CURSO DE FORMAÇÃO

Produtor
de Moda
128 HORAS

I N ST I T U TO E D U C AC I O N A L

Nós do Instituto Educacional Polo Criativo, temos como
objetivo, formar proﬁssionais que buscam um ensino criativo,
sendo capazes de captar as novidades que surgem
constantemente, criticando e desenvolvendo novas
signiﬁcações ao que está instituído.
O Curso de Formação de Produtor de Moda capacita alunos
e alunas a coordenar todas as etapas do desenvolvimento da
produção de moda, utilizando técnicas especíﬁcas, seguindo
os princípios estéticos, observando o mercado global e
adaptando novas realidades ao mercado nacional.
Com duração de 8 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 ensino-aprendizagem deve ser
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 Produtor de
Moda de forma prazerosa e CRIATIVA.
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de Moda

Plano de Curso
Produtor de Moda
Informações Gerais
Curso: Produtor de Moda
Carga horária: 128h
Período: 08 meses (64 encontros)
Dividido em: 05 disciplinas

Ementa
Entender sobre o papel do produtor de moda no processo de produção de
campanhas publicitárias, editoriais de moda, desﬁles e eventos de moda (resee, apresentações), durante sessão fotográﬁca para catálogos ou editorial de
moda, composição de looks, cenários e escolha de objetos para set de
fotograﬁa ou ﬁlmagem. Saber desempenhar a função de produtor de moda
em cada situação usando as ferramentas necessárias e disponíveis.

Objetivos
O objetivo do curso é preparar o aluno para atuar nos mais diferentes projetos
de produção de moda, desde da sua concepção a sua execução e ajustes ﬁnais,
sendo capaz de coordenar, atuar em cada uma das etapas, utilizando técnicas
especíﬁcas para distintas atuações, seguindo os princípios estéticos, sem
perder de vista o mercado global e adaptando-se a realidade do mercado
nacional. Todo este processo terá o auxílio contínuo de computadores do nosso
Laboratório de Informática – Computer Lab.
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Objetivos Especíﬁcos
Introdução ao mundo da moda: história e sua conexão com a arte.
Saber quais são as competências e habilidades de um produtor de moda.
Compreender os conceitos de produção de moda atento às técnicas para
desenvolvimento de looks que atendam ao público-alvo.
Estudo e análise das linhas editoriais, aprendendo as etapas de criação de
um editorial de revista, desde pauta até a publicação, no papel de produtor
de moda.
Compreender qual o papel de um produtor de moda e como desenvolvê-lo
na organização de um desﬁle, apresentação, re-see e como representante do
estilista e ou marca.
Construção de um catálogo de moda através da compreensão do conceito
da marca do cliente e seu público-alvo.
Criar projetos de produção de moda usando referências de mercado para
alcançar o objetivo ﬁnal da proposta.

07
© INSTITUTO EDUCACIONAL POLO CRIATIVO

PROGRAMA DO CURSO FORMAÇÃO

Produtor
de Moda

Componentes Currículares
Código | Disciplinas | Carga horária

FPM1

Introdução e Conceitos Gerais
08 aulas / 16h
FPM2

Desenvolvendo competências como Produtor de Moda
13 aulas / 26h
FPM3

Organização do trabalho de Produção de Moda
16 aulas / 32h
FPM4

Produção de Editorial, Desﬁles, Apresentações e Re-SEE
12 aulas / 24h
FPM5

Projeto Final de Produção de Moda - Mentoria
15 aulas / 30h
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Conteúdos Programáticos
FPM1 – Introdução e Conceitos Gerais – (08 aulas/2h)
Objetivo: Compreender a história da moda e sua relação com as artes
considerando os acontecimentos como fatos que inﬂuenciam o trabalho de
um(a) produtor(a) de moda.

•

História da moda – linha do tempo com momentos relevantes que mudaram

a moda;

• A conexão da moda com as artes ao longo do tempo até os dias atuais;
• A moda e sua relação com o cinema;
• Produtor de moda: áreas de atuação, competências, habilidades, atribuições.
FPM2 – Desenvolvendo competências com Produtor de Moda
(13 aulas/ 26h)
Objetivo: Compreender o papel do produtor de moda bem como os elementos
conceituais que devem ser considerados ao realizar seu trabalho: diferentes
linguagens visuais, diferentes composições e pesquisa.

