pelas disciplinas, logo é
substituída pela aprendizagem significativa, que segundo Moreira (1999, apud
EMIDIO, 2018) é um processo por meio do qual uma nova informação relaciona-se com
um aspecto especificamente relevante da estrutura de conhecimento do indivíduo, ou
seja, este processo envolve a interação da nova informação com uma estrutura de
conhecimento específica, a qual ele define como conceito subsunçor ou simplesmente
subsunçor, existente na estrutura cognitiva do indivíduo.

Conforme exposto na Figura 2, os conteúdos são distribuídos, de forma crescente,
entre os eixos do conhecimento e disciplinas, de maneira que os estudantes tenham
sua estrutura cognitiva construída com base nas experiências prévias e projetos
interdisciplinares desenvolvidos entre as séries.

Figura 2: organização da aprendizagem, com base na estrutura curricular do
curso de Design de Moda
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Fonte:Miotto(2014)

Assegurados pela teoria da aprendizagem significativa de Ausubel, a
interdisciplinaridade proposta por Sanches (2010) e a aprendizagem baseada em
projetos, a somatória dos conteúdos das disciplinas atreladas aos projetos integradores
e experimentais, favorecem o aprendizado, pois os discentes associam o conteúdo
teórico às necessidades reais dos projetos que serão desenvolvidos nas disciplinas,
gerando conhecimento das necessidades reais, locais e culturais.

Ao enfatizar as experiências anteriores do discente, mediá-las no processo de
aprendizagem conforme temas relacionados ao currículo, este passa a ser autor do seu
processo de desenvolvimento, levando-o a conhecer novas possibilidades e soluções
inovadoras capazes de estimular sua atuação crítica e criativa frente aos problemas
propostos.

Estas ações se agregam em atividades projetuais que têm como principal objetivo
preparar o discente para o Estágio Supervisionado, uma experiência de imersão no
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contexto do mercado de trabalho e o Trabalho de Conclusão de Curso (TCC), que se
destina a um projeto autoral, onde o futuro profissional será capaz de percorrer todas
as fases do desenvolvimento de projeto do produto de moda, sintetizando os
conhecimentos adquiridos ao longo do processo formativo e colocando em prática suas
habilidades projetuais, conforme critérios estabelecidos por um mercado consumidor
real.
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8. SISTEMA ACADËMICO

Sistema Académico escolhido

D sistema de matrícula por atividade académica

@ sistema de matrícula por série.

a) Exame Final

D Sim

@ Não
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b) Regime de dependência
D em formato original da atividade académica

dependência assistida.

9. MATRIZ CURRICULAR e CATEGORIZAÇÀO DAS ATIVIDADES ACADËMICAS

9.1 Matriz Curricular

1a Série Curricular

Código Disciplina/Módulo Oferta*

Carga Horária

Teor. Prat TP
PC
c

CH/
EA
D Total

Disciplina
Essencial

6DGN186 Técnicas de representação A 60 60

6DGN187
Fundamentos e Técnicas

de Modelagem A 60 60

6DGN188 Materiais Têxteis A 60 60

6ART121 História da Arte A 60 60

6DGN189
Design e Prática
Extensionista I A 60 60

6ART122
Desenho da Figura
Humana 1S 30 30

6DGN190 Fundamentos do Design 1S 30 30

6DGN191 Laboratório de Confecção 1S 60 60

6DGN192 Metodologia Visual 13 30 30

6DGN193 Pesquisa e Criação 1S 30 30

6DGN194 Ateliê de Projetos Criativos 2S 60 60 SIM

6CIN041 Introdução à Pesquisa 23 30 30

6DGN195 Sustentabilidade 2S 30 30

*A = Anual; 1S = 1° Semestre; 2S = 2° Semestre; B = Bloco
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2a Série Curricular

Código Disciplina/Módulo Oferta*

Carga Horária

Teor. Prat TP
PC
c

CH/
EA
D Total

Disciplina
Essencial

6DGN196 Desenho de Moda A 60 60

6DGN197
Modelagem: métodos e
práticas integradas A 60 60

6DGN198 Laboratório da Forma A 60 60

6DGN199
História da Moda e da

Indumentária A 60 60

6DGN200
Design e Prática
Extensionista II A 30 30

6DGN201 Técnicas de composição 1S 30 30

6DGN202 Metodologia de Projeto 1S 30 30

6DGN203 Ergodesign 1S 30 30

6SOC161 Sociologia 1S 30 30

6DGN204 Processes Têxteis 1S 30 30

6DGN205
Ateliê de Projetos
Integrados 2S 60 60 SIM

6DGN206 Sintaxe Visual 2S 30 30

6DGN207
Laboratório de produção
do vestuário 2S 30 30

6NIC236 Semiótica 2S 30 30

*A = Anual; 13=1° Semestre; 23 = 2° Semestre; B = Bloco
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3 a Série Curricular

Código Disciplina/Módulo Oferta*

Carga Horária

Teor. Prat TP
PC
c

CH/
EA
D Total

Disciplina
Essencial

16DGN208 Ilustração A 60 60

16DGN209 Programação Visual A 60 60

I6DGN210
Modelagem de alfaiataria:
técnicas integradas A 60 60

I6DGN211
Desenvolvimento de

produto A 60 60

I6DGN212 Moda Contemporânea A 60 60

I6DGN213 Design Estratégico A 60 60

6DGN214
Design e Prática
Extensionista III A 30 30

6DGN215
Laboratório da Forma

Avançada 1S 30 30

6DGN216
Ateliê de Projetos
Avançados 2S 60 60 SIM

6DGN217 Laboratório de Expressão 23 30 30

6DGN218 Laboratório de Montagem 2S 30 30
*A = Anual; 13=1° Semestre; 23 = 2° Semestre; B = Bloco

4a Série Curricular

Código Disciplina/Módulo Oferta*

Carga Horária

Teor. Prat
T
p

PC
c

CH/
EA
D Total

Disciplina
Essencial

6EST640
Estágio Supervisionado
(DON) A 330 330
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6TCC627
Trabalho de Conclusão de

Curso (DGN) A 360 360

*A = Anual; 13=1° Semestre; 23 = 2° Semestre; B = Bloco

9.2 Resumo das ativídades académicas

RESUMO DAS ATIVIDADES ACADËMICAS

ATIVIDADE ACADÉMICA CARGA HORÁRIA TOTAL

Disciplinas/ Módulos (obrigatórias) 1710h

Disciplinas / Módulos (optativas)

Estágio 330h

TCC 360h

AAC 250h

AEX Indicadas 200h

AEX Livres 95h

TOTAL 2945h

9.3 Descrição das Atividades Académicas

9.3.1 Creditação Curricular

No curso de Design de Moda as Atividades Académicas de Extensão (AEX),
serão realizadas de forma integrada à matriz curricular, às dinâmicas da pesquisa e do
ensino, num processo interdisciplinar, político-educacional, cultural, científico,
tecnológico.

A partir das prerrogativas da Resolução CEPE/CA n. 039/2021, Art. 4°, o PPC
para o Curso de Design de Moda salienta que as Atividades Académicas de Extensão
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são relevantes para a formação do discente, ao promoverem a interação
transformadora entre a Universidade e a comunidade externa por meio da produção e
da aplicação do conhecimento, em articulação permanente com o ensino e à pesquisa.

O cumprimento da carga horária definida para as AEX é obrigatório para a
integralização curricular no curso de Design de Moda e pode ocorrer pela produção e
aplicação do conhecimento em Design nos diversos setores sociais, em articulação
com o ensino e a extensão. Conforme a Resolução CEPE/CA 039/2021, cada
estudante precisa cumprir, no mínimo, 10% da carga horária total de seu curso de
graduação em AEX, divididas em AEX Indicadas e AEX Livres.

O Projeto Pedagógico do curso de Design de Moda estabelece 295 horas de AEX,
sendo que 200 horas (68,02%), de carga horária mínima, devem ser cumpridas em
AEX indicadas e 95 horas (31,98%), de carga horária mínima, devem ser cumpridas
em AEX livres.

Como critérios, o Colegiada sugere que sejam cumpridas preferencialmente, no
mínimo, 50 horas a cada ano letivo das 200 horas das AEX Indicadas, e,

preferencialmente, no mínimo, 30 horas no 1° ano letivo, 35 horas no 2° ano letivo, 30

horas no 3° ano letivo, das 95 horas das AEX Livres, de forma que o cumprimento das
AEX indicadas e AEX livres não se acumule na última série do curso.

Somente poderão ser consideradas, para fins da Creditação Curricular da
Extensão, as atividades passíveis de registro na Pró-Reitoria de Extensão, Cultura e
Sociedade (PROEX) e oriundas das seguintes modalidades de extensão:

t. programas de extensão;
tl. projetos de extensão ou projetos integrados com ênfase em extensão;
III. projetos de prestação de serviço;
IV. cursos de extensão;
V. eventos de extensão.

Os critérios que serão adotados pelo Colegiada de Curso para selecionar as AEX
Indicadas, em consonância com as resoluções vigentes, descreve-se a saber:

As AEX Indicadas precisam estar vinculadas, diretamente, à formação
em Design e áreas afins, e podem ser realizadas em programas de
extensão, projetos de extensão ou projetos integrados com ênfase em
extensão, projetos de prestação de serviço, cursos de extensão e
eventos de extensão em que o discente tenha participação ativa.
As AEX Livres envolvem programas e projetos de extensão ou projetos
integrados com ênfase em extensão, projetos de prestação de serviço,
cursos de extensão e eventos de extensão. Somente poderão ser
considerados os cursos e eventos de extensão nos quais o discente
tenha participado na qualidade de palestrante, ministrante, organizador,
membro de comissão ou congéneres. Vale destacar que NÃO poderão
ser considerados, para a Creditação Curricular da Extensão, os cursos e
eventos de extensão nos quais o discente tenha apenas a certificação de
participante, ouvinte ou apresentador de trabalho.
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Com o propósito de vincular as atividades de extensão aos eixos de
conhecimento e projetos integradores inter e transdisciplinares, que fazem parte da
concepção pedagógica do curso, foram incorporadas ao currículo as disciplinas Design
e Prática Extensionista I, Design e Prática Extensionista 11 e Design e Prática
Extensionista III, respectivamente na primeira, segunda e terceira séries do curso. As
disciplinas terão papel essencial na articulação entre ensino, pesquisa e extensão, ao
atuarem como orientadoras das ações, no sentido de formação, prospecção,
planejamento, execução e reflexão crítica sobre os resultados.

9.3.2 Atividade Académica Complementar (AAC)

Os discentes deverão cumprir, no mínimo, 250 horas de Atividades Académicas
Complementares. Estas atividades poderão ser realizadas no turno ou contraturno do
curso, de acordo com a modalidade e especificidade de oferta das atividades pelo
colegiada, departamento ou outros órgãos da Universidade ou externos a ela.

A avaliação da AAC será realizada pela Coordenação do Curso, por meio de
comprovação da documentação protocolada no portal do estudante.

