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I – Atribuições e atividades profissionais relativas à qualificação ou à habilitação profissional, que justificam o
desenvolvimento das competências previstas nesse componente curricular.

➢ PERFIL PROFISSIONAL DA QUALIFICAÇÃO

➢ O TÉCNICO EM MODELAGEM DO VESTUÁRIO é o profissional que representa graficamente peças de vestuário planificadas,
cria e adapta modelos, avalia materiais têxteis e aviamentos para o desenvolvimento de produto, desenvolve protótipos das peças do
vestuário, atendendo às necessidades dos diversos públicos, utilizando técnicas de modelagem plana, moulage e digital. Pesquisam
segmentos de mercado, estudando estilos de design. Apresenta domínio na utilização de ferramentas da computação gráfica para
moda, elaborando fichas técnicas, desenho técnico de vestuário. Relaciona a produção visual de arte e do design de moda em
contextos histórico, social, político, estético e econômico, relacionados a diversos países.

➢ ATRIBUIÇÕES/ RESPONSABILIDADES

➢ ¨0Avaliar materiais têxteis e aviamentos para aquisição.

➢ ¨1Desenvolver protótipos de roupas.

➢ ¨1Interpretar desenhos técnicos e modelos.

➢ B – CONFECCIONAR MOLDES PARA ROUPAS

➢ 1Traçar moldes de roupas.

➢ D – DESENVOLVER PROTÓTIPOS DE ROUPAS

➢ 1Orientar a fabricação de protótipos.

➢ 1Confeccionar peça piloto (protótipo) de roupas.

➢ 1Testar peça piloto (protótipo) de roupas.

➢ 1Ajustar moldes e gabaritos.

➢ E – PROJETAR PEÇAS SOB MEDIDA



➢ 1Selecionar tecidos.

➢ 1Tirar medidas.

➢ F – DESENVOLVER PRODUTOS DE VESTUÁRIO

➢ 1Fabricar protótipos.

➢ 1Testar protótipos.

➢ G – PREPARAR PEÇAS PARA COSTURA

➢ 1Cortar peças em tecidos.

➢ H – CONTRIBUIR COM A QUALIDADE DO PRODUTO E PROCESSO

➢ 1Controlar desperdícios.

➢ K – COMUNICAÇÃO

➢ 1Consultar bibliografia específica.

➢ M – DEMONSTRAR COMPETÊNCIAS PESSOAIS

➢ 1Trabalhar em equipe.

➢ 1Manter-se organizado.

➢ 1Autocontrolar-se.

➢ 1Manter bom relacionamento interpessoal.

➢ 1Demonstrar responsabilidade.

➢ 1Demonstrar capacidade de autocrítica.

➢ 1Resolver situações emergenciais.

➢ 1Atualizar-se em novas tecnologias.
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II – Competências, Habilidades e Bases Tecnológicas do Componente Curricular

Componente Curricular: DESENVOLVIMENTO DE PROTÓTIPO EM MODA - GRUPO A Módulo: 3º MÓDULO

Nº Competências Nº Habilidades Nº Bases Tecnológicas
1. 1. Estabelecer procedimentos de adequação do design e

eleger os materiais e acabamentos adaptáveis ao projeto
concebido.

1.1 1.1. Desenhar anteprojetos, definindo especificidades e
características do protótipo.

1. Fases do protótipo:(provas do protótipo;dimensões do
protótipo;observações dos eixos da peça: o verticais e
horizontais;detalhes gerais do protótipo: a cava, decote,
pences, ganchos, etc; correções; transferência de
correções para o molde viabilidade técnica).

2. 2. Estabelecer alternativas, levantar preços relacionados a
produtos e analisar condições técnicas e socioeconômicas
que viabilizem o projeto.

1.2 1.2. Elaborar planos de trabalho que garantam a fidelidade
na construção e na execução do protótipo em relação ao
projeto.

2. Informações geradas no processo de desenvolvimento de
protótipo

2.1 2.1. Utilizar ferramentas e equipamentos próprios ao
desenvolvimento de produtos, após análise de variáveis
adequadas às técnicas de execução do projeto.