• Linguagem visual: mensagens verbais e não verbais;
• Composição de looks: como aplicá-los;
• Utilização das cores para a composição de looks e sua importância para o
produtor de moda;

• Introdução: produtor de moda na composição de cenários;
• Introdução: produtor de moda na composição de objetos de cena;
• Introdução: produtor de moda na escolha de casting;
• Como criar documentos para organização do trabalho de produção de moda:
cronogramas, roteiros, moodboard, etc.
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Conteúdos Programáticos
FPM3 – Organização do trabalho de Produção de Moda – (16
aulas/2h)
Objetivo: Compreender, organizar e executar diferentes trabalhos de produção
considerando o papel do produtor.

• Tipos de produção: Cultural, Comercial e Institucional;
• Como criar um brieﬁng, apresentar orçamento, reunir
cronograma;

equipe e criar

• Mood board (prancha de inspiração) – para que serve e como fazer;
• Casting – critérios e dicas para seleção de modelos;
• Produção de Cenários;
• Produção de Objetos;
• Escolha da maquiagem para o projeto que está sendo desenvolvido;
• Produção de Moda: escolha dos looks, mailing e acervo.
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Conteúdos Programáticos
FPM4 – Produção de Editorial, Desﬁles, Apresentações e ReSEE (12 aulas/ 24h)
Objetivo: Saber desenvolver projetos de editorial de revista, desﬁles,
apresentações e re-see.
Parte I - Produtor de Moda em Projeto de Editorial de Revista

• Conhecendo as linhas editoriais;
• Proposta de pauta, editorial de moda, e como desenvolvê-la;
• Editoriais de moda: conceitual, comercial e tendência;
• Produção fotográﬁca: papel do produtor de moda.

Parte II - O Produtor de Moda no Desenvolvimento de Desﬁles,
Apresentações e Re-see

• Conhecer e aprender o conceito da marca e da coleção do projeto.
• Planejamento de desﬁle
• Planejamento de re-see
• Planejamento de apresentação
• Principais semanas da moda do mundo
FPM5 – Projeto Final de Produção de Moda (15 aulas/30h)
Objetivo: Desenvolver e criar seu próprio catálogo de moda.

•

Desenvolvimento e criação de um catálogo para inserção em uma revista: do

planejamento à execução;
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Corpo Docente

FPM1
Introdução de Conceitos Gerais

Em breve
FPM2
Desenvolvendo competências como Produtor de Moda

Em breve
FPM3
Organização do trabalho de Produção de Moda

Em breve
FPM4
Produção de Editorial, Desﬁles, Apresentações e Re-SEE

Em breve
FPM5
Projeto Final de Produção de Moda - Mentoria

Em breve
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Metodologia
Para melhor sistematização e entendimento dos conteúdos, o curso vai
priorizar as práticas em cada uma das disciplinas, terá composição expositiva
através das explicações realizadas pelo(a) educador(a), e prática, através da
produção constante de trabalhos individuais e em grupos. O uso do Computer
Lab (nosso Laboratório de Informática), será um facilitador no processo
educacional de cada aluno e aluna, auxiliando durante pesquisas e realização
de trabalhos com orientação do(a) professor(a), principalmente no processo de
criação do catálogo.
As discussões propostas têm o intuito de despertar o senso de autonomia e
participação dos(as) alunos e alunas para que reﬂitam sobre suas práticas
proﬁssionais no campo da Produção de Moda e entendam os fundamentos que
constroem e sustentam essa área. O curso é composto por cinco (05) disciplinas
que apresentam duração que variam de 08 à 16 aulas, com carga horária de 02h
cada aula. 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 Produção de Moda- Mentoria será
majoritariamente prática, tendo como foco a produção do Projeto Final que
será o desenvolvimento de um catálogo de moda, tendo que realizar todo o
processo de planejamento e execução de um catálogo que fosse inserido em
uma revista, fazendo com que alunos e alunas desenvolvam todas as etapas da
produção de moda: casting, executiva, escolha de objetos, construção de
cenários, etc.
É importante que em cada disciplina seja trabalhado com profundidade os
conceitos importantes para a estruturação e execução ﬁnal do projeto.

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 (06 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.
Realizar pesquisas sobre tendências, linhas editoriais, preparar trabalhos ﬁcará
mais dinâmico e interativo no Computer Lab, fortalecendo o processo de
aprendizagem o tornando mais signiﬁcativo e coerente com o trabalho de
um(a) proﬁssional da área da Produção de Moda.

Lista de Material
Disponibilizados por alunos e alunas (recurso individual):
Ao longo do Curso, nossos professores e professoras podem solicitar materiais
especíﬁcos para utilização nas aulas.
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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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