A carga horária máxima das atividades previstas será contabilizada da seguinte
forma:

ATIVIDADE ACADÉMICA COMPLEMENTAR CH Máxima

Iniciação Científica ou Tecnológica, Projetos de Pesquisa,
Pesquisa em Ensino, Extensão e Integrados, Programas de
extensão e/ou formação complementar

200h

Disciplinas Eletivas ou Especiais c/h da disciplina

Monitoria Académica c/h da monitoria

Cursos de Aperfeiçoamento e Extensão 200h

Publicações científicas em revistas ou eventos científicos da
área

100h

Participação em eventos científicos e profissionais 100h

Participação como ouvinte de palestras e conferências 50h

Produção ou monitoria de eventos 100h

Participação em exposições e desfiles 50h

Ministrante de minicursos ou palestras 50h
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Participação em concurso 50h

Finalista em concursos 90h

Trabalhos técnicos e/ou voluntários 60h

Estágio curricular não obrigatório 200h

9.3.3 Estágio curricular obrigatório

O Estágio Curricular Obrigatório é um componente previsto e exigido nas
Diretrizes Curriculares Nacionais do curso de Design. Pela Resolução CEPE
no.71/2021 (Art.6°.,lll), o estágio curricular obrigatório é atividade académica de
natureza especial e tem que ter regulamento específico.

a) 0 Estágio Curricular Obrigatório do Curso de Design de Moda, cujo
regulamento será objeto de deliberação específica, é caracterizado como
um conjunto de atividades de aprendizagem profissional e cultural
proporcionadas ao estudante pela participação em situações reais da vida
e de seu meio, realizado sob a responsabilidade e a coordenação da
Universidade.

b) O Estágio Obrigatório é um componente curricular determinante na
formação profissional e da cidadania do estudante universitário, tendo por
objetivo possibilitar o exercício da ética, da responsabilidade social e da
competência técnica comprometida com a realidade socioeconômica-
política do país.

O Estágio estará alceado na 4a série do Curso, com uma carga horária de 330
horas anuais. Será considerado aprovado o estudante que obtiver média final igual ou
superior a 6,0 (seis) e frequência de, no mínimo, setenta e cinco por cento (75%) da
carga horária prevista. O Estágio não prevê exame.

c) Constituem campo de Estágio Obrigatório do Curso de Design de Moda
as entidades de direito privado, os órgãos de administração pública, as
instituições de ensino e/ou pesquisa, as próprias unidades da
Universidade Estadual de Londrina e a comunidade em geral, desde que
apresentem condições para:
t. planejamento e execução conjuntos das atividades de estágio;
II. aprofundamento dos conhecimentos teórico-práticos do campo

específico de trabalho;
III. vivência efetiva de situações projetuais reais na área de design;
IV. interação com os processos técnico-produtivos envolvidos no

desenvolvimento de produtos, processos, serviços e/ou
experiências ligadas à área de moda;
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V. convivência com profissionais atuantes na área por meio de trabalho
em equipe e

VI. orientação e acompanhamento das atividades de estágio.
A supervisão será realizada pelo Supervisor de Estágio, por meio da modalidade

indireta, na qual a orientação e o acompanhamento do aluno no decorrer de suas
atividades serão efetuados por meio de relatórios sistemáticos quinzenais e, pelo
menos, um contato com o orientador de campo, seja por telefone, e-mail ou presencial,
a fim de garantir o melhor desempenho das ações pertinentes à realidade do mundo do
trabalho. A supervisão será realizada na modalidade indireta, de forma individual.

d) 0 Estágio Obrigatório será considerado atividade académica de
natureza obrigatória especial.
e) No regulamento de estágio, que é objeto de regulamentação
específica, estarão discriminados: objetivo, objeto e natureza do Estágio;
carga horária; atividades a serem desenvolvidas; formas de supervisão
do estágio; atribuições do supervisor de estágio, caracterizando o tipo de
acompanhamento que será realizado com o estudante; atribuições dos
estagiário; atribuições do supervisor de estágio; sistema de avaliação
explicitando as regras do acompanhamento dos estudantes, critérios,
metodologias e instrumentos de avaliação; regras para promoção e
retenção.

0(s) Estágio(s) Curricular(es) Obrigatório(s):
D serão desenvolvidos totalmente no turno do curso

@ serão desenvolvidos parcialmente no turno do curso

D serão desenvolvidos totalmente fora do turno do curso

9.3.4 Trabalho de Conclusão de Curso (TCC)

No curso de Design de Moda da Universidade Estadual de Londrina, o Trabalho
de Conclusão de Curso (TCC) é um dos componentes obrigatórios da matriz curricular.
O regulamento de TCC será objeto de deliberação específica.

Sua realização ocorrerá na 4a série, no primeiro e no segundo semestre, onde,
por meio das experiências e aprendizados dos anos anteriores, os alunos deverão ser
capazes de realizar um projeto científico e aplicado, de alta complexidade, que será
desenvolvido em três diferentes fases: projeto preliminar, pré-banca e banca final. O
TCC será realizado em 360h.

Os alunos terão a orientação individual de docentes de áreas específicas
conforme o cronograma e regulamento do TCC. As avaliações serão realizadas por
meio da avaliação do pré-projeto, apresentação em pré-banca, apresentação em banca
pública final e do processo de orientação.
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Será considerado aprovado no TCC o estudante que obtiver média final igual ou
superior a seis (6,0) e frequência de, no mínimo, setenta e cinco por cento (75%) da
carga horária prevista. As faltas serão computadas pelo professor orientador ao longo
do cronograma de orientação do trabalho.

O regulamento de TCC apresentará:
Objetivo;
Carga horária;
Atividades a serem desenvolvidas;
Formas de orientação;
Atribuições do orientador de TCC, caracterizando o tipo de acompanhamento
que será realizado com o estudante;
Atribuições dos estudantes;
Sistema de avaliação explicitando as regras do acompanhamento dos
estudantes, critérios, metodologias e instrumentos de avaliação, regras para
promoção e retenção.

O Trabalho de Conclusão de Curso:

D será desenvolvido totalmente no turno do curso

@ será desenvolvido parcialmente no turno do curso

D será desenvolvido totalmente fora do turno do curso

10. SISTEMA DE AVALIAÇÃO E PROMOÇÃO

Os sistemas de avaliação e promoção do Curso de Design de Moda, envolvendo
os procedimentos e formas de avaliação, serão apresentados, a saber:

a. A concepção de avaliação é diagnostica, somativa e formativa, buscando
a construção conjunta do conhecimento entre docentes e discentes com ênfase nas
devolutivas das avaliações. A integração do discente no processo avaliativo permite
sua conscientização na construção e evolução da sua própria aprendizagem.
Fornecendo autonomia no pensar sobre os resultados de Design que são um crescente
em termos de complexidade na presente Matriz Curricular;

b. Algumas das metodologias que podem ser adotadas pêlos docentes são:
metodologia da problematização; aprendizagem baseada em questões/problemas;
estudos de caso; situações problemas; sala de aula invertida; seminários; debates;
elaboração de relatórios; dentre outras;

c. Os critérios de avaliação das disciplinas variam entre as práticas e as
teóricas, sendo que, basicamente, englobam a relação entre conhecimento teórico e
aplicado, a argumentação coerente dos conteúdos; participação durante as aulas; a
apresentação oral e gráfico-visual dos projetos e dos seminários; acabamento e
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refinamento das interfaces gráficas impressas e digitais; e principalmente o modelo
conceituai e o acabamento estrutural dos Produtos de Moda desenvolvidos;

d. Os instrumentos de avaliação normalmente utilizados no curso são:
projetos coletivos ou individuais; seminários; provas escritas (com consulta ou sem);
mapas mentais ou conceituais; exercícios de fixação; entre outros a serem
especificados nos programas de disciplinas e aprovados pelo Colegiada do Curso;

e. A avaliação do discente, realizada pelo docente, será expressa por meio
de notas variáveis de O (zero) a 10 (dez);

f. Ao final de cada período letivo será atribuída ao discente, em cada disciplina
ou atividade académica, uma nota final resultante da média de no mínimo 02 (duas)
avaliações realizadas durante o semestre letivo, independentemente da carga horária
da mesma;

g. Considerar-se-á aprovado na atividade académica, o discente que obtiver
média final igual ou superior a 6,0 (seis) e frequência de, no mínimo, 75% (setenta e
cinco por cento). A reprovação do discente em atividade académica, após a publicação
da média final, ocorre:

I - por falta (RF = Reprovado por Falta) quando não cumpre 75% (setenta e cinco
por cento de frequência;

II - por nota (RN = Reprovação por Nota), quando obtém média final inferior a 6,0
(seis);

Ill- por falta e por nota (RFN = Reprovação por Falta e por Nota), se estiver
simultaneamente, nas duas condições anteriores.

h. Considerar-se-á aprovado na atividade académica do Trabalho de
Conclusão de Curso o discente que obtiver média final igual ou superior a 6,0 (seis) e
frequência de, no mínimo, 75% (setenta e cinco por cento).

No curso não haverá exame final

DO SISTEMA DE PROMOÇÃO
A frequência a quaisquer atividades académicas constitui aspecto obrigatório para

a aprovação do discente. E obrigatório o cumprimento de, no mínimo, 75% (setenta e
cinco por cento) de frequência.

E vedado o abono de faltas.

E promovido para a série subsequente o discente reprovado, por nota ou por falta,
em até 2 (duas) atividades académicas da(s) série(s) anterior(es), que serão cursadas
em regime de dependência assistida.

O regime de dependência assistida é permitido ao discente reprovado por nota ou
por falta em até 2 (duas) atividades académicas, desde que:

I - a reprovação não ocorra simultaneamente por nota e por insuficiência de
frequência;

II - a atividade académica não seja considerada essencial.
Dentro do limite estabelecido, estão incluídas as atividades académicas em

regime de dependências da (s) série (s) anterior (es).
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As atividades académicas cursadas em regime de dependência assistida são
sempre consideradas como tal.

I - Conforme a Resolução CEPE 071/2021, o estudante que reprovar em disciplina
cursada em regime de dependência pela segunda vez ficará com a matrícula retida na
série.

Fica com a matrícula retida na série o discente que:
l. reprovar por nota ou por falta em mais de 2 (duas) atividades académicas,

excluídas deste cálculo as disciplinas especiais e/ou eletivas;
II. reprovar simultaneamente, por nota e por falta, em uma ou mais atividades

académicas;

III. reprovar em atividades académicas essenciais, assim consideradas na
presente Resolução.

11. PLANO DE IMPLEMENTAÇÃO DA MATRIZ

Transposição imediata dos estudantes vinculados ao PPC
anterior

X sim D não

Data maxima de oferta regular do currículo vigente: 2025

Quadro de Equivalência de Atividades Académicas

Atividades Académicas

do Currículo Vigente
Atividades Académicas do Currículo Proposto

Código
Carga
Horária

Nome da atividade académica
Carga
Horária

6ART041 60 6ART122 - DESENHO DA FIGURA
HUMANA

30

6ART042 60 6ART121 - HISTÓRIA DA ARTE 60

6DGN059 90 6DGN186-TÉCNICAS DE
REPRESENTAÇÃO

60

6DGN064 90 6DGN193 - PESQUISA E CRIAÇÃO
6DGN194 - ATELIE DE PROJETOS
CRIATIVOS

30
60

6DGN065 60 6DGN192 - METODOLOGIA VISUAL 30
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16DGN066 60 6DGN188 - MATERIAIS TÊXTEIS 60

I6DGN165 60 6DGN187 - FUNDAMENTOS E TÉCNICAS
DE MODELAGEM

60

I6DGN166 60 6DGN191 - LABORATÓRIO DE
CONFECÇÃO

60

I6DGN172 60 6DGN190 - FUNDAMENTOS DO DESIGN 30

6DGN061 30 6DGN187 - FUNDAMENTOS E TÉCNICAS
DE MODELAGEM

60

6DGN085 30 6DGN195 - SUSTENTABILIDADE 30

6CIN012 30 6CIN041 - INTRODUÇÃO A PESQUISA 30

16DGN062 30 6DGN187 - FUNDAMENTOS E TÉCNICAS
DE MODELAGEM

60

6DGN189 - DESIGN E PRATICA
EXTENSIONISTA I

60

6DGN069 60 6DGN196 - DESENHO DE MODA 60

6DGN070 60 6DGN201 - TÉCNICAS DE COMPOSIÇÃO
6DGN206 - SINTAXE VISUAL

30
30

16DGN073 90 6DGN202 - METODOLOGIA DE PROJETO
6DGN205 - ATELIË DE PROJETOS
INTEGRADOS

30
60

16DGN074 90 6DGN204 - PROCESSOS TÊXTEIS 30

6DGN075 60 6DGN198 - LABORATÓRIO DA FORMA 60

6DGN164 60 6DGN199 - HISTÓRIA DA MODA E DA
INDUMENTÁRIA

60

6DGN167 60 6DGN207 - LABORATÓRIO DE PRODUÇÃO
DO VESTUÁRIO

30

6DGN168 90 6DGN197 - MODELAGEM: MÉTODOS E
PRATICAS INTEGRADAS

60

6DGN170 30 6DGN203 - ERGODESIGN 30
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6NIC116 30 6NIC236 - SEMIÓTICA 30

6SOC138 30 6SOC161 -SOCIOLOGIA 30

I6DGN171 30 6DGN203 - ERGODESIGN 30

6DGN200 - DESIGN E PRÁTICA
EXTENSIONISTA II

30

6DGN076 60 6DGN212 - MODA CONTEMPORÂNEA 60

6DGN078 60 6DGN208 - ILUSTRAÇÃO 60

6DGN079 60 6DGN209 - PROGRAMAÇÃO VISUAL 60

I6DGN081 90 6DGN211 - DESENVOLVIMENTO DE
PRODUTO
6DGN216 - ATELIË DE PROJETOS
AVANÇADOS

60
60

16DGN082 60 6DGN215 - LABORATÓRIO DA FORMA
AVANÇADA

30

16DGN083 60 6DGN213 - DESIGN ESTRATÉGICO 60

I6DGN169 90 6DGN210 - MODELAGEM DE
ALFAIATARIA: TÉCNICAS INTEGRADAS

60

16EST602 108 6DGN214 - DESIGN E PRATICA
EXTENSIONISTA III

30

16DGN077 30 6DGN213 - DESIGN ESTRATÉGICO 60

6ADM051 30 6DGN213 - DESIGN ESTRATÉGICO 60

6DGN173 45 6DGN217 - LABORATÓRIO DE
EXPRESSÃO

30

6DGN218 - LABORATÓRIO DE
MONTAGEM

30

I6DGN174 45 6TCC627 - TRABALHO DE CONCLUSÃO
DE CURSO

360

6EST622 425 6EST640 - ESTÁGIO SUPERVISIONADO 330
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6TCC614 120 6TCC627 - TRABALHO DE CONCLUSÃO
DECURSO

360
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12.EXPLICITAÇÀO DAS AÇÕES BOU PROCEDIMENTOS DE AVALIAÇÃO E
ACOMPANHAMENTO DO PPC

O curso Design de Moda da Universidade Estadual de Londrina segue
oficialmente o calendário do "Sistema Estadual de Avaliação do Ensino Superior -
SEAES" e os critérios de Autoavaliação recomendados pelo MEC/INEP que prevê os
conteúdos, sendo esses: A) Organização Didático-Pedagógica; B) Corpo Docente; C)
Infraestrutura e D) Aspectos Legais.

Como metodologia, o PPC será autoavaliado uma vez ao ano e acompanhado
bimestralmente pelo NDE dando suporte ao Colegiado.

Como sistemática, poderão ser realizadas reuniões com docentes e discentes,
fóruns de discussão com docentes e discentes, e a realização de avaliações para o
levantamento de dados quali e quantitativos.

Como instrumento, será aplicado um formulário eletrônico aos discentes,
buscando o diagnóstico quantitativo e qualitativo que irão embasar as decisões para o
aprimoramento do Curso.

As avaliações do curso deverão ser anuais, em datas a ser definidas pelo
colegiada verificando os seguintes itens:

•A avaliação será primeiramente por meio de dados fornecidos pela Proplan
quanto ao ingresso, retenção, represamento e conclusão do curso pêlos discentes;

•A relação do curso com o mercado de trabalho será analisada com os dados
anuais de estágio obrigatório e não-obrigatórios concluídos da Divisão Central de
Estágios e Intercâmbios. As competências solicitadas (proficiência em técnicas,
softwares e habilidades socioemocionais) pelas unidades concedentes de estágio
serão avaliadas pelas ofertas do estágio não-obrigatório e pelas avaliações dos
relatórios semestrais e finais dos estágios obrigatório e não-obrigatórios;

•A cada início de ano letivo serão avaliadas o número de formados na 4a série e

quais as pendências de cumprimento de AACs, AEX e pesquisa dos discentes retidos;
•Questionário de avaliação de disciplinas e docentes;
•Questionário de autoavaliação discente.

FORMAÇÃO CONTINUADA DO CORPO DOCENTE

•GEPE - Grupo de Estudos de Pesquisa em Ensino
•Capacitação em Programas de pós-graduação Stricto Sensu e estágios pós-

doutoral
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ANEXO 1 - EMENTÁRIO DAS ATIVIDADES ACADÉMICAS

Haverá Atividades Académicas com o uso das Tecnologias da Informação e
[ Comunicação - TIC (semipresencial)?
I D sim X não

1^ SÉRIE

6DGN186 - TÉCNICAS DE REPRESENTAÇÃO
Depto(s)

responsável(eis):
Concordância do Departamento

quanta:
Ao mérito A carga horária

Visto do Chefe de
Departamento

DESIGN D sim D não D sim

não

D

CARGA HORÁRIA (CH) total: 60 horas
Prática: 60 horas

Teórica: O

Teórico/prática: O
EAD:0

Modalidade curricular: Obrigatória

Atividade académica de forma à distância (Resolução CEPE n° 03/09):
não

Ementa:

Uso da linha e texturas. Papéis e outros suportes adequados para as técnicas.
Técnicas de layout e acabamentos. Aplicação de técnicas manuais de representação
em desenho planificado. Representação de superfícies de materiais simples e
complexos.

Forma de desenvolvimento da atividade

Disciplina

Contribuição ao perfil do egresso.
Contribuição na composição das competências básicas artísticas, na qual o egresso
deve apresentar habilidades de conceituar e expressar, utilizar a linguagem visual e o
processo criativo. Além disso, a disciplina capacita o egresso a interagir com
especialistas de outras áreas de modo a utilizar conhecimentos diversos e atuar em
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equipes interdisciplinares na elaboração e execução de pesquisas e projetos, em
especial nas etapas de geração e avaliação de alternativas. Habilita o egresso a
expressar com linguagem própria conceitos e soluções, em seus projetos, de acordo
com as diversas técnicas de expressão e reprodução visual.

* Descrever, de forma sintética, a proposta de desenvolvimento dos conteúdos e
avaliação na forma à distância, caso a oferta da atividade académica utilize a
modalidade.

NSA.
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6DGN187 - FUNDAMENTOS E TÉCNICAS DE MODELAGEM

Depto(s)
responsável(eis):

Concordância do Departamento
quanta:

Ao mérito A carga horária

Visto do Chefe de

Departamento

DESIGN D sim

não

D D sim D não

CARGA HORÁRIA (CH) total: 60 horas
Prática: 60 horas

Teórica: O

Teórico/prática: O
EAD:0

Modalidade curricular: Obrigatória

Atividade académica de forma à distância (Resolução CEPE n° 03/09):
não

Ementa:

Fundamentos da modelagem do vestuário: conceitos, metodologias, dimensões
criativa e produtiva, parâmetros antropométricos. Relações entre forma, volume e
proporção de corpos diversos. MODThink aplicado aos estudos de modelagem.
Construção de bases e experimentações, com aplicação de técnicas manual, digital
e/ou tridimensional. Modelagem aplicada ao contexto do Projeto Integrador.

Forma de desenvolvimento da atividade

Disciplina

Contribuição ao perfil do egresso
A disciplina contribui com a formação do raciocínio espacial, manejo de materiais e
técnicas de traçado de modelagem. Constrói a visão formal do corpo e das técnicas
de construção de produto do vestuário, contemplando pensamento técnico para
criação de processos e produtos.

* Descrever, de forma sintética, a proposta de desenvolvimento dos conteúdos e
avaliação na forma à distância, caso a oferta da atividade académica utilize a
modalidade.

NSA.
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6DGN188 - MATERIAIS TÊXTEIS
Depto(s)

responsável(eis):
Concordância do Departamento

quanta:
Ao mérito A carga horária

Visto do Chefe de

Departamento

DESIGN D sim D não D sim D não

CARGA HORÁRIA (CH) total: 60 horas
Prática: 60 horas

Teórica: O

Teórico/prática: O
EAD:0

Modalidade curricular: Obrigatória

Atividade académica de forma à distância (Resolução CEPE n° 03/09):
não

Ementa:

A cadeia produtiva da indústria têxtil. Fibras têxteis naturais, artificiais e químicas:
identificação, propriedades e aplicações. Fios: classificação, titulação e aplicações.
Processos de fiação. Estruturas têxteis: tecelagem plana, malharia e não tecidos.
Acabamento: classificação, processos e aplicações. Abordagem experiencial de
materials, técnicas e tecnologias ancestrais e contemporâneas.

Forma de desenvolvimento da atividade

Disciplina

Contribuição ao perfil do egresso
Contribui no desenvolvimento das habilidades de manipulação e utilização de
tecnologias, materiais e processos. O egresso deve conhecer as tipologias de
fibras, fios e estruturas têxteis, bem como, estar apto a selecionar as mais
adequadas de acordo com as demandas projetuais. Desenvolve a competência de
experimentar e refletir sobre a inovação por meio dos materiais.

* Descrever, de forma sintética, a proposta de desenvolvimento dos conteúdos e
avaliação na forma à distância, caso a oferta da atividade académica utilize a
modalidade.

NSA.
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6ART121 - HISTÓRIA DA ARTE

Depto(s)
responsável(eis):

Concordância do Departamento
quanto:

Ao mérito A carga horária

Visto do Chefe de

Departamento

ARTES VISUAIS D sim

não

D D sim D não

CARGA HORÁRIA (CH) total: 60 horas
Prática: O

Teórica: 60 horas

Teórico/prática: O
EAD:0

Modalidade curricular: Obrigatória

Atividade académica de forma à distância (Resolução CEPE n° 03/09):
não

Ementa:

A Arte e a Arquitetura no Egito, na Antiguidade Clássica, na Idade Média e Moderna.
A Arte e a Arquitetura Brasileira.
Forma de desenvolvimento da atividade

Disciplina

Contribuição ao perfil do egresso
Contribuição na composição das competências básicas artísticas, na capacidade de
gerenciar a criatividade considerando o equilíbrio entre as variáveis estéticas e as
variáveis económicas e de mercado, respeitando os traços culturais da sociedade e
outras manifestações regionais; na capacidade de conceber produtos de moda com
visão histórica e prospectiva, centrada nos aspectos sócio-econômicos e culturais,
revelando consciência das implicações económicas, sociais, antropológicas,
ambientais, estéticas e éticas de sua atividade.

* Descrever, de forma sintética, a proposta de desenvolvimento dos conteúdos e
avaliação na forma à distância, caso a oferta da atividade académica utilize a
modalidade.

NSA.
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6ART122 - DESENHO DA FIGURA HUMANA

Depto(s)
responsável(eis):

Concordância do Departamento
quanto:

Ao mérito A carga horária

Visto do Chefe de

Departamento

ARTES VISUAIS D sim D não D sim

não

D

CARGA HORÁRIA (CH) total: 30 horas
Prática: 30 horas

Teórica: O

Teórico/prática: O
EAD:0

Modalidade curricular: Obrigatória

Atividade académica de forma à distância (Resolução CEPE n° 03/09):
não

Ementa:

Utilização do instrumental do desenho. Representação de figuras geométricas
simples. Volume, luz e sombra. Os cânones. Estrutura óssea e muscular. Estudo das
partes: cabeça, tronco e membros. Figura masculina e feminina, nua e vestida,
estática e em movimento. Panejamento. Modelo Vivo.

Forma de desenvolvimento da atividade

Disciplina

Contribuição ao perfil do egresso
Contribuição na composição das competências básicas artísticas, na qual o egresso
deve apresentar habilidades de conceituar e expressar, utilizar a linguagem visual e o
processo criativo, demonstrar o domínio de linguagem própria, de acordo com as
diversas técnicas de expressão e reprodução visual.

* Descrever, de forma sintética, a proposta de desenvolvimento dos conteúdos e
avaliação na forma à distância, caso a oferta da atividade académica utilize a
modalidade.

NSA.
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6DGN190 - FUNDAMENTOS DO DESIGN

Depto(s)
responsável(eis):

Concordância do Departamento
quanta:

Ao mérito A carga horária

Visto do Chefe de

Departamento

DESIGN D sim D não D sim D não

CARGA HORÁRIA (CH) total: 30 horas
Prática: O
Teórica: 30 horas

Teórico/prática: O
EAD:0

Modalidade curricular: Obrigatória

Atividade académica de forma à distância (Resolução CEPE n° 03/09):
não

Ementa:

Introdução ao Desenho Industrial, aspectos históricos e conceituais. Da Revolução
Industrial a contemporaneidade. Design na primeira era modernista. Pós-modernidade.
A Bauhaus. A escola de Dim. Design contemporâneo. Design brasileiro. 0 design e
suas iterações com a cultura e a sociedade.

Forma de desenvolvimento da atividade

Disciplina

Contribuição ao perfil do egresso

Entender os fundamentos e conceitos do design. Reconhecer referências dos vários
movimentos artísticos em produtos de design. Compreender as várias áreas e tipos
de atuação do design, seu papel social e sua interação com a cultura. No decorrer da
disciplina o discente deverá desenvolver visão sistémica e reflexiva para pensar
soluções eficazes e inovadoras para projeto de sistemas, produtos ou serviços.

* Descrever, de forma sintética, a proposta de desenvolvimento dos conteúdos e
avaliação na forma à distância, caso a oferta da atividade académica utilize a
modalidade.

NSA.
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LONDRINA - PARANÁ - BRASIL

Fonn. Código 11.764 - Formato A4 (210x297)
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GOVERNO
DO ESTADO DO PARANA

6DGN191 - LABORATÓRIO DE CONFECÇÃO
Depto(s)

responsável(eis):
Concordância do Departamento quanto:

Ao mérito A carga horária

Visto do Chefe de
Departamento

DESIGN D sim D não D sim D não

CARGA HORÁRIA (CH) total: 60 horas
Prática: 60 horas
Teórica: O

Teórico/prática: O
EAD:0

Modalidade curricular: Obrigatória

Atividade académica de forma à distância (Resolução CEPE n° 03/09):
não

Ementa:

Classificação de máquinas e pontos de costura manuais e mecânicos. Exercícios
para o desenvolvimento de habilidades de manejo dos equipamentos e aplicação dos
pantos. Montagem de componentes específicos do vestuário (gola, mangas, punhos,
entre outros). Técnicas de montagem aplicadas ao contexto do Projeto Integrador.

Forma de desenvolvimento da atividade

Disciplina

Contribuição ao perfil do egresso
Contribui para que o egresso seja capaz de aplicar os conhecimentos adquiridos a
partir dos treinamentos realizados, bem como orientar e ou avaliar procedimentos de
costura na montagem de produtos. Pretende-se que o egresso tenha a competência e
habilidade em: identificar, preparar e operar máquinas de costuras industriais e
domésticas; práticas sobre pontos de costuras e bordados manuais; Classificar pontos
e costuras de acordo com normas técnicas; capacidade de observação com relação à
qualidade da costura; apresentar conhecimentos técnicos e práticos que lhe permitam
fazer e/ou conferir a execução de seus projetos.

* Descrever, de forma sintética, a proposta de desenvolvimento dos conteúdos e
avaliação na forma à distância, caso a oferta da atividade académica utilize a
modalidade.

NSA.

Campus Universitário: Rodovia Celso Garcia Cid (PR 445), Kn-i 380 - Caixa Postal 10.011 - CEF 86057-970 - Internet http;//www.uel.br
LONDRINA - PARANÁ - BRASIL
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GOVERNO
DO ESTADO DO PARANA

6DGN192 - METODOLOGIA VISUAL

Depto(s)
responsável(eis):

Concordância do Departamento
quanto:

Ao mérito A carga horária

Visto do Chefe de

Departamento

DESIGN D sim D não D sim D não

CARGA HORÁRIA (CH) total: 30 horas
Prática: O

Teórica: 30 horas

Teórico/prática: O
EAD:0

Modalidade curricular: Obrigatória

Atividade académica de forma à distância (Resolução CEPE n° 03/09):
não

Ementa:

Percepção visual e princípios da Gestalt. Elementos básicos da composição visual.
Equilíbrio e Tensão, harmonia e contraste, proporção e estruturas. Introdução à
teoria da cor.

Forma de desenvolvimento da atividade:

Disciplina

Contribuição ao perfil do egresso:
A disciplina pretende desenvolver o alfabetismo visual, por meio da manipulação dos
elementos visuais, construindo a plataforma para o estudo de linguagem visual de
produtos de moda. O egresso desta disciplina deverá conhecer e aplicar os princípios
de composição visual. Ser capaz de organizar e integrar elementos visuais na
composição de produtos de moda e na documentação básica de projetos.

* Descrever, de forma sintética, a proposta de desenvolvimento dos conteúdos e
avaliação na forma à distância, caso a oferta da atividade académica utilize a
modalidade.

NSA.

Campus Universitário: Rodovia Celso Garcia Cid (PR 445), Km 380 - Caixa Postal 10.011 - CEP 86057-970 - Internet http://www.uel.br
LONDRINA - PARANÁ - BRASIL
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DO ESTADO DO PARANA

6DGN193 - PESQUISA E CRIAÇÃO
Depto(s)

responsável(eis):
Concordância do Departamento

quanta:
Ao mérito A carga horária

Visto do Chefe de
Departamento

DESIGN D sim D não D sim D não

CARGA HORÁRIA (CH) total: 30 horas
Prática: O

Teórica: 30 horas

Teórico/prática: O
EAD:0

Modalidade curricular: Obrigatória

Atividade académica de forma à distância (Resolução CEPE n° 03/09):
não

Ementa:

Processo criativo. Técnicas de estimulação do processo criativo. Criatividade
direcionada à moda.

Forma de desenvolvimento da atividade

Disciplina

Contribuição ao perfil do egresso
Desenvolver a percepção do novo viabilizando o gerenciamento das habilidades
criativas.

Desenvolver o pensamento criativo organizado por meio de técnicas e ferramentas.

* Descrever, de forma sintética, a proposta de desenvolvimento dos conteúdos e
avaliação na forma à distância, caso a oferta da atividade académica utilize a
modalidade.

NSA.

Campus Universitário: Rodovia Celso Garcia Cid (PR 445). Km 380 - Caixa Postal 10.011 - CEP 86057-970 - Internet http://www.uel.br
LONDRINA - PARANÁ - BRASIL
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DO ESTADO DO PARANA

6DGN194 - ATELIË DE PROJETOS CRIATIVOS

Depto(s)
responsável(eis):

Concordância do Departamento
quanta:

Ao mérito A carga horária

Visto do Chefe de

Departamento

DESIGN D sim D não D sim

não

D

CARGA HORÁRIA (CH) total: 60 horas
Prática: 60 horas

Teórica: O

Teórico/prática: O
EAD:0

Modalidade curricular: Obrigatória

Atividade académica de forma à distância (Resolução CEPE n° 03/09):
não

Ementa:

Aplicação do processo criativo na organização dos elementos visuais no suporte têxtil
e corporal por meio da representação gráfica e confecção para o projeto de moda.

Forma de desenvolvimento da atividade

Disciplina

Contribuição ao perfil do egresso
Desenvolver a percepção do novo viabilizando o gerenciamento das habilidades
criativas.

Desenvolver o pensamento criativo organizado por meio de técnicas e ferramentas.

* Descrever, de forma sintética, a proposta de desenvolvimento dos conteúdos e
avaliação na forma à distância, caso a oferta da atividade académica utilize a
modalidade.

NSA.

Campus Universitário: Rodovia Celso Garcia Cid (PR 445), Kni 380 - Caixa Postal 10.011 - CEP 86057-970 - Internet http://www.uel.br
LONDRINA - PARANA - BRASIL
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GOVERNO
DO ESTADO DO PARANA

6CIN041 - INTRODUÇÃO À PESQUISA

Depto(s)
responsável(eis):

Concordância do Departamento
quanta:

Ao mérito A carga horária

Visto do Chefe de

Departamento

CIÊNCIA DA
INFORMAÇÃO

D sim D não D sim D não

CARGA HORÁRIA (CH) total: 30 horas
Prática: O
Teórica: 30 horas

Teórico/prática: O
EAD:0

Modalidade curricular: Obrigatória

Atividade académica de forma à distância (Resolução CEPE n° 03/09):
não

Ementa:

O método científico na realização da pesquisa na área do Design. Elaboração de
projetos. Normalização bibliográfica. Fontes de fomento.

Forma de desenvolvimento da atividade

Disciplina

Contribuição ao perfil do egresso
Contribuição na composição das competências básicas do designer de moda,
caracterizadas como competências científicas, que diz respeito a habilidade de
utilização do método científico na pesquisa, envolvendo o levantamento de dados
bibliográficos e de campo, assim como a busca constante pelo desenvolvimento
intelectual.

* Descrever, de forma sintética, a proposta de desenvolvimento dos conteúdos e
avaliação na forma à distância, caso a oferta da atividade académica utilize a
modalidade.

NSA.

Campus Universitário: Rodovia Celso Garcia Cid (PR 445), Km 380 - Caixa Postal 10.011 - CEP 86057-970 - Internet http://www.uel.br
LONDRINA - PARANA - BRASIL
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GOVERNO
DO ESTADO DO PARANA

6DGN195 - SUSTENTABILIDADE

Depto(s)
responsável(eis):

Concordância do Departamento
quanta:

Ao mérito | A carga horária

Visto do Chefe de

Departamento

DESIGN D sim

não

D D sim

não

D

CARGA HORÁRIA (CH) total: 30 horas
Prática: O

Teórica: 30 horas

Teórico/prática: O
EAD:0

Modalidade curricular: Obrigatória

Atividade académica de forma à distância (Resolução CEPE n° 03/09):
não

Ementa:

Conceitos e princípios de ecodesign e sustentabilidade. Produção e consumo
sustentável. Responsabilidade social. Relação projeto, produto e sustentabilidade.
Análise do ciclo de vida do produto e otimização dos processos de vida útil de
produtos. Sistemas produto-serviço aplicados ao setor de moda e vestuário e novos
cenários para o setor.

Forma de desenvolvimento da atividade

Disciplina

Contribuição ao perfil do egresso
Capacitar o discente para conceber e desenvolver Sistemas - Produto - Serviços
sustentáveis que consideram o desenvolvimento sociocultural e a defesa ambiental
para interferir na construção de novos cenários e estilos de vida mais sustentáveis.
* Descrever, de forma sintética, a proposta de desenvolvimento dos conteúdos e
avaliação na forma à distância, caso a oferta da atividade académica utilize a
modalidade.

NSA.

Campus Universitário: Rodovia Celso Garcia Cid (PR 445), Km 380 - Caixa Postal 10.011 - CEP 86057-970 - Internet http://www.uel.br
LONDRINA - PARANA - BRASIL
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6DGN189 - DESIGN E PRATICA EXTENSIONISTA

Depto(s)
responsável(eis):

Concordância do Departamento
quanta:

Ao mérito A carga horária

Visto do Chefe de

Departamento

DESIGN D sim D não D sim

não

D

CARGA HORÁRIA (CH) total: 60 horas
Prática: O

Teórica: 60 horas

Teórico/prática: O
EAD:0

Modalidade curricular: Obrigatória

Atividade académica de forma à distância (Resolução CEPE n° 03/09):
não

Ementa:

Conceitua, numa perspectiva histórico-filosófica, estudos referentes à Universidade
Pública e à Extensão Universitária e o papel do Design de Moda na transformação
social. Abordagem transversal e multidisciplinar da Extensão Universitária em uma
perspectiva articuladora com o Ensino e a Pesquisa mediante metodologias didático-
pedagógicas extensionistas de cursos, eventos e seminários de atividades.

Forma de desenvolvimento da atividade:

Disciplina

Contribuição ao perfil do egresso:
Ao término desta disciplina o egresso será capaz compreender a necessidade pela
busca constante do crescimento intelectual, a fim de desenvolver seu papel como
cidadão protagonista, manter adequada postura profissional, ser conhecedor dos
deveres, direitos e da responsabilidade social e ambiental para a realização de ações
transformadoras em prol sociedade.

* Descrever, de forma sintética, a proposta de desenvolvimento dos conteúdos e
avaliação na forma à distância, caso a oferta da atividade académica utilize a
modalidade.

NSA.

Campus Universitário: Rodovia Celso Garcia Cid (PR 445). Km 380 - Caixa Postal 10.011 - CEP 86057-970 - Internet http://www.uel.br
LONDRINA - PARANÁ - BRASIL
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6DGN196 - DESENHO DE MODA

Depto(s)
responsável(eis):

Concordância do Departamento
quanta:

Ao mérito A carga horária

Visto do Chefe de

Departamento

DESIGN Dsim D não Dsim

não

D

CARGA HORÁRIA (CH) total: 60 horas
Prática: 60 horas

Teórica: O

Teórico/prática: O
EAD:0

Modalidade curricular: Obrigatória

Atividade académica de forma à distância (Resolução CEPE n° 03/09):
não

Ementa:

O corpo como espaço do objeto projetual. A função comunicativa do desenho.
Proporção e escala. Desenho planificado do vestuário Ferramentas digitais aplicadas
aos diferentes tipos de representações gráficas de moda. Panejamento. Estilização.
Silhuetas e terminologias do vestuário. Prancha de projeto.

Forma de desenvolvimento da atividade:

Disciplina

Contribuição ao perfil do egresso:
Contribuição na composição das competências básicas artísticas, na qual o egresso
deve apresentar habilidades de conceituar e expressar, utilizar a linguagem visual e
o processo criativo. Além disso, habilita o egresso a expressar com linguagem
própria conceitos e soluções, a fim de comunicar resultados em seus projetos, de
acordo com as diversas técnicas de expressão e reprodução visual.

* Descrever, de forma sintética, a proposta de desenvolvimento dos conteúdos e
avaliação na forma à distância, caso a oferta da atividade académica utilize a
modalidade.

NSA.

Campus Universitário: Rodovia Celso Garcia Cid (PR 445), Km 380 - Caixa Postal 10.011 - CEP 86057-970 - Internet http://www.uel.br
LONDRINA - PARANÁ - BRASIL
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DO ESTADO DO PARANA

6DGN197 - MODELAGEM: MÉTODOS E PRATICAS INTEGRADAS

Depto(s)
responsável(eis):

Concordância do Departamento
quanta:

Ao mérito | A carga horária

Visto do Chefe de

Departamento

DESIGN D sim

não

D D sim D não

CARGA HORÁRIA (CH) total: 60 horas
Prática: 60
Teórica: O

Teórico/prática: O
EAD:0

Modalidade curricular: Obrigatória

Atividade académica de forma à distância (Resolução CEPE n° 03/09):
Não

Ementa:

Estudo de: componentes de modelagem específicos (mangas; golas, dentre outros);
recursos construtivos; acabamentos específicos; novas configurações de modelagem;
considerando implicações técnicas, estéticas, funcionais, produtivas, a partir de
princípios metodológicos do Modelo MODThink, com aplicação de técnicas manual
e/ou digital. Graduação de modelo. Modelagem aplicada ao contexto do Projeto
Integrador.

Forma de desenvolvimento da atividade:

Disciplina

Contribuição ao perfil do egresso:
Favorece a construção do conhecimento de modelagem, nas dimensões criativa e
produtiva, integrada ao contexto de projetos do vestuário, desde as fases iniciais. Por
envolver diferentes tipos de pensamento e raciocínio teórico-prático e metodológico,
possibilita a integração entre o pensar a modelagem (domínio conceituai) e o fazer
modelagem (domínio metodológico).

* Descrever, de forma sintética, a proposta de desenvolvimento dos conteúdos e
avaliação na forma à distância, caso a oferta da atividade académica utilize a
modalidade.

NSA.

Campus Universitário: Rodovia Celso Garcia Cid (PR 445), Km 380 - Caixa Postal 10.011 - CEP 86057-970 - Internet http://www.uel.br
LONDRINA - PARANÁ - BRASIL
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6DGN198 - LABORATÓRIO DA FORMA

Depto(s)
responsável(eis):

Concordância do Departamento
quanta:

Ao mérito A carga horária

Visto do Chefe de
Departamento

DESIGN D sim

não

D D sim D não

CARGA HORÁRIA (CH) total: 60 horas
Prática: 60 horas

Teórica: O

Teórico/prática: O
EAD:0

Modalidade curricular: Obrigatória

Atividade académica de forma à distância (Resolução CEPE n° 03/09):
não

Ementa:

Criação e materialização de produtos de baixa complexidade, por meio de técnicas
de modelagem tridimensional. Estudo da relação entre dimensões, proporções e
volumes na configuração da forma. MODThink aplicado à Modelagem
Tridimensional, no contexto do Projeto Integrador.

Forma de desenvolvimento da atividade:

Disciplina

Contribuição ao perfil do egresso:
Favorece o pensamento da modelagem tridimensional como parte integrante do
processo projetual, desde as fases iniciais, considerando suas dimensões criativa e
técnico-produtiva para geração de alternativas de configuração de produtos.

* Descrever, de forma sintética, a proposta de desenvolvimento dos conteúdos e
avaliação na forma à distância, caso a oferta da atividade académica utilize a
modalidade.

NSA.

Campus Universitário: Rodovia Celso Garcia Cid (PR 445), Km 380 - Caixa Postal 10.011 - CEP 86057-970 - Internet http;//www.uel.br
LONDRINA - PARANÁ - BRASIL
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6DGN199 - HISTÓRIA DA MODA E DA INDUMENTÁRIA

Depto(s)
responsável(eis):

Concordância do Departamento
quanta:

Ao mérito | A carga horária

Visto do Chefe de

Departamento

DESIGN D sim

não

D D sim D não

CARGA HORÁRIA (CH) total: 60 horas
Prática: O

Teórica: 60 horas

Teórico/prática: O
EAD:0

Modalidade curricular: Obrigatória

Atividade académica de forma à distância (Resolução CEPE n° 03/09):
não

Ementa:

Da indumentária à moda: introdução do vestir ao longo dos períodos históricos e
diferentes contextos culturais até o século XVIII. O traje como produto das articulações
sociais e do domínio de técnicas construtivas, linguagem e materiais da época em que
se insere.

Forma de desenvolvimento da atividade:

Disciplina

Contribuição ao perfil do egresso:
A disciplina visa promover enfoque na formação de repertório crítico, visão histórica e
prospectiva, centrada nos aspectos sócio-econômicos e culturais, revelando
consciência das implicações económicas, sociais, antropológicas, ambientais,
estéticas e éticas da moda.

*Descrever, de forma sintética, a proposta de desenvolvimento dos conteúdos e
avaliação na forma à distância, caso a oferta da atividade académica utilize a
modalidade.

NSA.

Campus Universitário: Rodovia Celso Garcia Cid (PR 445). Km 380 - Caixa Postal 10.011 - CEP 86057-970 - Internet http;//www.uel.br
LONDRINA - PARANÁ - BRASIL
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GOVERNO
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6DGN201 - TÉCNICAS DE COMPOSIÇÃO
Depto(s)

responsável(eis):
Concordância do Departamento

quanta:

Ao mérito | A carga horária

Visto do Chefe de

Departamento

DESIGN Dsim

não

D Dsim

não

D

CARGA HORÁRIA (CH) total: 30 horas
Prática: O

Teórica: 30 horas

Teórico/prática: O
EAD:0

Modalidade curricular: Obrigatória

Atividade académica de forma à distância (Resolução CEPE n0 03/09):
não

Ementa:

Estruturas compositivas e suas variações no suporte bi e tridimensional para o
produto de moda. Identificação, visualização e aplicação espacial das estruturas
compositivas no produto de moda.

Forma de desenvolvimento da atividade:

Disciplina

Contribuição ao perfil do egresso:
Ao término desta disciplina o egresso conseguirá manifestar sua capacidade
compositiva, combinando de modo adequado os elementos visuais nos projetos
de produtos de moda. Conseguirá, também, selecionar técnicas de composição
para manifestar conteúdos específicos por meio de mensagens visuais de forma
planejada.

* Descrever, de forma sintética, a proposta de desenvolvimento dos conteúdos e
avaliação na forma à distância, caso a oferta da atividade académica utilize a
modalidade.

NSA.

Campus Universitário: Rodovia Celso Garcia Cid (PR 445). Km 380 - Caixa Postal 10.011 - CEP 86057-970 - Internet http://i
LONDRINA - PARANÁ - BRASIL
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6DGN202 - METODOLOGIA DE PROJETO

Depto(s)
responsável(eis):

Concordância do Departamento
quanta:

Ao mérito A carga horária

Visto do Chefe de

Departamento

DESIGN D sim D não D sim D não

CARGA HORÁRIA (CH) total: 30 horas
Prática: O

Teórica: 30 horas

Teórico/prática: O
EAD:0

Modalidade curricular: Obrigatória

Atividade académica de forma à distância (Resolução CEPE n° 03/09):
não

Ementa:

Estudo da interrelação dos elementos constitutivos de projeto para a construção do
pensamento projetual e visão sistémica. Caracterização dos métodos de design e
ferramentas de projeto. Estudo das especificidades do projeto de design de moda.
Parâmetros técnicos, ergonómicos e estético-simbólicos do produto.

Forma de desenvolvimento da atividade:

Disciplina

Contribuição ao perfil do egresso:
Favorece o desenvolvimento do pensamento sistemático e das habilidades para
decodificar as variáveis socioculturais, estéticas e produtivas que envolvem o artefato
de moda. Bem como, o domínio das diferentes etapas do desenvolvimento de projeto.

* Descrever, de forma sintética, a proposta de desenvolvimento dos conteúdos e
avaliação na forma à distância, caso a oferta da atividade académica utilize a
modalidade.

NSA.

Campus Universitário: Rodovia Celso Garcia Cid (PR 445), Km 380 - Caixa Postal 10.011 - CEP 86057-970 - Internet http://www.ud.br
LONDRINA - PARANÁ - BRASIL
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6DGN203 - ERGODESIGN

Depto(s)
responsável(eis):

Concordância do Departamento
quanto:

Ao mérito | A carga horária

Visto do Chefe de

Departamento

DESIGN D sim

não

D D sim D não

CARGA HORÁRIA (CH) total: 30 horas
Prática: O
Teórica: 30 horas

Teórico/prática: O
EAD:0

Modalidade curricular: Obrigatória

Atividade académica de forma à distância (Resolução CEPE n° 03/09):
não

Ementa:

Fundamentos da ergonomia. Ergonomia de concepção. Normalização de medidas
para produtos de vestuário. Análise da tarefa e da atividade. Design Universal. Moda
inclusiva. Critérios de conforto e usabilidade em projetos de produtos de moda.

Forma de desenvolvimento da atividade:

Disciplina

Contribuição ao perfil do egresso:
Desenvolver o alfabetismo ergonómico. Entender os princípios do design universal e
sua aplicação em produtos de moda. Criar base de conhecimento para que o discente
aplique a ergonomia de modo efetivo na concepção de sistemas, produtos de moda e
serviços no âmbito do design de moda e suas interfaces correlatas.

* Descrever, de forma sintética, a proposta de desenvolvimento dos conteúdos e
avaliação na forma à distância, caso a oferta da atividade académica utilize a
modalidade.

NSA.

Campus Universitário: Rodovia Celso Garcia Cid (PR 445), Km 380 - Caixa Postal 10.011 - CEP 86057-970 - Internet hUp://www.uel.br
LONDRINA - PARANÁ - BRASIL

Fe Códiso 11.764 - Fonnato A4 (21 0x297)



oUNÍVERSÍdAdE
ESTÃO UAl JE LoNdRÍNA

GOVERNO
DO ESTADO DO PARANA

6SOC161 -SOCIOLOGIA

Depto(s)
responsável(eis):

Concordância do Departamento
quanto:

Ao mérito | A carga horária

Visto do Chefe de

Departamento

CIÊNCIAS SOCIAIS D sim

não

D D sim D não

CARGA HORÁRIA (CH) total: 30 horas
Prática: O
Teórica: 30 horas

Teórico/prática: O
EAD:0

Modalidade curricular: Obrigatória

Atividade académica de forma à distância (Resolução CEPE n° 03/09):
não

Ementa:

Origens e conceitos da Sociologia. Formas de organização das sociedades. Relação
social, usos e costumes de grupos de influência e de comportamento.
Responsabilidade social. Direitos Humanos. Relações étnico-raciais e Cultura Afro-
Brasileira.

Forma de desenvolvimento da atividade:

Disciplina

Contribuição ao perfil do egresso:

Contribuição na composição de competências básicas do designer de moda,
caracterizadas como éticas e políticas, que se relacionam ao desenvolvimento da
cidadania, da adequada postura profissional, do conhecimento dos deveres, direitos e
da responsabilidade social e ambiental.

* Descrever, de forma sintética, a proposta de desenvolvimento dos conteúdos e
avaliação na forma à distância, caso a oferta da atividade académica utilize a
modalidade.

NSA.

Campus Universitário: Rodovia Celso Garcia Cid (PR 445). Km 380 - Caixa Postal 10.011 - CEP 86057-970 - Internet http;//www.uel.br
LONDRINA - PARANÁ - BRASIL

Fo Código 11.764 - Formato A4 (21 0x297)



oUNÍVERSÍdAdE
EsTAduAlde LoNdmNA

GOVERNO
DO ESTADO DO PARANA

6DGN204 - PROCESSOS TÊXTEIS

Depto(s)
responsável(eis):

Concordância do Departamento
quanto:

Ao mérito | A carga horária

Visto do Chefe de

Departamento

DESIGN D sim

não

a D sim D não

CARGA HORÁRIA (CH) total: 30 horas
Prática: 30 horas

Teórica: O

Teórico/prática: O
EAD:0

Modalidade curricular: Obrigatória

Atividade académica de forma à distância (Resolução CEPE n° 03/09):
não

Ementa:

Estudo construtivo da tecelagem plana e da malharia. Reconhecimento, manipulação
e aplicabilidade. Classificação e processos produtivos dos materiais. Abordagem
experiência! dos ratamentos estruturais, cromáticos, aditivos, subtrativos e integrados
no design de superfícies.
Forma de desenvolvimento da atividade:

Disciplina

Contribuição ao perfil do egresso:
Contribuir no desenvolvimento de habilidades técnicas, conhecer o setor produtivo -
materiais, processos e tecnologias. Compreender a função das estruturas e
superfícies na configuração do produto. Projetar e manipular superfícies têxteis.

* Descrever, de forma sintética, a proposta de desenvolvimento dos conteúdos e
avaliação na forma à distância, caso a oferta da atividade académica utilize a
modalidade.

NSA.

Campus Universitário: Rodovia Celso Garcia Cid (PR 445), Km 380 - Caixa Postal 10.011 - CEP 86057-970 - Internet http://www.uel.br
LONDRINA - PARANA - BRASIL

Forro. Código 11.764 - FormatoA4 (210x297)



^UPMÍVERSÍdAdE
ESTÃO UAl d E LONdRÍNA

GOVERNO
DO ESTADO DO PARANA

6DGN205 - ATELIË DE PROJETOS INTEGRADOS

Depto(s)
responsável(eis):

Concordância do Departamento
quanta:

Ao mérito ] A carga horária

Visto do Chefe de
Departamento

DESIGN D sim

não

D D sim D não

CARGA HORÁRIA (CH) total: 60 horas
Prática: 60 horas
Teórica: O

Teórico/prática: O
EAD:0

Modalidade curricular: Obrigatória

Atividade académica de forma à distância (Resolução CEPE n° 03/09):
não

Ementa:

O processo de Design e suas metodologias aplicadas na problematização em projeto
de design de moda para a construção de repertório multidisciplinar e transversal.
Compreensão do papel das dimensões formadoras de soluções projetuais no contexto
da moda: configuração formal e espacial; propriedades sintáticas e semântica;
representação e comunicação; sistemas produtivos.

Forma de desenvolvimento da atividade:

Disciplina

Contribuição ao perfil do egresso:
Aperfeiçoamento e consolidação da visão sistémica nos projetos de produtos de moda.
O egresso será capaz de manifestar sua capacidade de síntese para propor soluções
eficazes e inovadoras a partir da combinação adequada das dimensões técnicas,
ergonómicas e das funções práticas e estético-simbólicas.

* Descrever, de forma sintética, a proposta de desenvolvimento dos conteúdos e
avaliação na forma à distância, caso a oferta da atividade académica utilize a
modalidade.

NSA.

Campus Universitário: Rodovia Celso Garcia Cid (PR 445), Km 380 - Caixa Postal 10.011 - CEP 86057-970 - Internet http://www.uel.br
LONDRINA - PARANA - BRASIL

Form. Código 11.764 - FonnatoA4 (210x297)



oUNÍVERSÍdAdE
EsTAduAlde LoNdmNA

GOVERNO
DO ESTADO DO PARANA

6DGN207 - LABORATÓRIO DE PRODUÇÃO DO VESTUÁRIO
Depto(s)

responsável(eis):
Concordância do Departamento

quanta:

Ao mérito A carga horária

Visto do Chefe de
Departamento

DESIGN D sim D não D sim D não

CARGA HORÁRIA (CH) total: 30 horas
Prática: 30 horas

Teórica: O

Teórico/prática: O
EAD:0

Modalidade curricular: Obrigatória

Atividade académica de forma à distância (Resolução CEPE n° 03/09):
não

Ementa:

Elaboração de Ficha Técnica para registro e validação de processo de confecção do
produto. Execução de sequência operacional para estudo de viabilidade técnica-
produtiva de protótipos, visando a comunicação do processo sob a ótica produtiva.
Técnicas de montagem aplicadas ao contexto do Projeto Integrador

Forma de desenvolvimento da atividade:

Disciplina

Contribuição ao perfil do egresso:
Contribui no desenvolvimento da competência para construir ficha técnica para que
esta sirva de instrumento de comunicação entre os profissionais envolvidos, desde a
criação até a etapa final da construção do produto. Desenvolve a compreensão sobre
a sequência de operações e complexidade produtiva.
* Descrever, de forma sintética, a proposta de desenvolvimento dos conteúdos e
avaliação na forma à distância, caso a oferta da atividade académica utilize a
modalidade.

NSA.

Campus Universitário: Rodovia Celso Garcia Cid (PR 445), Km 380 - Caixa Postal 10.011 - CEP 86057-970 - Internet http://www.uel.br
LONDRINA - PARANÁ - BRASIL

Form. Código 11,764 - Formato A4 (210x297)



®UNÍVERSÍdAdE
EsTAduAldE LüNdRÍNA

GOVERNO
DO ESTADO DO PARANA

6NIC236 - SEMIÓTICA

Depto(s)
responsável(eis):

Concordância do Departamento
quanto:

Ao mérito A carga horária

Visto do Chefe de

Departamento

COMUNICAÇÁO D sim

não

D D sim D não

CARGA HORÁRIA (CH) total: 30 horas
Prática: O
Teórica: 30 horas

Teórico/prática: O
EAD:0

Modalidade curricular: Obrigatória

Atividade académica de forma à distância (Resolução CEPE n° 03/09):
não

Ementa:

Linguagem e produção de sentido. Teorias do signo na comunicação e o processo de
codificação nas mensagens de Moda. Produção de mensagens plurissígnicas sobre os
discursos da Moda, do Design e do Corpo. Moda como tradução da sociedade, de
cultura e de época. Intertextualidade e análise de plano de expressão.

Forma de desenvolvimento da atividade:

Disciplina

Contribuição ao perfil do egresso:
Desenvolvimento de competência para articular e elaborar linguagem visual.
Desenvolvimento de conceituação e expressão, linguagem visual, processo criativo.

*Descrever, de forma sintética, a proposta de desenvolvimento dos conteúdos e
avaliação na forma à distância, caso a oferta da atividade académica utilize a
modalidade.

NSA.

Campus Universitário: Rodovia Celso Garcia Cid (PR 445). Km 380 - Caixa Postal 10.011 - CEP 86057-970 - Internet http://www.uel.br
LONDRINA - PARANA - BRASIL
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GOVERNO
DO ESTADO DO PARANA

6DGN206 - SINTAXE VISUAL

Depto(s)
responsável(eis):

Concordância do Departamento
quanto:

Ao mérito | A carga horária

Visto do Chefe de
Departamento

DESIGN D sim

não

D D sim

não

D

CARGA HORÁRIA (CH) total: 30 horas
Prática:30 horas

Teórica: O

Teórico/prática:0
EAD:0

Modalidade curricular:

Obrigatória

Atividade académica de forma à distância (Resolução CEPE n° 03/09);
não

Ementa:

Sintaxe: interação e a combinação dos elementos visuais. Aplicação da linguagem
visual na composição dos produtos e suas superfícies têxteis. Influência dos
elementos compositivos na construção da sintaxe da forma relacionados ao
conteúdo expressivo do suporte.

Forma de desenvolvimento da atividade:

Disciplina

Contribuição ao perfil do egresso:
Ao término desta disciplina o egresso conseguirá manifestar sua capacidade
compositiva, combinando de modo adequado os elementos visuais nos projetos
de produtos de moda. Conseguirá, também, selecionar técnicas de composição
para manifestar conteúdo específicos por meio de mensagens visuais de forma
planejada.

* Descrever, de forma sintética, a proposta de desenvolvimento dos conteúdos e
avaliação na forma à distância, caso a oferta da atividade académica utilize a
modalidade.

NSA.

Campus Universitário: Rodovia Celso Garcia Cid (PR 445), Km 380 - Caixa Postal 10.011 - CEP 86057-970 - Internet http;//www.uel.br
LONDRINA - PARANA - BRASIL

Form. Código 11.764 - Formato A4 (2 i 0x297)



oUNÍVERSÍdAdE
EsTAduAldE LoNdmNA

GOVERNO
DO ESTADO DO PARANA

6DGN200 - DESIGN E PRÁTICA EXTENSIONISTA II

Depto(s)
responsável(eis):

Concordância do Departamento
quanto:

Ao mérito A carga horária

Visto do Chefe de

Departamento

DESIGN D sim

não

D D sim D não

CARGA HORÁRIA (CH) total: 30 horas
Prática: O

Teórica: 30 horas

Teórico/prática: O
EAD:0

Modalidade curricular: Obrigatória

Atividade académica de forma à distância (Resolução CEPE n° 03/09):
não

Ementa:

Aborda a Extensão Universitária no Design de moda mediante temas transversais com
o auxílio de ações multi e interdisciplinares. Planejamento, desenvolvimento e
execução de atividades e projetos voltado para a Extensão Universitária a partir dos
eixos de conhecimento do curso, com ênfase nas ações articuladas entre discentes e
docentes, promovendo o papel protagonista do estudante que contribui para a
sociedade e a transformação social.

Forma de desenvolvimento da atividade

Disciplina

Contribuição ao perfil do egresso:
Ao término desta disciplina o egresso será capaz de agir e exercer o seu papel de
cidadão em prol das transformações sociais mediante o conhecimento educacional,
cultural, científico e social junto à comunidade, numa perspectiva de interação,
intercâmbio e de contribuição mútuas.

*Descrever, de forma sintética, a proposta de desenvolvimento dos conteúdos e
avaliação na forma à distância, caso a oferta da atividade académica utilize a
modalidade.

NSA.

Campus Universitário: Rodovia Celso Garcia Cid (PR 445), Km 380 - Caixa Postal 10.011 - CEP 86057-970 - Internet http://www.uel.br
LONDRINA - PARANA - BRASIL

Form. Código 11.764-FomiatoA4 (210x297)
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GOVERNO
DO ESTADO DO PARANA

6DGN208 - ILUSTRAÇÃO
Depto(s)

responsável(eis):
Concordância do Departamento

quanta:

Ao mérito | A carga horária

Visto do Chefe de

Departamento

DESIGN D sim

não

D D sim D não

CARGA HORÁRIA (CH) total: 60 horas
Prática: 60 horas

Teórica: O

Teórico/prática: O
EAD:0

Modalidade curricular: Obrigatória

Atividade académica de forma à distância (Resolução CEPE n° 03/09):
não

Ementa:

A evolução da ilustração de moda. A função comunicativa da ilustração. As relações
existentes entre a linguagem e conceito, os instrumentos, e a função comunicativa.
Ferramentas digitais aplicadas em prancha de projeto.

Forma de desenvolvimento da atividade:

Disciplina

Contribuição ao perfil do egresso:
Contribuição na composição das competências básicas artísticas, na qual o egresso
deve apresentar habilidades de conceituar e expressar, utilizar a linguagem visual e
o processo criativo. Ao abordar as relações entre linguagem e conceito, o egresso é
capaz de expressar com linguagem própria, soluções eficazes e inovadoras,
integrando funções práticas e estético-simbólicas em seus projetos, e comunicá-las
por meio de diversas técnicas de expressão e reprodução visual.

*Descrever, de forma sintética, a proposta de desenvolvimento dos conteúdos e
avaliação na forma à distância, caso a oferta da atividade académica utilize a
modalidade.

NSA.

Campus Universitário: Rodovia Celso Garcia Cid (PR 445). Km 380 - Caixa Postal 10.011 - CEP 86057-970 - Internet http://www.uel.br
LONDRINA - PARANA - BRASIL

Form. Código ] 1.764 - Formato A4 (210x297)



oUNÍVERSÍdAdE
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GOVERNO
DO ESTADO DO PARANA

6DGN209 - PROGRAMAÇÃO VISUAL
Depto(s)

responsável(eis):
Concordância do Departamento

quanta:
Ao mérito A carga horária

Visto do Chefe de

Departamento

DESIGN D sim D não D sim D não

CARGA HORÁRIA (CH) total: 60 horas
Prática: 60 horas
Teórica: O

Teórico/prática: O
EAD:0

Modalidade curricular: Obrigatória

Atividade académica de forma à distância (Resolução CEPE n° 03/09):
não

Ementa:

Princípios de diagramação. Elementos tipográficos na composição visual.
Programação visual na comunicação de projetos de moda. Unidade visual. Acuidade
visual. Noções de produção gráfica. A relação da linguagem visual com a construção
do conceito de marca.

Forma de desenvolvimento da atividade:

Disciplina
Contribuição ao perfil do egresso:
Esta disciplina pretende desenvolver no egresso a capacidade de expressão visual para
o planejamento e a execução da comunicação de projetos de moda. Fornecerá
subsídios teóricos e práticos para o egresso criar, avaliar e planejar a gestão de
interfaces gráficas aplicada aos problemas presentes no desenvolvimento projetual.
Permitirá entender o relacionamento dos produtos de Moda com os suportes visuais
complementares que formam a ampla rede de comunicação.

*Descrever, de forma sintética, a proposta de desenvolvimento dos conteúdos e
avaliação na forma à distância, caso a oferta da atividade académica utilize a
modalidade.

NSA.

Campus Universitário: Rodovia Celso Garcia Cid (PR 445), Km 380 - Caixa Postal 10.011 - CEP 86057-970 - Internet http://www.uel.br
LONDRINA - PARANÁ - BRASIL
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GOVERNO
DO ESTADO DO PARANA

6DGN210 - MODELAGEM DE ALFAIATARIA: TÉCNICAS INTEGRADAS

Depto(s)
responsável(eis):

Concordância do Departamento
quanto:

Ao mérito | A carga horária

Visto do Chefe de
Departamento

DESIGN D sim

não

D D sim D não

CARGA HORÁRIA (CH) total: 60 horas
Prática: 60 horas
Teórica: O

Teórico/prática: O
EAD:0

Modalidade curricular: Obrigatória

Atividade académica de forma à distância (Resolução CEPE n° 03/09):
Não

Ementa:

Construção de modelagem de produtos de alta complexidade, por meio de métodos
teórico-práticos de alfaiataria. MODThink aplicado a modelagem de alfaiataria.
Interpretação de modelos, aplicando princípios construtivos de alfaiataria, para
criação, construção e desconstrução de vestuário, voltado a segmentos diversos.
Estudos de processos de graduação, com aplicação de técnicas manual e/ou digital.

Forma de desenvolvimento da atividade:

Disciplina

Contribuição ao perfil do egresso:
Favorece a construção do conhecimento de modelagem, nas dimensões criativa e
produtiva, integrada ao contexto de projetos do vestuário, desde as fases iniciais. Por
envolver diferentes tipos de pensamento e raciocínio teórico-prático e metodológico,
possibilita-se a integração entre o pensar a modelagem (domínio conceituai) e o fazer
modelagem (domínio metodológico).

* Descrever, de forma sintética, a proposta de desenvolvimento dos conteúdos e
avaliação na forma à distância, caso a oferta da atividade académica utilize a
modalidade.

NSA.

Campus Universitário: Rodovia Celso Garcia Cid (PR 445). Km 380 - Caixa Postal 10.011 - CEP 86057-970 - Internet http://www.uel.br
LONDRINA - PARANA - BRASIL
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oUNÍVERSÍdAdE
EsTAduAl de LoNdmNA

GOVERNO
DO ESTADO DO PARANA

6DGN211 - DESENVOLVIMENTO DE PRODUTO

Depto(s)
responsávet(eis):

Concordância do Departamento
quanta:

Ao mérito | A carga horária

Visto do Chefe de

Departamento

DESIGN D sim

não

D D sim D não

CARGA HORÁRIA (CH) total: 60 horas
Prática: 60 horas

Teórica: O

Teórico/prática: O
EAD:0

Modalidade curricular: Obrigatória

Atividade académica de forma à distância (Resolução CEPE n° 03/09):
não

Ementa:

Direcionamento mercadológico do projeto de produto de moda. Identificação e
sistematização de tendências de consumo. Identidade estilística de marcas e
produtos. Inovação.

Forma de desenvolvimento da atividade:

Disciplina

Contribuição ao perfil do egresso:

A disciplina contribui para a construção do pensamento sistémico e integrador, com
base na prospecção e avaliação de cenários mercadológicos, para o desenvolvimento
de novos sistemas, produtos e serviços.

*Descrever, de forma sintética, a proposta de desenvolvimento dos conteúdos e
avaliação na forma à distância, caso a oferta da atividade académica utilize a
modalidade.

NSA.

Campus Universitário: Rodovia Celso Garcia Cid (PR 445), Km 380 - Caixa Postal 10.011 - CEP 86057-970 - Internet http://www.uel.br
LONDRINA - PARANA - BRASIL
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oUNÍVERSÍdAdE
EsTAduAlde LoNdmNA

GOVERNO
DO ESTADO DO PARANA

6DGN212 - MODA CONTEMPORÂNEA

Depto(s)
responsável(eis):

Concordância do Departamento
quanta:

Ao mérito | A carga horária

Visto do Chefe de

Departamento

DESIGN D sim

não

D D sim D não

CARGA HORÁRIA (CH) total: 60 horas
Prática: O

Teórica: 60 horas

Teórico/prática: O
EAD:0

Modalidade curricular: Obrigatória

Atividade académica de forma à distância (Resolução CEPE n° 03/09):
não

Ementa:

O sistema de moda do século XVIII até a atualidade em diferentes contextos

socioculturais. Análise da construção e transformação da linguagem do corpo, do
vestuário e da moda.

Forma de desenvolvimento da atividade:

Disciplina

Contribuição ao perfil do egresso:
Possibilita a formação de repertório crítico e visão histórica referentes às manifestações
e expressões sociais por meio dos produtos de moda. Favorece a construção de
conhecimentos necessários para perceber os sinais do novo, interpretar as tendências
e antecipar a evolução do gosto.

* Descrever, de forma sintética, a proposta de desenvolvimento dos conteúdos e
avaliação na forma à distância, caso a oferta da atividade académica utilize a
modalidade.

NSA.

Campus Universitário: Rodovia Celso Garcia Cid (PR 445). Kjn 380 - Caixa Postal 10.011 - CEP 86057-970 - Internet http://www.uel.br
LONDRINA - PARANÁ - BRASIL
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EsTAduAl de LoNdmNA

GOVERNO

<-Sti

DO ESTADO DO PARANA

6DGN213 - DESIGN ESTRATÉGICO

Depto(s)
responsável(eis):

Concordância do Departamento
quanta:

Ao mérito A carga horária

Visto do Chefe de

Departamento

DESIGN D sim D não D sim D não

CARGA HORÁRIA (CH) total: 60 horas
Prática: O
Teórica: 60 horas

Teórico/prática: O
EAD:0

Modalidade curricular: Obrigatória

Atividade académica de forma à distância (Resolução CEPE n° 03/09):
não

Ementa:

Conceitos de gestão do design. Contribuições do design na estratégia da empresa de
moda. Integração do design corn os setores da empresa de moda. Plano de
negócios.

Forma de desenvolvimento da atividade

Disciplina

Contribuição ao perfil do egresso

Contribui na visão empreendedora e estratégica para a criação e implementação de
projetos de design. Por meio da reflexão e atuação transdisciplinar do design, o
egresso será capaz de identificar e compreender as oportunidades de mercado, para
proper soluções inovadoras que unem os interesses comerciais, culturais, sócio-éticos
e ambientais.

* Descrever, de forma sintética, a proposta de desenvolvimento dos conteúdos e
avaliação na forma à distância, caso a oferta da atividade académica utilize a
modalidade.

NSA.
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6DGN215 - LABORATÓRIO DA FORMA AVANÇADA
Depto(s)

responsável(eis):
Concordância do Departamento

quanta:
Ao mérito A carga horária

Visto do Chefe de

Departamento

DESIGN D sim D não D sim D não

CARGA HORÁRIA (CH) total: 30 horas
Prática: 30 horas

Teórica: O

Teórico/prática: O
EAD:0

Modalidade curricular: Obrigatória

Atividade académica de forma à distância (Resolução CEPE n° 03/09):
não

Ementa:

Criação e materialização de produtos de média e alta complexidades, por meio de
técnicas de modelagem tridimensional. Estudo do comportamento de materiais
vinculado à configuração da forma, a partir de princípios metodológicos do Modelo
ADeQMat. Modelagem Tridimensional aplicada ao contexto do Projeto Experimental.

Forma de desenvolvimento da atividade:

Disciplina

Contribuição ao perfil do egresso:
Possibilita a expressão de conceitos e soluções formais com linguagem própria por
meio da modelagem tridimensional, considerando suas dimensões criativa e técnico-
produtiva, para atendimento a aspectos ergonómicos, estético-simbólicos e de
inovação, centrados no usuário.

* Descrever, de forma sintética, a proposta de desenvolvimento dos conteúdos e
avaliação na forma à distância, caso a oferta da atividade académica utilize a
modalidade.

NSA.
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6DGN216 - ATELIË DE PROJETOS AVANÇADOS

Depto(s)
responsável(eis):

Concordância do Departamento
quanta:

Ao mérito | A carga horária

Visto do Chefe de

Departamento

DESIGN D sim

não

D D sim D não

CARGA HORÁRIA (CH) total: 60 horas
Prática: 60 horas

Teórica: O

Teórico/prática: O
EAD:0

Modalidade curricular: Obrigatória

Atividade académica de forma à distância (Resolução CEPE n° 03/09):
não

Ementa:

Viabilização de projetos de alta complexidade, considerando as variáveis estéticas,
económicas e sociais que interferem na materialização do produto de moda.

Forma de desenvolvimento da atividade:

Disciplina

Contribuição ao perfil do egresso:

Aplicação da prática projetual, para viabilização das ideias e conceitos. O egresso será
capaz de manifestar sua capacidade de síntese para propor soluções eficazes e
inovadoras a partir da combinação adequada das dimensões técnicas, ergonómicas e
das funções práticas e estético-simbólicas.

* Descrever, de forma sintética, a proposta de desenvolvimento dos conteúdos e
avaliação na forma à distância, caso a oferta da atividade académica utilize a
modalidade.

NSA.
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6DGN217 - LABORATÓRIO DE EXPRESSÃO
Depto(s)

responsável(eis):
Concordância do Departamento

quanta:
Ao mérito A carga horária

Visto do Chefe de
Departamento

DESIGN D sim

não

D D sim D não

CARGA HORÁRIA (CH) total: 30 horas
Prática: 30 horas
Teórica: O

Teórico/prática: O
EAD:0

Modalidade curricular: Obrigatória

Atividade académica de forma à distância (Resolução CEPE n° 03/09):
não

Ementa:

Processos de expressão técnicos e artísticos na criação, produção e na
representação de projetos de moda. Desenvolvimento de projetos, pesquisas,
produções e experimentação de novas tecnologias aplicadas ao Design de Moda.

Forma de desenvolvimento da atividade:
Disciplina

Contribuição ao perfil do egresso:
Esta disciplina pretende estimular no discente a busca pela experimentação como
ferramenta de suporte ao processo criativo e à pesquisa teórica. Trazendo uma
postura ativa na descoberta de novas tecnologias para processos produtivos, de
prototipagem, representação e comunicação visual aplicada ao design de moda. O
aluno ao final da disciplina deverá ser capaz de gerar conceitos expressivos para
aplicação em produto e comunicação de moda, prospectar e utilizar de novas
ferramentas tecnológicas, digitais ou manuais para construção de interfaces de Design
que sejam extensão do produto propriamente dito.

* Descrever, de forma sintética, a proposta de desenvolvimento dos conteúdos e
avaliação na forma à distância, caso a oferta da atividade académica utilize a
modalidade.

NSA.
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6DGN218 - LABORATÓRIO DE MONTAGEM

Depto(s)

responsável(eis):

Concordância do Departamento
quanta:

Ao mérito A carga horária

Visto do Chefe de
Departamento

DESIGN D sim D não D sim D não

CARGA HORÁRIA (CH) total: 30 horas
Prática: 30 horas

Teórica: O

Teórico/prática: O
EAD:0

Modalidade curricular: Obrigatória

Atividade académica de forma à distância (Resolução CEPE n° 03/09):
não

Ementa:

Análise e montagem de protótipos distintos. Técnicas de costura e de montagem
aplicadas a modelos de alta complexidade e ao contexto do Projeto Experimental.

Forma de desenvolvimento da atividade:

Disciplina

Contribuição ao perfil do egresso:
Contribui no desenvolvimento da capacidade de analisar, interpretar e construir
produtos, conforme as delimitações projetadas. O discente deve estar apto a
compreender as etapas e técnicas de montagem de produtos de alta complexidade.

* Descrever, de forma sintética, a proposta de desenvolvimento dos conteúdos e
avaliação na forma à distância, caso a oferta da atividade académica utilize a
modalidade.

NSA.
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6DGN214 - DESIGN E PRÁTICA EXTENSIONISTA

Depto(s)
responsávet(eis):

Concordância do Departamento
quanto:

Ao mérito A carga horária

Visto do Chefe de

Departamento

DESIGN D sim D não D sim D não

CARGA HORÁRIA total: 30 horas
Prática: O

Teórica: 30h

Teórico/prática:
EAD:

Modalidade curricular: Obrigatória

Atividade académica de forma à distância (Resolução CEPE n° 03/09):
não

Ementa:

Desenvolver atividades extensionistas promovendo e propondo cursos, eventos e
projetos em uma perspectiva articuladora com os conhecimentos abordados petas
disciplinas, visando a formação acadêmico-profissional e social. Propor estratégias que
considerem problemas sociais pertinentes à prática extensionista no contexto do Design
de Moda. Sistematizar e divulgar o conhecimento científico produzido às comunidades
empreendedoras e grupos sociais.

Forma de desenvolvimento da atividade:

Disciplina

Contribuição ao perfil do egresso:
Ao término desta disciplina o egresso será capaz de elaborar e desenvolver atividades
de Extensão Universitária mediante as metodologias didático-pedagógicas por meio
de cursos, eventos e projetos, criando estratégias que envolvam e considerem o
processo educativo, cultural, social e científico, com a finalidade de atender as
necessidades da comunidade não académica.

* Descrever, de forma sintética, a proposta de desenvolvimento dos conteúdos e
avaliação na forma à distância, caso a oferta da atividade académica utilize a
modalidade.

NSA.
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6TCC627 - TRABALHO DE CONCLUSÃO DE CURSO

Depto(s)
responsável(eis):

Concordância do Departamento
quanta:

Ao mérito | A carga horária

Visto do Chefe de

Departamento

DESIGN D sim

não

D D sim D não

CARGA HORÁRIA (CH) total: 360 horas
Prática: O

Teórica: 360 horas

Teórico/prática: O
EAD:0

Modalidade curricular: Obrigatória

Atividade académica de forma à distância (Resolução CEPE n° 03/09):
não

Ementa:

Pensamento científico como contribuição na organização do projeto de design.
Métodos e ferramentas aplicadas ao processo projetual. Aplicação do pensamento
sistémico e metodológico do design na concepção de produtos, processos, sistemas
e/ou serviços que contemplem as questões ambientais, sociais, culturais, económicas
e de governança corporativa prementes de novas manifestações.

Forma de desenvolvimento da atividade:

Disciplina

Contribuição ao perfil do egresso:
Contribui no exercício do raciocínio projetual com a abrangência necessária à
integração ao mercado de trabalho, desenvolvendo a visão sistémica, a prática
fundamentada e a capacidade de síntese para a concepção de produtos, processos,
sistemas e/ou serviços que contemplem as questões ambientais, sociais, culturais,
económicas.

* Descrever, de forma sintética, a proposta de desenvolvimento dos conteúdos e
avaliação na forma à distância, caso a oferta da atividade académica utilize a
modalidade.

NSA. _^_
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6EST640 - ESTÁGIO SUPERVISIONADO

Depto(s)
responsável(eis):

Concordância do Departamento
quanta:

Ao mérito A carga horária

Visto do Chefe de
Departamento

DESIGN D sim D não D sim D não

CARGA HORÁRIA (CH) total: 330 horas
Prática: 330 horas

Teórico: O

Teórico/prática: O
EAD:0

Modalidade curricular: Obrigatória

Atividade académica de forma à distância (Resolução CEPE n° 03/09):
não

Ementa:

Interação com a realidade do mundo do trabalho nos diferentes setores de atuação
da moda. Prática profissional aplicada ao processo projetual. Exercício da prática
profissional supervisionada pelo docente e orientada pelo profissional de campo.

Forma de desenvolvimento da atividade:

Disciplina

Contribuição ao perfil do egresso:
Promove o aprendizado profissional e cultural por meio da interação com situações
reais do mundo do trabalho, possibilitando o exercício da ética, da cidadania, da
responsabilidade social e das competências compromissadas com a realidade do
setor.

* Descrever, de forma sintética, a proposta de desenvolvimento dos conteúdos e
avaliação na forma à distância, caso a oferta da atividade académica utilize a
modalidade.

NSA.
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ARTICULAÇÃO ENTRE AS DISCIPLINAS E OS EIXOS DE
CONHECIMENTOS

Eixos de

Conhecimento

Atividades Pedagógicas e
Cargas Horárias

Horas

% da Carga
Horária

Total

Fundamentação

Sustentabiticlade 30h

História da Arte 60h

Fundamentos do Design 30h

Introdução à Pesquisa 30h

Metodologia Visual 30h

Técnicas de Composição 30h

Ergodesign 30h

História da Moda e da
Indumentária

60h

Sociologia 30h

Semiótica 30h

Moda Contemporânea 60h

Design e Prática Extensionista l 60h

Design e Prática Extensionista II 30h

Design e Prática Extensionista 30h

540h
18,3%

Representação e
Expressão

Desenho da Figura hlumana 30h

Técnicas de representação 60h

Desenho de Moda 60h

Sintaxe Visual 30h

Ilustração 60h

Programação Visual 60h

Laboratório de Expressão 30h

330h
11,2%

^
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Gestão de

Projetos

Pesquisa e Criação 30h

Ateliê de Projetos Criativos 60h

Metodologia de Projeto 30h

Ateliê de Projetos Integrados 60h

Desenvolvimento de produto 60h

Atetiê de Projetos Avançados 60h

Design Estratégico 60h

Trabalho de Conclusão de Curso 360h

720h
24,4%

Configuração do
produto

Materiais Têxteis 60h

Processos Têxteis 30h

Laboratório da Forma 60h

Laboratório da Forma Avançada 30h

180h
6,1%

Sistemas de

produção

Fundamentos e Técnicas de

Modelagem
60h

Laboratório de Confecção 60h

Modelagem: métodos e práticas
integradas

60h

Laboratório de produção do
vestuário

30h

Modelagem de alfaiataria: técnicas
integradas

60h

Laboratório de Montagem
30h

Estágio Curricular Obrigatório 330h

630h
21,4%

Extensão Universitária 295h 10°/c'o

Atividade Académica Complementar 250h 8,5%'o

Total 2945h 100%
\
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