3. Desenvolvimento da modelagem do projeto de moda

2.2 2.2. Identificar e reconhecer características gerais,
processos de obtenção, propriedades, principais tipos e
aplicações dos materiais e acabamentos.

4. Costuras dos protótipos

2.3 2.3. Aplicar estudos de viabilidade técnica e econômica
em projetos de moda.

5. Estudos de viabilidade técnica e econômica do projeto de
moda
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III – Procedimento Didático e Cronograma de Desenvolvimento

Componente Curricular: DESENVOLVIMENTO DE PROTÓTIPO EM MODA - GRUPO A Módulo: 3º MÓDULO

Habilidades Bases Tecnológicas Procedimentos Didáticos Cronograma / Dia
e Mês

➢ 1.1 1.1. Desenhar anteprojetos, definindo
especificidades e características do protótipo.

➢ 2. Informações geradas no processo de
desenvolvimento de protótipo

➢ Apresentação do professor, competências, habilidades,

➢ bases tecnológicas. Aula Inaugural.
23/07 a 27/07

➢ 1.1 1.1. Desenhar anteprojetos, definindo
especificidades e características do protótipo.

➢ 2. Informações geradas no processo de
desenvolvimento de protótipo

➢ Aula dialogada e de Desenvolvimento de cronograma

➢ com auxílio dos alunos e análise diagnóstica.
30/07 a 03/08

➢ 1.2 1.2. Elaborar planos de trabalho que garantam a
fidelidade na construção e na execução do protótipo em
relação ao projeto.

➢ 2.1 2.1. Utilizar ferramentas e equipamentos próprios
ao desenvolvimento de produtos, após análise de variáveis
adequadas às técnicas de execução do projeto.

➢ 2.2 2.2. Identificar e reconhecer características gerais,
processos de obtenção, propriedades, principais tipos e
aplicações dos materiais e acabamentos.

➢ 2.3 2.3. Aplicar estudos de viabilidade técnica e
econômica em projetos de moda.

➢ 3. Desenvolvimento da modelagem do projeto de moda ➢ Execução das modelagens

➢ Atendimento individual para a condução dos processos

➢ de análise das características das peças; apresentação
de

➢ alternativas de materiais para a execução do projeto;

➢ propostas de acabamentos e aviamentos de acordo
com o

➢ design do look definido pelo aluno

➢ *acompanhamento individual e análise do

➢ desenvolvimento para aplicação de recuperação
contínua

06/08 a 10/08

➢ 1.2 1.2. Elaborar planos de trabalho que garantam a
fidelidade na construção e na execução do protótipo em
relação ao projeto.

➢ 2.1 2.1. Utilizar ferramentas e equipamentos próprios
ao desenvolvimento de produtos, após análise de variáveis
adequadas às técnicas de execução do projeto.

➢ 2.2 2.2. Identificar e reconhecer características gerais,
processos de obtenção, propriedades, principais tipos e
aplicações dos materiais e acabamentos.

➢ 2.3 2.3. Aplicar estudos de viabilidade técnica e
econômica em projetos de moda.

➢ 3. Desenvolvimento da modelagem do projeto de moda ➢ Execução das modelagens

➢ Atendimento individual para a condução dos processos

➢ de análise das características das peças; apresentação
de

➢ alternativas de materiais para a execução do projeto;

➢ propostas de acabamentos e aviamentos de acordo
com o

➢ design do look definido pelo aluno.

➢ *acompanhamento individual e análise do

➢ desenvolvimento para aplicação de recuperação
contínua.

13/08 a 17/08



➢ 1.2 1.2. Elaborar planos de trabalho que garantam a
fidelidade na construção e na execução do protótipo em
relação ao projeto.

➢ 2.1 2.1. Utilizar ferramentas e equipamentos próprios
ao desenvolvimento de produtos, após análise de variáveis
adequadas às técnicas de execução do projeto.

➢ 2.2 2.2. Identificar e reconhecer características gerais,
processos de obtenção, propriedades, principais tipos e
aplicações dos materiais e acabamentos.

➢ 2.3 2.3. Aplicar estudos de viabilidade técnica e
econômica em projetos de moda.

➢ 3. Desenvolvimento da modelagem do projeto de moda ➢ Execução das modelagens.

➢ Atendimento individual para a condução dos processos

➢ de análise das características das peças; apresentação
de

➢ alternativas de materiais para a execução do projeto;

➢ propostas de acabamentos e aviamentos de acordo
com o

➢ design do look definido pelo aluno.

➢ *acompanhamento individual e análise do

➢ desenvolvimento para aplicação de recuperação
contínua.

20/08 a 24/08

➢ 1.2 1.2. Elaborar planos de trabalho que garantam a
fidelidade na construção e na execução do protótipo em
relação ao projeto.

➢ 2.1 2.1. Utilizar ferramentas e equipamentos próprios
ao desenvolvimento de produtos, após análise de variáveis
adequadas às técnicas de execução do projeto.

➢ 2.2 2.2. Identificar e reconhecer características gerais,
processos de obtenção, propriedades, principais tipos e
aplicações dos materiais e acabamentos.

➢ 2.3 2.3. Aplicar estudos de viabilidade técnica e
econômica em projetos de moda.

➢ 3. Desenvolvimento da modelagem do projeto de moda ➢ Execução das modelagens.

➢ Atendimento individual para a condução dos processos

➢ de análise das características das peças; apresentação
de

➢ alternativas de materiais para a execução do projeto;

➢ propostas de acabamentos e aviamentos de acordo
com o

➢ design do look definido pelo aluno

➢ *acompanhamento individual e análise do

➢ desenvolvimento para aplicação de recuperação
contínua

27/08 a 31/08

➢ 1.2 1.2. Elaborar planos de trabalho que garantam a
fidelidade na construção e na execução do protótipo em
relação ao projeto.

➢ 2.1 2.1. Utilizar ferramentas e equipamentos próprios
ao desenvolvimento de produtos, após análise de variáveis
adequadas às técnicas de execução do projeto.

➢ 2.2 2.2. Identificar e reconhecer características gerais,
processos de obtenção, propriedades, principais tipos e
aplicações dos materiais e acabamentos.

➢ 2.3 2.3. Aplicar estudos de viabilidade técnica e
econômica em projetos de moda.

➢ 3. Desenvolvimento da modelagem do projeto de moda ➢ Execução das modelagens.

➢ Atendimento individual para a condução dos processos

➢ de análise das características das peças; apresentação
de

➢ alternativas de materiais para a execução do projeto;

➢ propostas de acabamentos e aviamentos de acordo
com o

➢ design do look definido pelo aluno.

➢ *acompanhamento individual e análise do

➢ desenvolvimento para aplicação de recuperação
contínua

03/09 a 06/09



➢ 1.2 1.2. Elaborar planos de trabalho que garantam a
fidelidade na construção e na execução do protótipo em
relação ao projeto.

➢ 2.1 2.1. Utilizar ferramentas e equipamentos próprios
ao desenvolvimento de produtos, após análise de variáveis
adequadas às técnicas de execução do projeto.

➢ 2.2 2.2. Identificar e reconhecer características gerais,
processos de obtenção, propriedades, principais tipos e
aplicações dos materiais e acabamentos.

➢ 2.3 2.3. Aplicar estudos de viabilidade técnica e
econômica em projetos de moda.

➢ 2. Informações geradas no processo de
desenvolvimento de protótipo

➢ 5. Estudos de viabilidade técnica e econômica do
projeto de moda

➢ Corte dos protótipos

➢ *acompanhamento individual e análise do

➢ desenvolvimento para aplicação de recuperação
contínua.

10/09 a 14/09

➢ 1.2 1.2. Elaborar planos de trabalho que garantam a
fidelidade na construção e na execução do protótipo em
relação ao projeto.

➢ 2.1 2.1. Utilizar ferramentas e equipamentos próprios
ao desenvolvimento de produtos, após análise de variáveis
adequadas às técnicas de execução do projeto.

➢ 2.2 2.2. Identificar e reconhecer características gerais,
processos de obtenção, propriedades, principais tipos e
aplicações dos materiais e acabamentos.

➢ 2.3 2.3. Aplicar estudos de viabilidade técnica e
econômica em projetos de moda.

➢ 2. Informações geradas no processo de
desenvolvimento de protótipo

➢ 4. Costuras dos protótipos

➢ 5. Estudos de viabilidade técnica e econômica do
projeto de moda

➢ Costura dos protótipos

➢ *acompanhamento individual e análise do

➢ desenvolvimento para aplicação de recuperação
contínua.

17/09 a 21/09

➢ 1.2 1.2. Elaborar planos de trabalho que garantam a
fidelidade na construção e na execução do protótipo em
relação ao projeto.

➢ 2.3 2.3. Aplicar estudos de viabilidade técnica e
econômica em projetos de moda.

➢ 2. Informações geradas no processo de
desenvolvimento de protótipo

➢ 5. Estudos de viabilidade técnica e econômica do
projeto de moda

➢ Prova e ajuste dos protótipos(modelo)

➢ *acompanhamento individual e análise do

➢ desenvolvimento para aplicação de recuperação
contínua.

24/09 a 28/09

➢ 1.2 1.2. Elaborar planos de trabalho que garantam a
fidelidade na construção e na execução do protótipo em
relação ao projeto.

➢ 2.3 2.3. Aplicar estudos de viabilidade técnica e
econômica em projetos de moda.

➢ 2. Informações geradas no processo de
desenvolvimento de protótipo

➢ 5. Estudos de viabilidade técnica e econômica do
projeto de moda

➢ Prova e ajuste dos protótipos(modelo)

➢ *acompanhamento individual e análise do

➢ desenvolvimento para aplicação de recuperação
contínua.

01/10 a 05/10

➢ 2.1 2.1. Utilizar ferramentas e equipamentos próprios
ao desenvolvimento de produtos, após análise de variáveis
adequadas às técnicas de execução do projeto.

➢ 2.3 2.3. Aplicar estudos de viabilidade técnica e
econômica em projetos de moda.

➢ 2. Informações geradas no processo de
desenvolvimento de protótipo

➢ 5. Estudos de viabilidade técnica e econômica do
projeto de moda

➢ Correções dos moldes na aula

➢ *acompanhamento individual e análise do

➢ desenvolvimento para aplicação de recuperação
contínua.

08/10 a 11/10

➢ 2.1 2.1. Utilizar ferramentas e equipamentos próprios
ao desenvolvimento de produtos, após análise de variáveis
adequadas às técnicas de execução do projeto.

➢ 2.3 2.3. Aplicar estudos de viabilidade técnica e
econômica em projetos de moda.

➢ 2. Informações geradas no processo de
desenvolvimento de protótipo

➢ 5. Estudos de viabilidade técnica e econômica do
projeto de moda

➢ Correções dos moldes na aula

➢ *acompanhamento individual e análise do

➢ desenvolvimento para aplicação de recuperação
contínua.

16/10 a 19/10

➢ 2.1 2.1. Utilizar ferramentas e equipamentos próprios
ao desenvolvimento de produtos, após análise de variáveis
adequadas às técnicas de execução do projeto.

➢ 2.3 2.3. Aplicar estudos de viabilidade técnica e
econômica em projetos de moda.

➢ 2. Informações geradas no processo de
desenvolvimento de protótipo

➢ 5. Estudos de viabilidade técnica e econômica do
projeto de moda

➢ Correções dos moldes na aula

➢ *acompanhamento individual e análise do

➢ desenvolvimento para aplicação de recuperação
contínua.

22/10 a 27/10



➢ 2.1 2.1. Utilizar ferramentas e equipamentos próprios
ao desenvolvimento de produtos, após análise de variáveis
adequadas às técnicas de execução do projeto.

➢ 2.3 2.3. Aplicar estudos de viabilidade técnica e
econômica em projetos de moda.

➢ 2. Informações geradas no processo de
desenvolvimento de protótipo

➢ 5. Estudos de viabilidade técnica e econômica do
projeto de moda

➢ Corte da peça final.

➢ *acompanhamento individual e análise do

➢ desenvolvimento para aplicação de recuperação
contínua.

29/10 a 01/11

➢ 2.1 2.1. Utilizar ferramentas e equipamentos próprios
ao desenvolvimento de produtos, após análise de variáveis
adequadas às técnicas de execução do projeto.

➢ 2.2 2.2. Identificar e reconhecer características gerais,
processos de obtenção, propriedades, principais tipos e
aplicações dos materiais e acabamentos.

➢ 2.3 2.3. Aplicar estudos de viabilidade técnica e
econômica em projetos de moda.

➢ 2. Informações geradas no processo de
desenvolvimento de protótipo

➢ 5. Estudos de viabilidade técnica e econômica do
projeto de moda

➢ Costura da peça final (opcional na escola)

➢ *acompanhamento individual e análise do

➢ desenvolvimento para aplicação de recuperação
contínua.

05/11 a 10/11

➢ 2.1 2.1. Utilizar ferramentas e equipamentos próprios
ao desenvolvimento de produtos, após análise de variáveis
adequadas às técnicas de execução do projeto.

➢ 2.2 2.2. Identificar e reconhecer características gerais,
processos de obtenção, propriedades, principais tipos e
aplicações dos materiais e acabamentos.

➢ 2.3 2.3. Aplicar estudos de viabilidade técnica e
econômica em projetos de moda.

➢ 2. Informações geradas no processo de
desenvolvimento de protótipo

➢ 5. Estudos de viabilidade técnica e econômica do
projeto de moda

➢ Costura da peça final (opcional na escola)

➢ *acompanhamento individual e análise do

➢ desenvolvimento para aplicação de recuperação
contínua.

12/11 a 14/11

➢ 2.1 2.1. Utilizar ferramentas e equipamentos próprios
ao desenvolvimento de produtos, após análise de variáveis
adequadas às técnicas de execução do projeto.

➢ 2.2 2.2. Identificar e reconhecer características gerais,
processos de obtenção, propriedades, principais tipos e
aplicações dos materiais e acabamentos.

➢ 2.3 2.3. Aplicar estudos de viabilidade técnica e
econômica em projetos de moda.

➢ 2. Informações geradas no processo de
desenvolvimento de protótipo

➢ 5. Estudos de viabilidade técnica e econômica do
projeto de moda

➢ Costura da peça final (opcional na escola)

➢ *acompanhamento individual e análise do

➢ desenvolvimento para aplicação de recuperação
contínua.

21/11 a 23/11

➢ 2.2 2.2. Identificar e reconhecer características gerais,
processos de obtenção, propriedades, principais tipos e
aplicações dos materiais e acabamentos.

➢ 2. Informações geradas no processo de
desenvolvimento de protótipo

➢ Apresentação da peça final

➢ *acompanhamento individual e análise do

➢ desenvolvimento para aplicação de recuperação
contínua.

26/11 a 30/11

➢ 2.3 2.3. Aplicar estudos de viabilidade técnica e
econômica em projetos de moda.

➢ 2. Informações geradas no processo de
desenvolvimento de protótipo

➢ 5. Estudos de viabilidade técnica e econômica do
projeto de moda

➢ Desfile das peças finalizadas

03/12 a 07/12

➢ 2.3 2.3. Aplicar estudos de viabilidade técnica e
econômica em projetos de moda.

➢ 5. Estudos de viabilidade técnica e econômica do
projeto de moda

➢ Entrega das atividades 10/12 a 14/12

➢ 2.3 2.3. Aplicar estudos de viabilidade técnica e
econômica em projetos de moda.

➢ 5. Estudos de viabilidade técnica e econômica do
projeto de moda

➢ Feedback e encerramento do semestre letivo. 17/12 a 17/12
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IV - Plano de Avaliação de Competências

Componente Curricular: DESENVOLVIMENTO DE PROTÓTIPO EM MODA - GRUPO A Módulo: 3º MÓDULO

Competências Instrumento(s) e Procedimentos de Avaliação Critérios de Desempenho Evidências de Desempenho

➢  1.  1.  Estabelecer procedimentos de
adequação do design e eleger os materiais e
acabamentos adaptáveis ao projeto concebido.

➢ Elaboração de Projetos Técnicos

➢ Corte da peça piloto seguindo as normas;

➢ Adequação do tecido a modelagem.

➢ Comprometimento;

➢ Coerencia;

➢ Limpeza da modelagem;

➢ Organização.

➢  En t regou  a  mode lagem no  p razo
determinado; a coerencia entre o tecido
escolhido e a modelagem elaborada;

➢ Cortou a peça piloto se preocupando em
posicionar o fio; preocupo-se com o desperdicio
de tecido;

➢ trouxotecido e a modelagem pronta na data
definida.

➢ 2. 2. Estabelecer alternativas, levantar preços
relacionados a produtos e analisar condições
técnicas e socioeconômicas que viabilizem o
projeto.

➢ Observação direta

➢ Utilização dos materiais de modelagem,
coerencia do modelagem com o desenhho
técnico.

➢ Uso correto do materias de modelagem.

➢ Apresentação;

➢ Postura;

➢ Linguagem técnica

➢ Uso correto dos materiais

➢ Apresentação da modelagem assimétrica
com o croqui finalizado.

➢ Apresentação da peça costurada pronta
para aprimeira prova no manequim.

➢ Conseguiu desenvolver a modelagem e
resolver problemas no decorrer do semestre de
forma tecnica e profissional.
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V – Plano de atividades docentes

Componente Curricular: DESENVOLVIMENTO DE PROTÓTIPO EM MODA - GRUPO A Módulo: 3º MÓDULO

Atividades Previstas Projetos e Ações voltados à
redução da Evasão Escolar

Atendimento a alunos por
meio de ações e/ou projetos

voltados à superação de
defasagens de aprendizado

ou em processo de
Progressão Parcial

Preparo e correção de
avaliações Preparo de material didático

Participação em reuniões com
Coordenador de Curso e/ou

previstas em Calendário
Escolar

JULHO Apresentação do curso para os
novos alunos

Organização de materiais de
apoio que serão utilizados nas
aulas

Montagem de material apostila
e apresentações em power
point

Reunião de planejamento

AGOSTO Levantamento dos a lunos
faltantes

Recuperação de acordo a
necessidade de cada aluno.

A v a l i a ç ã o  d o s  p r o j e t o s
desenvolvidos

SETEMBRO
Organização de materiais de
apoio que serão utilizados nas
aulas

Montagem de material apostila
e apresentações em power
point

Reunião de planejamento

OUTUBRO Reunião de curso

NOVEMBRO Recuperação de acordo a
necessidade de cada aluno

A v a l i a ç ã o  d o s  p r o j e t o s
desenvolvidos

Revisão do mater ia l  para
so luc iona r  p rob lemas  na
aprendizagem

Reunião de planejamento

DEZEMBRO Reunião de curso
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VI – Material de Apoio Didático para Aluno (inclusive bibliografia)
1.DUARTE, Sonia e SAGGESE, Sylvia. Modelagem Industrial Brasileira. Rio de janeiro: Guarda-roupa, 2008.

2.__________.________. Modelagem Industrial Brasileira: saias. Rio de Janeiro: Guarda-roupa, 2009.

3.ABLING, Bina e MAGGIO, Kathleen. Moulage, Modelagem e Desenho – prática integrada. Porto Alegre: Bookman, 2014.

VII – Propostas de Integração e/ou Interdisciplinares e/ou Atividades Extra
Desfile do 2º módulo com a colaboração do 3º módulo.

Trabalho em equipe.

VIII – Estratégias de Recuperação Contínua (para alunos com baixo rendimento/dificuldades de aprendizagem)
A recuperação contínua deverá ser inserida no trabalho pedagógico realizado no dia a dia da sala de aula e decorre da avaliação
diagnóstica do desempenho do aluno, constituindo intervenções imediatas, dirigidas às dificuldades específicas, assim que estas
forem constatadas.

Aulas monitoradas, de modo a atender o aluno com maiores dificuldades para desenvolver a modelagem do trabalho.

Possíveis alterações que se façam necessárias durante a execução do plano de aula serão registradas no NSA.

IX – Identificação:
Nome do Professor: MARIA AMELIA DA COSTA GOMES

Assinatura: Data:____/____/________

X – Parecer do Coordenador de Curso:
Nome do Coordenador:

Assinatura: Data:____/____/________

Data e ciência do Coordenador Pedagógico

XI– Replanejamento:


