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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.

➢ ÁREA DE ATIVIDADES

➢ A – ANALISAR SEGMENTO DE ATUAÇÃO NO MERCADO • Consultar boletins técnicos. • Estudar estilos de design. • Avaliar
pesquisas sobre tendências de mercado. • Coletar informações tecnológicas em feiras e desfiles. • Avaliar ideias e produtos de
concorrentes. • Verificar concorrência no mercado de vestuário.

➢ ATRIBUIÇÕES/ RESPONSABILIDADES

➢ • Desenvolver produtos de vestuário a partir de pesquisas de mercado, as quais definirão o público-alvo, as tendências da moda e
as necessidades do mercado de vestuário. • Pesquisar segmentos de mercado, estudando estilos de design. • Avaliar pesquisas
sobre tendências de mercado.• Desenvolver fornecedores planejando e executando projetos de desenvolvimento de produto do
vestuário. • Avaliar materiais têxteis e aviamentos para aquisição. • Interpretar desenhos técnicos e modelos.

➢ C – AVALIAR MATERIAIS PARA AQUISIÇÃO  Avaliar visualmente o grau de acabamento dos materiais.  Avaliar a
costurabilidade de couros e tecidos.  Avaliar custo e benefício de materiais.

➢ J – REALIZAR PESQUISAS  Experimentar ideias.  Experimentar materiais na criação de projeto ou produto de moda.  Realizar
testes e ensaios nos materiais e produtos.  Manter-se informado sobre as tendências correntes.  Pesquisar literatura específica da
área.

➢ J – REALIZAR PESQUISAS  Experimentar ideias.  Experimentar materiais na criação de projeto ou produto de moda.  Realizar
testes e ensaios nos materiais e produtos.  Manter-se informado sobre as tendências correntes.  Pesquisar literatura específica da
área.

➢ L – TRABALHAR COM SEGURANÇA  Controlar graus de luminosidade e de temperatura do local de trabalho.  Efetuar ajuste
ergonômico no ambiente de trabalho.  Verificar condições ergonômicas (monitor de vídeo, mouse, mesa digitalizadora, prancheta e
teclado).  Definir períodos de trabalho e pausa.  Exercitar-se fisicamente prevenindo doenças ocupacionais.



➢ M – DEMONSTRAR COMPETÊNCIAS PESSOAIS  Manter-se dinâmico.  Demonstrar criatividade.  Comunicar-se com fluência
(ser comunicativo).  Trabalhar em equipe.  Manter-se organizado.  Demonstrar determinação.  Demonstrar flexibilidade.  Demonstrar
objetividade.  Autocontrolar-se.  Manter bom relacionamento interpessoal.  Demonstrar responsabilidade.  Demonstrar dinamismo. 
Autodesenvolver-se.  Demonstrar capacidade de autocrítica.  Resolver situações emergenciais.  Agir com responsabilidade. 
Interpretar termos técnicos em outros idiomas.  Atualizar-se em novas tecnologias.  Operar aplicativos de informática.
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II – Competências, Habilidades e Bases Tecnológicas do Componente Curricular

Componente Curricular: DESENVOLVIMENTO DO TRABALHO DE CONCLUSÃO DE CURSO (TCC) EM MODELAGEM DO VESTUÁRIO
- GRUPO A

Módulo: 3º MÓDULO

Nº Competências Nº Habilidades Nº Bases Tecnológicas
1. Planejar as fases de execução de projetos com base na

natureza e na complexidade das atividades.
1.1 Consultar diversas fontes de pesquisa: catálogos, manuais

de fabricantes, glossários técnicos, entre outros.
1. Referencial teórico da pesquisa • Pesquisa e compilação

de dados; • Produções científicas, entre outros.

2. Avaliar as fontes e recursos necessários para o
desenvolvimento de projetos.

1.2 Comunicar ideias de forma clara e objetiva por meio de
textos escritos e de explanações orais.

2. Construção de conceitos relativos ao tema do trabalho e
definições técnicas • Definições dos termos técnicos e
científicos (enunciados explicativos dos conceitos); •
Terminologia (conjuntos de termos técnicos e científicos
próprios da área técnica); • Simbologia, entre outros.

3. Avaliar a execução e os resultados obtidos de forma
quantitativa e qualitativa.

2.1 Definir recursos necessários e plano de produção. 3. Escolha dos procedimentos metodológicos • Cronograma
de atividades; • Fluxograma do processo.

2.2 C lass i f i ca r  os  r ecu rsos  necessá r i os  pa ra  o
desenvolvimento do projeto.

4. Dimensionamento dos recursos necessários para
execução do trabalho.

2.3 Utilizar de modo racional os recursos destinados ao
projeto.

5. Identificação das fontes de recursos.

3.1 Verificar e acompanhar o desenvolvimento do cronograma
físico-financeiro.

6. Organização dos dados de pesquisa • Seleção; •
Codificação; • Tabulação.

3.2 Redigir relatórios sobre o desenvolvimento do projeto. 7. Análise dos dados • Interpretação; • Explicação; •
Especificação.

3.3 Construir gráficos, planilhas, cronogramas e fluxogramas. 8. Técnicas para elaboração de relatórios, gráficos,
histogramas.

3.4 Organizar as informações, os textos e os dados, conforme
formatação definida.

9. Sistemas de gerenciamento de projeto.

10. Formatação de trabalhos acadêmicos.
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III – Procedimento Didático e Cronograma de Desenvolvimento

Componente Curricular: DESENVOLVIMENTO DO TRABALHO DE CONCLUSÃO DE CURSO (TCC) EM MODELAGEM DO VESTUÁRIO
- GRUPO A

Módulo: 3º MÓDULO

Habilidades Bases Tecnológicas Procedimentos Didáticos Cronograma / Dia
e Mês

➢ aula inaugural. 23/07 a 27/07

➢ 1.2 Comunicar ideias de forma clara e objetiva por meio
de textos escritos e de explanações orais.

➢ 3.1 Verificar e acompanhar o desenvolvimento do
cronograma físico-financeiro.

➢ 1. Referencial teórico da pesquisa • Pesquisa e
compilação de dados; • Produções científicas, entre outros.

➢ 2. Construção de conceitos relativos ao tema do
trabalho e definições técnicas • Definições dos termos
técnicos e científicos (enunciados explicativos dos
conceitos); • Terminologia (conjuntos de termos técnicos e
científicos próprios da área técnica); • Simbologia, entre
outros.

➢ 4. Dimensionamento dos recursos necessários para
execução do trabalho.

➢ Aula inaugural:

➢ Aula inicial: dinâmica de apresentação pessoal
(docente-discentes); apresentação do conteúdo do
componente, métodos de avaliação, bases tecnológicas,
competências e habilidades.

➢ Desenvolvimento de cronograma com auxílio dos
alunos e análise diagnóstica.

➢ No final do semestre os alunos deverão apresentar
memorial descritivo com as etapas de execução das peças
e imagens do processo de desenvolvimento.

➢ Os critérios avaliativos para o Componente Curricular
serão Assiduidade, Participação, Cumprimento de Prazos,
Desenvolvimento e Entrega de atividades, Coerência e
Coesão por meio de observação direta, técnica e avaliação
prática. Desenvolvimento de textos e painéis.
Desenvolvimento e aplicação técnica em softwares
específicos.

30/07 a 03/08

➢ 1.2 Comunicar ideias de forma clara e objetiva por meio
de textos escritos e de explanações orais.

➢ 2.1 Definir recursos necessários e plano de produção.

➢ 2.2 Classificar os recursos necessários para o
desenvolvimento do projeto.

➢ 3.1 Verificar e acompanhar o desenvolvimento do
cronograma físico-financeiro.

➢ 1. Referencial teórico da pesquisa • Pesquisa e
compilação de dados; • Produções científicas, entre outros.

➢ 4. Dimensionamento dos recursos necessários para
execução do trabalho.

➢ 6. Organização dos dados de pesquisa • Seleção; •
Codificação; • Tabulação.

➢ 9. Sistemas de gerenciamento de projeto.

➢ Desenvolvimento do contrato pedagógico.

➢ Atendimento individualizado:

➢ Os alunos deverão apresentar todos os
desenvolvimentos do semestre anterior: painéis, Mix de
produto, propostas de tecidos, estudos de cores e de
propostas para o desenvolvimento em protótipo.

➢ Para a semana seguinte: apresentação do desenho
técnico do look escolhido para o desfile para
encaminhamento ao docente do Componente Curricular
Desenvolvimento do Protótipo em Moda.

06/08 a 10/08



➢ 2.1 Definir recursos necessários e plano de produção.

➢ 2.3 Utilizar de modo racional os recursos destinados ao
projeto.

➢ 3.1 Verificar e acompanhar o desenvolvimento do
cronograma físico-financeiro.

➢ 3.4 Organizar as informações, os textos e os dados,
conforme formatação definida.

➢ 2. Construção de conceitos relativos ao tema do
trabalho e definições técnicas • Definições dos termos
técnicos e científicos (enunciados explicativos dos
conceitos); • Terminologia (conjuntos de termos técnicos e
científicos próprios da área técnica); • Simbologia, entre
outros.

➢ 4. Dimensionamento dos recursos necessários para
execução do trabalho.

➢ 8. Técnicas para elaboração de relatórios, gráficos,
histogramas.

➢ Aula prática:

➢ Atendimento individualizado.

➢ Desenvolvimento de layout de ficha técnica para o
desenvolvimento da coleção. 13/08 a 17/08

➢ 2.1 Definir recursos necessários e plano de produção.

➢ 2.2 Classificar os recursos necessários para o
desenvolvimento do projeto.

➢ 3.1 Verificar e acompanhar o desenvolvimento do
cronograma físico-financeiro.

➢ 3.4 Organizar as informações, os textos e os dados,
conforme formatação definida.

➢ 2. Construção de conceitos relativos ao tema do
trabalho e definições técnicas • Definições dos termos
técnicos e científicos (enunciados explicativos dos
conceitos); • Terminologia (conjuntos de termos técnicos e
científicos próprios da área técnica); • Simbologia, entre
outros.

➢ 3. Escolha dos procedimentos metodológicos •
Cronograma de atividades; • Fluxograma do processo.

➢ 8. Técnicas para elaboração de relatórios, gráficos,
histogramas.

➢ Aula prática:

➢ Atendimento individualizado.

➢ Desenvolvimento de desenhos técnicos.

➢ Ajustes e correções conforme orientação docente.
20/08 a 31/08

➢ 2.1 Definir recursos necessários e plano de produção.

➢ 2.2 Classificar os recursos necessários para o
desenvolvimento do projeto.

➢ 3.1 Verificar e acompanhar o desenvolvimento do
cronograma físico-financeiro.

➢ 3.4 Organizar as informações, os textos e os dados,
conforme formatação definida.

➢ 2. Construção de conceitos relativos ao tema do
trabalho e definições técnicas • Definições dos termos
técnicos e científicos (enunciados explicativos dos
conceitos); • Terminologia (conjuntos de termos técnicos e
científicos próprios da área técnica); • Simbologia, entre
outros.

➢ 3. Escolha dos procedimentos metodológicos •
Cronograma de atividades; • Fluxograma do processo.

➢ 8. Técnicas para elaboração de relatórios, gráficos,
histogramas.

➢ Aula prática:

➢ Atendimento individualizado.

➢ Desenvolvimento de desenhos técnicos.

➢ Ajustes e correções conforme orientação docente.
03/09 a 14/09

➢ 1.1 Consultar diversas fontes de pesquisa: catálogos,
manuais de fabricantes, glossários técnicos, entre outros.

➢ 3.1 Verificar e acompanhar o desenvolvimento do
cronograma físico-financeiro.

➢ 3.2 Redigir relatórios sobre o desenvolvimento do
projeto.

➢ 3.4 Organizar as informações, os textos e os dados,
conforme formatação definida.

➢ 2. Construção de conceitos relativos ao tema do
trabalho e definições técnicas • Definições dos termos
técnicos e científicos (enunciados explicativos dos
conceitos); • Terminologia (conjuntos de termos técnicos e
científicos próprios da área técnica); • Simbologia, entre
outros.

➢ 3. Escolha dos procedimentos metodológicos •
Cronograma de atividades; • Fluxograma do processo.

➢ 6. Organização dos dados de pesquisa • Seleção; •
Codificação; • Tabulação.

➢ 8. Técnicas para elaboração de relatórios, gráficos,
histogramas.

➢ 10. Formatação de trabalhos acadêmicos.

➢ Aula expositiva:

➢ Apresentação de ppt. como orientação quanto o uso do
software Word® para desenvolvimento de Monografia.

➢ Orientação quanto à configuração de textos
acadêmicos e organização de elementos textuais para
monografia.

➢ Desenvolvimento e elaboração de textos. (Atividade
interdisciplinar com o Componente LTT – docente Romy
Viana)

17/09 a 21/09



➢ 1.2 Comunicar ideias de forma clara e objetiva por meio
de textos escritos e de explanações orais.

➢ 2.3 Utilizar de modo racional os recursos destinados ao
projeto.

➢ 3.1 Verificar e acompanhar o desenvolvimento do
cronograma físico-financeiro.

➢ 3.3 Construir gráficos, planilhas, cronogramas e
fluxogramas.

➢ 3.4 Organizar as informações, os textos e os dados,
conforme formatação definida.

➢ 1. Referencial teórico da pesquisa • Pesquisa e
compilação de dados; • Produções científicas, entre outros.

➢ 2. Construção de conceitos relativos ao tema do
trabalho e definições técnicas • Definições dos termos
técnicos e científicos (enunciados explicativos dos
conceitos); • Terminologia (conjuntos de termos técnicos e
científicos próprios da área técnica); • Simbologia, entre
outros.

➢ 6. Organização dos dados de pesquisa • Seleção; •
Codificação; • Tabulação.

➢ 8. Técnicas para elaboração de relatórios, gráficos,
histogramas.

➢ 10. Formatação de trabalhos acadêmicos.

➢ Aula prática:

➢ Atendimento individualizado.

➢ Preenchimento de fichas técnicas e desenhos técnicos.

24/09 a 05/10

➢ 1.2 Comunicar ideias de forma clara e objetiva por meio
de textos escritos e de explanações orais.

➢ 3.1 Verificar e acompanhar o desenvolvimento do
cronograma físico-financeiro.

➢ 3.4 Organizar as informações, os textos e os dados,
conforme formatação definida.

➢ 1. Referencial teórico da pesquisa • Pesquisa e
compilação de dados; • Produções científicas, entre outros.

➢ 2. Construção de conceitos relativos ao tema do
trabalho e definições técnicas • Definições dos termos
técnicos e científicos (enunciados explicativos dos
conceitos); • Terminologia (conjuntos de termos técnicos e
científicos próprios da área técnica); • Simbologia, entre
outros.

➢ 3. Escolha dos procedimentos metodológicos •
Cronograma de atividades; • Fluxograma do processo.

➢ 5. Identificação das fontes de recursos.

➢ 8. Técnicas para elaboração de relatórios, gráficos,
histogramas.

➢ 10. Formatação de trabalhos acadêmicos.

➢ Aula prática:

➢ Atendimento individualizado.

➢ Entrega dos painéis conforme orientação:

➢ - Painéis: tema, semântico, público alvo, tendências,
silhuetas, estilo, cartela de cores, cartela de tecidos, cartela
de aviamento, cartela de estampas, painel de cabelo e
maquiagem, painel de acessórios. 08/10 a 11/10

➢ 2.2 Classificar os recursos necessários para o
desenvolvimento do projeto.

➢ 3.1 Verificar e acompanhar o desenvolvimento do
cronograma físico-financeiro.

➢ 3.3 Construir gráficos, planilhas, cronogramas e
fluxogramas.

➢ 3.4 Organizar as informações, os textos e os dados,
conforme formatação definida.

➢ 2. Construção de conceitos relativos ao tema do
trabalho e definições técnicas • Definições dos termos
técnicos e científicos (enunciados explicativos dos
conceitos); • Terminologia (conjuntos de termos técnicos e
científicos próprios da área técnica); • Simbologia, entre
outros.

➢ 3. Escolha dos procedimentos metodológicos •
Cronograma de atividades; • Fluxograma do processo.

➢ 8. Técnicas para elaboração de relatórios, gráficos,
histogramas.

➢ 9. Sistemas de gerenciamento de projeto.

➢ 10. Formatação de trabalhos acadêmicos.

➢ Aula prática:

➢ Atendimento individualizado.

➢ Preenchimento de fichas técnicas e desenhos técnicos.

➢ Orientação concomitante ao componente Ilustração de
Moda – docente Luciana Barros. 22/10 a 27/10

➢ FEIRA TECNOLÓGICA - ATIVIDADES CORRELATAS 29/10 a 02/11



➢ 1.2 Comunicar ideias de forma clara e objetiva por meio
de textos escritos e de explanações orais.

➢ 2.3 Utilizar de modo racional os recursos destinados ao
projeto.

➢ 3.2 Redigir relatórios sobre o desenvolvimento do
projeto.

➢ 3.3 Construir gráficos, planilhas, cronogramas e
fluxogramas.

➢ 3.4 Organizar as informações, os textos e os dados,
conforme formatação definida.

➢ 1. Referencial teórico da pesquisa • Pesquisa e
compilação de dados; • Produções científicas, entre outros.

➢ 2. Construção de conceitos relativos ao tema do
trabalho e definições técnicas • Definições dos termos
técnicos e científicos (enunciados explicativos dos
conceitos); • Terminologia (conjuntos de termos técnicos e
científicos próprios da área técnica); • Simbologia, entre
outros.

➢ 3. Escolha dos procedimentos metodológicos •
Cronograma de atividades; • Fluxograma do processo.

➢ 5. Identificação das fontes de recursos.

➢ 6. Organização dos dados de pesquisa • Seleção; •
Codificação; • Tabulação.

➢ 10. Formatação de trabalhos acadêmicos.

➢ Aula prática:

➢ Atendimento individualizado.

➢ Entrega dos textos conforme orientação:

➢ - Texto de introdução;

➢ - Texto de tema de inspiração;

➢ - Texto de público alvo;

➢ - Texto de processo criativo;

➢ Correção de textos e painéis conforme orientação dos
docentes de LTT, IM e DTCC.

05/11 a 10/11

➢ 1.1 Consultar diversas fontes de pesquisa: catálogos,
manuais de fabricantes, glossários técnicos, entre outros.

➢ 2.3 Utilizar de modo racional os recursos destinados ao
projeto.

➢ 3.2 Redigir relatórios sobre o desenvolvimento do
projeto.

➢ 3.3 Construir gráficos, planilhas, cronogramas e
fluxogramas.

➢ 3.4 Organizar as informações, os textos e os dados,
conforme formatação definida.

➢ 1. Referencial teórico da pesquisa • Pesquisa e
compilação de dados; • Produções científicas, entre outros.

➢ 2. Construção de conceitos relativos ao tema do
trabalho e definições técnicas • Definições dos termos
técnicos e científicos (enunciados explicativos dos
conceitos); • Terminologia (conjuntos de termos técnicos e
científicos próprios da área técnica); • Simbologia, entre
outros.

➢ 3. Escolha dos procedimentos metodológicos •
Cronograma de atividades; • Fluxograma do processo.

➢ 5. Identificação das fontes de recursos.

➢ 6. Organização dos dados de pesquisa • Seleção; •
Codificação; • Tabulação.

➢ 10. Formatação de trabalhos acadêmicos.

➢ Aula prática: REPOSIÇÃO DO DIA 19/11

➢ Correção de textos e painéis.

10/11 a 10/11

12/11 a 16/11



➢ 1.1 Consultar diversas fontes de pesquisa: catálogos,
manuais de fabricantes, glossários técnicos, entre outros.

➢ 1.2 Comunicar ideias de forma clara e objetiva por meio
de textos escritos e de explanações orais.

➢ 2.1 Definir recursos necessários e plano de produção.

➢ 2.3 Utilizar de modo racional os recursos destinados ao
projeto.

➢ 3.1 Verificar e acompanhar o desenvolvimento do
cronograma físico-financeiro.

➢ 3.2 Redigir relatórios sobre o desenvolvimento do
projeto.

➢ 3.3 Construir gráficos, planilhas, cronogramas e
fluxogramas.

➢ 3.4 Organizar as informações, os textos e os dados,
conforme formatação definida.

➢ 1. Referencial teórico da pesquisa • Pesquisa e
compilação de dados; • Produções científicas, entre outros.

➢ 2. Construção de conceitos relativos ao tema do
trabalho e definições técnicas • Definições dos termos
técnicos e científicos (enunciados explicativos dos
conceitos); • Terminologia (conjuntos de termos técnicos e
científicos próprios da área técnica); • Simbologia, entre
outros.

➢ 3. Escolha dos procedimentos metodológicos •
Cronograma de atividades; • Fluxograma do processo.

➢ 5. Identificação das fontes de recursos.

➢ 6. Organização dos dados de pesquisa • Seleção; •
Codificação; • Tabulação.

➢ 7. Análise dos dados • Interpretação; • Explicação; •
Especificação.

➢ 8. Técnicas para elaboração de relatórios, gráficos,
histogramas.

➢ 10. Formatação de trabalhos acadêmicos.

➢ Aula prática:

➢ Orientação individualizada para finalização de
monografia:

➢ - preenchimento de fichas técnicas;

➢ - elaboração de textos para monografia;

➢ - elaboração de elementos textuais obrigatórios;

12/11 a 16/11

➢ 1.2 Comunicar ideias de forma clara e objetiva por meio
de textos escritos e de explanações orais.

➢ 2.1 Definir recursos necessários e plano de produção.

➢ 3.4 Organizar as informações, os textos e os dados,
conforme formatação definida.

➢ 2. Construção de conceitos relativos ao tema do
trabalho e definições técnicas • Definições dos termos
técnicos e científicos (enunciados explicativos dos
conceitos); • Terminologia (conjuntos de termos técnicos e
científicos próprios da área técnica); • Simbologia, entre
outros.

➢ 3. Escolha dos procedimentos metodológicos •
Cronograma de atividades; • Fluxograma do processo.

➢ 4. Dimensionamento dos recursos necessários para
execução do trabalho.

➢ 8. Técnicas para elaboração de relatórios, gráficos,
histogramas.

➢ 10. Formatação de trabalhos acadêmicos.

➢ Aula prática colaborativa:

➢ Ensaio de apresentação para banca final.

➢ Os alunos deverão entregar ao docente:

➢ - Apresentação em ppt da banca final – conforme
modelo e orientação definidos em sala de aula.

➢ - Entrega dos documentos impressos para participação
em banca – conforme solicitação da Secretaria Acadêmica.

26/11 a 30/11



➢ 1.1 Consultar diversas fontes de pesquisa: catálogos,
manuais de fabricantes, glossários técnicos, entre outros.

➢ 1.2 Comunicar ideias de forma clara e objetiva por meio
de textos escritos e de explanações orais.

➢ 2.1 Definir recursos necessários e plano de produção.

➢ 2.2 Classificar os recursos necessários para o
desenvolvimento do projeto.

➢ 2.3 Utilizar de modo racional os recursos destinados ao
projeto.

➢ 3.1 Verificar e acompanhar o desenvolvimento do
cronograma físico-financeiro.

➢ 3.2 Redigir relatórios sobre o desenvolvimento do
projeto.

➢ 3.3 Construir gráficos, planilhas, cronogramas e
fluxogramas.

➢ 3.4 Organizar as informações, os textos e os dados,
conforme formatação definida.

➢ 1. Referencial teórico da pesquisa • Pesquisa e
compilação de dados; • Produções científicas, entre outros.

➢ 2. Construção de conceitos relativos ao tema do
trabalho e definições técnicas • Definições dos termos
técnicos e científicos (enunciados explicativos dos
conceitos); • Terminologia (conjuntos de termos técnicos e
científicos próprios da área técnica); • Simbologia, entre
outros.

➢ 3. Escolha dos procedimentos metodológicos •
Cronograma de atividades; • Fluxograma do processo.

➢ 4. Dimensionamento dos recursos necessários para
execução do trabalho.

➢ 5. Identificação das fontes de recursos.

➢ 6. Organização dos dados de pesquisa • Seleção; •
Codificação; • Tabulação.

➢ 7. Análise dos dados • Interpretação; • Explicação; •
Especificação.

➢ 8. Técnicas para elaboração de relatórios, gráficos,
histogramas.

➢ 9. Sistemas de gerenciamento de projeto.

➢ 10. Formatação de trabalhos acadêmicos.

➢ Banca Final: Apresentação para uma banca composta
por docentes para avaliação do desenvolvimento da
coleção final.

➢ - Entrega do Memorial Descritivo.

03/12 a 07/12

➢ 1.1 Consultar diversas fontes de pesquisa: catálogos,
manuais de fabricantes, glossários técnicos, entre outros.

➢ 1.2 Comunicar ideias de forma clara e objetiva por meio
de textos escritos e de explanações orais.

➢ 2.1 Definir recursos necessários e plano de produção.

➢ 2.2 Classificar os recursos necessários para o
desenvolvimento do projeto.

➢ 2.3 Utilizar de modo racional os recursos destinados ao
projeto.

➢ 3.1 Verificar e acompanhar o desenvolvimento do
cronograma físico-financeiro.

➢ 3.2 Redigir relatórios sobre o desenvolvimento do
projeto.

➢ 3.3 Construir gráficos, planilhas, cronogramas e
fluxogramas.

➢ 3.4 Organizar as informações, os textos e os dados,
conforme formatação definida.

➢ 1. Referencial teórico da pesquisa • Pesquisa e
compilação de dados; • Produções científicas, entre outros.

➢ 2. Construção de conceitos relativos ao tema do
trabalho e definições técnicas • Definições dos termos
técnicos e científicos (enunciados explicativos dos
conceitos); • Terminologia (conjuntos de termos técnicos e
científicos próprios da área técnica); • Simbologia, entre
outros.

➢ 3. Escolha dos procedimentos metodológicos •
Cronograma de atividades; • Fluxograma do processo.

➢ 4. Dimensionamento dos recursos necessários para
execução do trabalho.

➢ 5. Identificação das fontes de recursos.

➢ 6. Organização dos dados de pesquisa • Seleção; •
Codificação; • Tabulação.

➢ 7. Análise dos dados • Interpretação; • Explicação; •
Especificação.

➢ 8. Técnicas para elaboração de relatórios, gráficos,
histogramas.

➢ 9. Sistemas de gerenciamento de projeto.

➢ 10. Formatação de trabalhos acadêmicos.

➢ Aula final: feedbacks e devolução de atividades.

10/12 a 14/12

➢ Aula final: feedbacks e devolução de atividades. 17/12 a 17/12
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IV - Plano de Avaliação de Competências

Componente Curricular: DESENVOLVIMENTO DO TRABALHO DE CONCLUSÃO DE CURSO (TCC) EM MODELAGEM DO VESTUÁRIO
- GRUPO A

Módulo: 3º MÓDULO

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

➢ 1. Planejar as fases de execução de projetos
com base na natureza e na complexidade das
atividades.

➢  1 .  Desenvo lv imento  c ronograma e
cumprimento das etapas definidas de maneira
colaborativa e coletiva.

➢ 1. Cumprimento de prazos.

➢ 1.1 Assiduidade

➢ 1.2 Participação ativa

➢  1.3 Desenvolv imento e entrega de
atividades.

➢ 1.4 Precisão das informações

➢ 1.5 Iniciativa, interesse, cooperação

➢ 1.6 Coerência e domínio da linguagem

➢ Tema abordado e apresentado de forma
aprofundada e com pesquisa fundamentada.

➢ Aprofundamento teórico na apresentação de
propostas.

➢ Apresentação de atividades cumprindo as
exigências definidas em acordo pedagógico
instituído em sala de aula.

➢ 2. Apresentação de atividades elaboradas de
acordo com as especificades técnicas.

➢ Elaboração de layout de ficha técnica
re lac ionado ao tema de insp i ração e
características específicas da proposta de
trabalho de conclusão.

➢ Apresentação de ficha técnica preenchida
de acordo com informações reais de mercado.

➢  A p r e s e n t a ç ã o  d e  r e f e r ê n c i a s  d e
fornecedores reais de mercado: aviamentos e
tecidos.

➢ Informações condizentes com o mercado
estudado.

➢ Elaboração de referencial teórico com dados
reais.

➢ Profundidade e relevância das informações
contidas na pesquisa.

➢ Painéis desenvolvidos com referências nos
conteúdos compreendidos no decorrer do curso:
composição artística, pesquisa e planejamento
de coleções, desenho de moda II.



➢ 2. Avaliar as fontes e recursos necessários
para o desenvolvimento de projetos.

➢ Produções de texto.

➢ Cumprimento dos prazos

➢  Desenvo l v imen to  de  aco rdo  com
orientações do docente

➢ Elaboração de proposta condizente com os
temas apresentados.

➢ Aprofundamento teórico na apresentação de
propostas.

➢  Conce i tos  re lac ionados  à  p rá t i ca
compreendida em pesquisa

➢  Texto desenvolv ido com base nas
orientações acadêmicas adotadas pelo CPS e
ortientadas em sala de aula.

➢ Apresentação dos recursos cooptados em
pesquisa preliminar

➢ Organização e elaboração de relatórios
técnicos

➢ Entrega de atividades no prazo estipulado
coletivamente em contrato pedagógico

➢ Pesquisa relevante e condizente com as
propostas do projeto de trabalho

➢ Cumprimento de prazos

➢ Desenvolvimento textual condizente com
orientação e apresentado de acordo com as
normas acad~emicas adotadas pelo CPS

➢ Pesquisa com dados reais e comerciais

➢ 3. Avaliar a execução e os resultados obtidos
de forma quantitativa e qualitativa.

➢ Desenvolvimento de painéis, textos e
elementos textuais que representem o trabalho
de conclusão de curso em forma de monografia

➢ Qualidade na apresentação dos elementos
avaliativos

➢ Desenvolvimento textual condizente com
orientação e apresentado de acordo com as
normas acad~emicas adotadas pelo CPS

➢ Aprofundamento teórico na apresentação de
propostas.

➢ Desenvolvimento de pesquisa de campo -
quando necessário

➢ Apresentação dos dados captados e
relevância dos mesmos

➢ Cumprimento de prazos

➢ Desenvolvimento textual condizente com
orientação e apresentado de acordo com as
normas acad~emicas adotadas pelo CPS

➢ Pesquisa com dados reais e comerciais

➢ Desenvolvimento e coleta de dados in loco
➢ Elaboração de memorial técnico para
utilização posterior no desenvolvimento do
trabalho de conclusão de curso

➢ Apresentação de relatório técnico com
dados reais e comerciais

➢ Elaboração de referencial teórico como
proposta de atividade

➢ Organização

➢ Identidade visual relacionada à proposta de
coleção de moda

➢  A p r e s e n t a ç ã o  c o m  i m a g e n s  q u e
acompanhem todo o propcesso criativo e
produtivo
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V – Plano de atividades docentes

Componente Curricular: DESENVOLVIMENTO DO TRABALHO DE CONCLUSÃO DE CURSO (TCC) EM MODELAGEM DO VESTUÁRIO
- 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

Análise diagnóstica como forma
d e  r e c o o n h e c i m e n t o  d e
necessidades específicas da
turma e de cada discente.

Construção de estratégias
coletivas a partir de análise
diagnóstica.

Desenvolvimento e elaboração
de PTD e Cronograma.

D e s e n v o l v i m e n t o  d e
apresentações em ppt para
aulas teóricas.

Reunião de Planejamento.
Reunião de Curso.

AGOSTO

Ident i f icação de pr incipais
necessidades dos discentes e
elaboração de estratégias
metodológicas diversificadas.

Atividades de recuperação
c o n t í n u a  e  p r o p o s t a s
diversificadas de metodologias
em sala de aula.

Desenvolvimento de conteúdos
para sala de aula.

Reunião de curso. Reunião da
direção com toda equipe.

SETEMBRO
Atividades de recuperação
c o n t í n u a  d e  f o r m a
individualizada e diversificada.

En t rega  de  ava l i ações  à
Secretaria Acadêmica.

Desenvolvimento de conteúdos
para sala de aula.

Reunião de curso. Reunião da
direção com toda equipe.

OUTUBRO SEMANA TECNOLÓGICA.
Construção de estratégias
coletivas e colaborativas como
forma de recuperação contínua.

M o n t a g e m  d e  S e m a n a
Tecnológica.

Reunião de curso. Reunião da
di reção com toda equipe.
Coonselho de Classe Letivo.
Reunião Pedagógica.

NOVEMBRO
Orientação individualizada para
elaboração e montagem de
monografia.

Correção de textos, painéis,
fichas técnicas e desenhos
técnicos.

D e s e n v o l v i m e n t o  d e
apresentação em ppt para aulas
teóricas.

Reunião de curso. Reunião da
di reção com toda equipe.
Participação no Evento Particip-
Ação TQT.

DEZEMBRO Orientação individualizada para
desfile e banca final.

En t rega  de  ava l i ações  à
Secretaria Acadêmica.

Reunião de curso. Reunião da
di reção com toda equipe.
Reunão de Planejamento.
Conselho de Classe Final.
Atribuição de aulas.
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VI – Material de Apoio Didático para Aluno (inclusive bibliografia)
Sala de aula, laboratório de informática ou laboratório de modelagem;

Data-show;

FISCHER, Anette. Fundamentos de Design de Moda: Construção de Vestuário. Porto Alegre: Bookman. 2010.

JONES, Sue Jenkyn. Fashion Design: Manual do Estilista. São Paulo: Cosac Naify, 2011.

LAVER, James. A roupa e a moda: uma história concisa. São Paulo: Companhia das Letras, 2001.

RENFREW, Elinor / RENFREW, Colin. Fundamentos de Design de Moda: Desenvolvendo uma Coleção. Porto Alegre: Bookman.
2010.

TREPTOW, Doris. Inventando Moda – Planejamento de Coleção. Santa Catarina: Editora Brusque, 2003.

UPALE, Jenny. Fundamentos de Design de Moda – Tecidos e Moda. Editora Bookman.

PRADO, Luís André / BRAGA, João. História da Moda no Brasil. Das influências às autorreferências. São Paulo: Pyxis Editorial,
2011.

Caderno de tendências:

Apontamentos Inspirações Memórias –volume 1. São Paulo: Senai, 2012

VII – Propostas de Integração e/ou Interdisciplinares e/ou Atividades Extra
Entende-se por projeto o próprio desenvolvimento do TCC. Os Componentes Curriculares Ilustração de Moda e Leitura e Linguagem
Trabalho e Tecnologia serão fundamentais na condução dos croquis e dos elementos textuais para a finalização da monografia.

VIII – Estratégias de Recuperação Contínua (para alunos com baixo rendimento/dificuldades de aprendizagem)
Ao longo das aulas acompanhamento individualizado mediante análise de desempenho dos discentes além de revisão de dúvidas e
alteração de metodologias de ensino de maneira a diversificar os processos de aprendizagem.

Realização de atividades diferenciadas e extraclasse como complementação aos conteúdos previstos.

Possíveis alterações que se façam necessárias durante a execução do plano de aula serão realizadas no diário de classe. (NSA).

IX – Identificação:
Nome do Professor: MARIANA MATEUS RODRIGUES

Assinatura: Data:____/____/________

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

Assinatura: Data:____/____/________

Data e ciência do Coordenador Pedagógico

XI– Replanejamento:


