
Designer
de Moda

160 HORAS

CURSO DE FORMAÇÃO

I N S T I T U TO  E D U C A C I O N A L



Nós do Instituto Educacional Polo Criativo, acreditamos que 
a criatividade é elemento essencial no desenvolvimento de 
qualquer tipo de trabalho e a partir dessa perspectiva, o 
Curso de Formação de Designer de Moda, surge para 
proporcionar momentos de inspiração, ressignificação e 
consolidação dos conhecimentos sobre a criação de moda e, 
com isso, formar pessoas mais engajadas e curiosas em 
relação às formas de inventar e reinventar  novos produtos de 
moda.
   
Com duração de 10 meses, você poderá aprofundar seu 
conhecimento com a mediação de nossos professores e 
professoras profissionais com grandes experiências no 
mercado atual, que ministrarão as aulas focando na troca de 
conhecimento e sempre auxiliando no cotidiano do curso.

Você terá acesso ao nosso Computer Lab (Laboratório de 
Informática) equipado com computadores individuais 
programados especialmente para as aulas, pois acreditamos 
que  o  processo  ens ino-aprendizagem deve  se r 
majoritariamente focado na concretude constante para que 
o desenvolvimento educacional seja mais efetivo e 
significativo.

Por isso, convidamos você que já trabalha na área e quer se 
atualizar ou você que só estava esperando uma oportunidade 
para entrar no meio, à se capacitar diariamente através do 
contato com profissionais, assim conseguindo obter cada dia 
mais confiança e conhecimento para atuar como Designer de 
Moda de forma prazerosa e CRIATIVA.
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Informações Gerais

Curso: Designer de Moda
Carga horária: 160h
Período: 10 meses (80 encontros)
Dividido em: 05 disciplinas          
                                
Ementa
 
História da arte e da moda; Culturas e identidades visuais da moda; Desenhos 
manuais e digitais de produto de moda utilizando Adobe Illustrator e Adobe 
Photoshop; Criação e modelagem; criação e construção de marca; criação e 
produção de coleção.

Objetivos

O objetivo do curso é possibilitar que através de experiências práticas 
associadas ao conhecimento teórico, os alunos e alunas sejam capazes de 
desenvolver coleções próprias considerando aspectos internos e externos, 
como DNA de marca, o mercado e as possibilidades comerciais. Além de 
desenvolver com criatividade e desenvoltura, criações para marcas 
consolidadas como parte integrante de uma equipe de designers de uma 
empresa, tendo experiência concreta na utilização do Adobe Illustrator e 
Adobe Photoshop para ilustração de moda no Laboratório de informática 
disponível. 

Plano de Curso
Designer de Moda
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Objetivos Específicos

Conhecer a História da Arte e a História da Moda.

Compreender as principais mudanças na moda, influenciadas por fatores 
externos de maiores ou menores proporções.

Compreender a conexão da moda com as artes: cinema, pintura, fotografia, 
design.

Aprender todas as etapas da construção de um produto de moda: da 
pesquisa de tendências à chegada no setor de costura.

Conhecer as possibilidades de tecidos e materiais na produção de roupas e 
acessórios.

Saber tirar do papel e transformar em molde: modelagem.

Desenvolver habilidades de desenho de moda: manual e digital utilizando 
Adobe Illustrator e Adobe Photoshop.

Compreender o processo do designer de estampas;

Desenvolver DNA de marca própria: características e perfil de cliente que será 
voltado.

Desenvolver pesquisas de tendências e compatibilidade com o mercado em 
que está inserido.

Desenvolver sua própria coleção cápsula.
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Componentes Currículares

Código   |   Disciplinas   |   Carga horária

FDMD1
Conexão Artes e Moda
14 aulas /  28h

FDMD2
Construção de um Produto de Moda
18 aulas /  36h

FDMD3
Desenho de Produtos de Moda
18 aulas /  36h

FDMD4
Construção de Marca
15 aulas /  30h

FDMD5
Projeto Final de Design de Moda - Mentoria 
15 aulas /  30h
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Conteúdos Programáticos

FDMD1 – Conexão Artes e Moda (14 aulas/ 2h)
Objetivo: Considerar e saber identificar no desenvolvimento de trabalhos de 
moda  a influência das diferentes Artes.

•  Influência da Pintura na moda;
•  Principais acontecimentos históricos da moda;
•  Fatores externos que mudaram a moda;
•  Moda como formadora de opinião e status;
•  A moda e sua relação com o cinema;
•  A influência da tecnologia no modo de consumo de moda atual;

FDMD2 – Construção de um produto de moda (18 aulas/ 2h)
Objetivo: Entender o processo de construção de produtos de moda 
considerando pesquisas de comportamento, tendências, estilos e atitudes, 
além das diferentes formas de modelagens e  possibilidades de construção.

•  Pesquisa de comportamento, tendências, estilos e atitudes;
•  Aprendizado de tecidos e outros materiais aplicáveis em produto de moda;
•  Processo criativo e de desenvolvimento de uma estampa;
•  Tipos de estampagens;
•  Rapport;
•  Modelagens e possibilidades de construção de produtos;
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Conteúdos Programáticos

FDMD3 – Desenho de produtos de moda (18 aulas/ 2h)
Objetivo: Realizar projetos de produtos de moda utilizando diferentes técnicas 
de desenhos manuais e digitais.

•  Técnicas manuais de desenho de produtos de moda (desenho técnico, 
croquis, ilustração de moda);
•  Composição de desenho de produtos de moda usando Adobe Illustrator e 
Adobe Photoshop (ilustração digital);
•  Teoria das cores;
•  Figuras e perspectivas;
•  Estudo de poses;
•  Análise e representação de vestimentas e produtos da moda;
•  Composição do modelo: equilíbrio, ritmo, proporção;

FDMD4 – Construção de marca (15 aulas/ 2h)
Objetivo: Criar uma identidade e marca própria para seus produtos de moda.

•  Desenvolvimento de técnicas de pesquisa de tendências;
•  Macro e micro tendências: como usá-las;
•  Adaptando a pesquisa de tendência ao mercado que o produto está inserido;
•  Desenvolvimento de marca com perfil comercial;
•  Desenvolvimento de características: DNA de marca.
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Conteúdos Programáticos

FDMD5 – Projeto Final de Design de Moda - Mentoria (15 aulas/ 
2h)
Objetivo: Desenvolver uma coleção cápsula considerando todas as etapas 
trabalhadas ao longo do curso.

•  Desenvolvimento de uma coleção cápsula, usando e documentando todo o 
processo proposto ao longo do curso.
•  Organização de um desfile de moda.
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Corpo Docente

FDMD1
Conexão Artes e Moda
Silvia Helena Soares

FDMD2 
Construção de um produto de moda
Silvio Duarte Domingos

FDMD3 
Desenho de produtos de moda
Nelson Fernando Cunha

FDMD4
Construção de marca
Lucia Andrea Vinatea

FDMD5 
Projeto Final de Design de Moda - Mentoria
Miriam Carvalho
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Metodologia

Para melhor sistematização e entendimento dos conteúdos, o curso terá 
composição expositiva através das explicações realizadas pelo(a) educador, e 
prática, através da produção constante de trabalhos individuais e em grupos 
que os(as) alunos(as) farão no decorrer de cada disciplina. O Laboratório de 
Informática, equipado com um computador para cada estudante, será 
utilizado nas aulas práticas para que o aprendizado seja otimizado com mais 
concretude em relação às atividades propostas.

As discussões geradas, têm o intuito de despertar o senso de autonomia e 
participação dos(as) alunos e alunas para que reflitam sobre suas práticas 
profissionais e entendam os fundamentos que constroem e sustentam essa 
área. O curso é composto por 05 disciplinas que tratam de aspectos 
importantes da área e apresentam durações distintas, contendo de 14 a 18 
aulas cada. A metodologia se organiza da seguinte forma:

•  Aula inaugural de boas-vindas;
•  50% de exposição de conteúdos (teoria);
•  50% atividades práticas;
•  Cada disciplina desenvolverá, obrigatoriamente, uma avaliação 
que resultará em uma nota; 
•  Trabalhos em grupo; 
•  Trabalhos individuais;
•  Projeto Final desenvolvido ao longo da última disciplina;
•  O curso adota valores numéricos como parâmetro em suas avaliações;
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Metodologia

A disciplina de Projeto Final de Design de Moda- Mentoria será integralmente 
prática, tendo como foco a produção do Projeto Final que será a produção do 
desfile de moda com as coleções cápsulas que compostas por até 05 peças por 
cada estudante. O processo de confecção das peças, serão realizados à parte do 
horário das aulas, por conta do(a) aluno(a), tendo como foco dentro do curso a 
criação conceitual, ilustração e modelagem das peças. O local do desfile será 
definido previamente pela Instituição com a ajuda do corpo docente.

Avaliação

A avaliação será processual, formativa e cumulativa, realizada ao longo de cada 
disciplina. Obrigatoriamente, cada disciplina - salvo a Projeto Final - terá 
avaliações a serem realizadas em datas pré-agendadas no calendário oficial.

Cada avaliação resultará em uma nota que ao final do curso gerará a média final 
de cada aluno(a), tendo que resultar um número igual ou maior que 07 - média 
padrão.

Entende-se avaliação como um processo contínuo da relação ensino 
aprendizagem, no qual busca verificar se os objetivos traçados para o curso 
estão sendo alcançados. 
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Avaliação

Ao adotarmos as notas numéricas como padrão, buscamos mensurar de forma 
mais qualitativa o desenvolvimento de cada aluno e aluna e ao mesmo tempo 
institucionalizar nosso processo educacional. Modos de avaliação:

•  Trabalhos individuais;
•  Trabalhos em grupo;
•  Seminários;
•  Presença;
•  Participação nas discussões das aulas;
•  Projeto Final.

As avaliações serão definidas pelo(a) educador(a) de acordo com os critérios 
acordados com a turma e o Instituto Educacional Polo Criativo. A presença e 
participação em discussões realizadas durante as aulas são incluídas na 
avaliação sendo importantes para compor a nota final. Os trabalhos para casa e 
os realizados em sala de aula, serão desenvolvidos e organizados pelo(a) 
educador(a). O(A) mesmo(a) avaliará os projetos finais dando um retorno com 
observações e orientações de possíveis melhorias, quando necessário.

Certificado

Receberá certificado de conclusão de curso aqueles(as) que tiverem 75% de 
presença, ou mais, em todo o curso, tiver frequentado todas as disciplinas e ter 
realizado as avaliações, o Projeto Final é obtido nota maior ou igual que 7.0.
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Recursos

Disponibilizados pelo Instituto Educacional Polo Criativo:
• Material Didático (05 Apostilas impressas + Caneta)
• Material Digital (eBooks)
• Computer LAB (Lenovo - Core i5 / 8GB / Monitor 19'' / HD 1TB)
• Internet (Link dedicado 30MB)
• Mentoria
• Certificado impresso
• Portal do Aluno
• Biblioteca
• Associação de Alunos (Clube de vantagens)
• Brindes: Bolsa de algodão Criar é uma Paixão + Agenda + Brownie <3

Laboratório de Informática
O Polo Criativo disponibilizará o Laboratório de Informática equipado com
computadores contendo todos os programas necessários para o 
desenvolvimento dos conteúdos do curso.

Entendemos que essa estrutura é fundamental para que os alunos e alunas de
Designer de Moda se capacitem com as ferramentas mais atuais do mercado, 
como aprender a realizar ilustrações digitais utilizando os programas Adobe 
Illustrator e  Adobe Photoshop.
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Lista de Material

Disponibilizados por alunos e alunas (recurso individual):
•  Canetinhas
•  Caneta para contorno;
•  Pincel;
•  Borracha;
•  Lápis ou lapiseira;
•  Apontador,
•  Lápis de cores;
•  Sketchbook
•  Papel kraft;
•  Fita métrica;
•  Tecidos solicitados ao longo do curso.
•  Giz de marcação;
•  Tesoura;
•  Réguas;
•  Esquadros;

Obs.: Mais materiais podem ser solicitados pelos educadores ou educadoras ao 
longo do curso.
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Política de Descontos

Oferecemos descontos para pagamento a vista, para grupos e também para 
alunos que tem interesse em estudar em mais de um curso.

Como se inscrever

Para se inscrever, envie seus dados (Nome completo, e-mail e telefone) para 
algum dos meios abaixo ou acesse o nosso site www.polocriativo.com.br

Whatsapp: 21 98180-4863
Central de atendimento: 21 2242-5941
E-mail: atendimento@polocriativo.com.br
Redes Sociais: /polocriativo
Endereço: Av. Graça Aranha, 57 - 3º andar - Centro - Rio de Janeiro
Na altura da Cinelândia, ao lado da Ancine, em frente ao Palácio Capanema, em cima do Galeto Diplomata
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