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OUTROS CURSOS

CALÇADOS, BOLSAS, CARTEIRAS, CINTOS - ACESSÓRIOS EM GERAL

TECNOLOGIA EM GESTÃO DE MODA
“TECNOLOGIA - prepara profissionais, em

GESTÃO E DESING DE MODA

CURSO DE 1 ANO DE MODA

Capacitar Empreendedores, Design de Acessó-

nível superior, para desenvolverem atividades em

O Curso de 1 Ano de Moda da Escola São Pau-

rios à Criação e Confecção de sapatos, sandálias,

uma determinada área. Esta formação é direciona-

ESTILISMO E MODA

lo proporciona ao aluno contato com os maiores

rasteirinhas, tamancos, sapatinhos de bebê, chi-

da para aplicação, desenvolvimento e difusão de

Local: Ceará - Universidade Federal do Ceará

Local: Bahia - Universidade Salvador - Unifacs

profissionais atuantes no mercado da atualidade.

nelos de verão, cintos, bonés, pantufas, calçados

tecnologias, com formação em gestão de proces-

Com coordenação de Manu Carvalho, o curso trará

em couro, bolsas, bolsas com tecidos, carteiras,

sos de produção de bens culturais.

ENGENHARIA TÊXTIL

Bob Wolfenson, Maria Prata, Roberto Ethel, Paulo

acessórios, bordados com pedrarias, bijuterias,

Local: Cianorte/Paraná

Local: Rio Grande do Norte - Universidade Federal

Martinez etc. Local: R. Augusta, ;239

tecelagem em tear com miçangas, tricô, lingerie,

do Rio grande do Norte

SEQUENCIAL DE FORMAÇÃO ESPECÍFICA EM ESTILISMO

costura, camiseta, ESTILISMO E MODELAGEM DE

TÉCNICAS EM COSTURA E
ACABAMENTO ITALIANO

CALCADOS, MODELAGEM INDUSTRIAL DE CON-

Nesse curso você aprende a fazer uma saia, uma

Formar profissionais de moda com capacidade de

FECÇÃO, MALHARIA, ALTA COSTURA.

blusa e uma calça e todas as partes de uma roupa.

de diversos segmentos da atividade, conhecimen-

intervir de maneira significativa nos processos des-

Local: Curso Apostilado

Local: R. AUGUSTA, 2192- SAO PAULO

to artístico e histórico, conhecimento de metodolo-

de Moda Candido Mendes traz uma formação mul-

P&O DE DESFILES DE MODA

MODELAGEM ITALIANA

a produção científica na área.

tidisciplinar ao aluno, habilitando-o a compreender

Curso acontece via internet. Você pode baixar

Modelagem Italiana, com caimento perfeito e

Local: Goiás - Universidade Federal de Goiás

toda a cadeia produtiva.

apostilas completas e se comunicar diretamente

adaptação de modelos com desenvolvimento, nos-

Local: Universidade Candido Mendes

com os tutores através do Tira Dúvidas.

sos cursos são ministrados por professor formado

MODA

Local: internet

na Itália, temos cursos noturnos e aos sábados.

Local: Universidade Regional de Blumenau

cueca boxe, vestuário, gravata, curso de corte e

te segmento tão relevante da economia. A Escola

DESING DE MODA
O curso caracteriza-se pelo conhecimento técnico

gia e capacidade de reflexão crítica que permitam

CURSO SUPERIOR DE DESIGN JÓIAS
INSTITUTO ZUZU ANGEL / UNIVERSIDADE VEIGA DE ALMEIDA

PRODUÇÃO E ORGANIZAÇÃO
DE DESFILES DE MODA

CURSO SUPERIOR DE MODA

O curso enfoca a criação e prepara o aluno para

Parceria com Anglogold Ashanti, Ajorio e Joia Bra-

Curso acontece on line e pode ser iniciado a qual-

O Centro Universitário Plinio Leite, criado em 21

atuar em pesquisa e análise do setor.

sil Primeiro do estado do Rio de Janeiro Laborato-

quer momento.

de dezembro de 1998, ultrapassou as expectativas

Local: Santa Catarina - Universidade do Estado de

rio de ourivesaria no campus

Local: Via Internet

de crescimento e inovação. Um corpo docente al-

Santa Catarina - Centro de Artes ( Ceart)

Local: Rua Augusta, 2192- São Paulo

Local: Rio de Janeiro

VÍDEO CURSOS DE MODA
Estilismo, modelagem em tecido plano, modelagem em malhas, camisetas, moda praia, ginástica

tamente qualificado e um projeto pedagógico con-

MBA - BUSINESS GLOBAL FASHION
APOIO - ADIFEA-USP E CENTRO SAO
PAULO DESIGN CSPD - IPT - USP
Local: SAO PAULO

e costura artesanal para o enxoval do quarto de
os cursos têm fita de vídeo com aula pratica.

PRODUÇÃO DE MODA
PARA EDITORIAIS

Local: Uberlândia MG

O curso de “Produção de Moda para Editoriais”

bebê (edredom, protetores de berço, etc.). Todos

MODA - ESTILISMO

ceituado asseguram a qualidade de nossos cursos

TECNOLOGIA EM CONFECÇÃO TÊXTIL

e a formação do homem e do profissional que a

O curso prepara o profissional para atuar na área

sociedade contemporânea exige. Estão todos con-

de confecção industrial do vestuário com qualifi-

vidados a participar da construção de um saber

cação técnico-científica.

voltado para as realizações de vida real e de uma

Local: Universidade de Passo Fundo

História de comprometimento com a Sociedade.
Local: Niterói- RJ

TECNOLOGIA EM MODA E ESTILO
composição em moda, desenho, tecnologia de

Disciplinas práticas e teóricas. Estudos da cor na

EMI: ESCOLA DE MODA ITALIANA - ALFAIATE MAURÍCIO MESSIAS

objetivo de qualificar o futuro profissional para o

CURSO DE PÓS GRADUAÇÃO
LATO SENSU

mercado de trabalho, mostrando todo o processo

Curso de Pós Graduação Lato Sensu “”Tecnologia

sicologia da moda, vitrinismo entre outros.

ESCOLA DE MODA CORTE E COSTURA MAU-

dentro desse amplo segmento.

Textil”” Início - Outubro 2003 Duração - 360 ho-

Local: CAXIAS DO SUL - Universidade de Caxias

RICIO MESSIAS, na cidade de São Paulo, moda

Local: Centro Universitário Belas Artes /Rua Dr.

ras/aula. Local - Campus São Bernardo do Campo

do Sul

masculina, moda feminina, tecidos nacionais e im-

Álvaro Alvim, 76, Vila Mariana.

ministrado pela professora Cristina Frange tem o

produto, desing têxtil, moda e informática, sociop-

(parte teórica). Local - Campus São Paulo (parte

portados, ternos, blazer, calças, saia, vestidos, etc.

prática). Fone: 4353-2900 Falar com Regiane

Local: R. augusta, 2192

Chefe do departamento Textil.
Local: SÃO BERNARDO DO CAMPO
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ENGENHARIA TÊXTIL

MODA

MODELAGEM INDUSTRIAL

• Modelagem, corte e costura de saia com bolso

Objetivo de formar engenheiros têxteis com co-

Local: São Paulo - Faculdade Anhembi Morumbi

1ª etapa – máquinas de costura

embutido no recorte

• Manuseio de máquina de costura industrial reta

3ª etapa – feminino blusa e casaco

nhecimento e técnicas aplicadas à fabricação de
fibras, fios, tecidos e produtos acabados.

CRIAÇÃO E GESTÃO EM MODA

• Manuseio de máquina de costura industrial

• Modelagem geométrica da base da camiseta

Local: Universidade Estadual de Maringá - Cam-

A duração do curso é de oito semestres, há tam-

overloque

• Modelagem, corte e costura

pus Goioerê

bém curso de curta duração em gestão de negó-

• Caseado de máquina familiar

cios da moda e gestão de varejo em moda

• Tabela de medidas industriais

COSTURA E ACABAMENTO

ENGENHARIA DE PRODUÇÃO

Local: São Paulo- Faculdades Metropolitanas Uni-

• Preenchimento da ficha técnica

1ª etapa – Módulo Básico

Habilitação para atuar no gerenciamento de siste-

das

mas de produção com os devidos conhecimentos

• Manuseio de máquina de costura reta industrial
2ª etapa – base da saia

e overloque

tecnológicos de gestão e administração

ESTILISMO E VESTUÁRIO

• Modelagem geométrica da base de saia

• Costura da saia com revel e zíper invisível

Local: Maringá PR - Universidade Estadual de

Local: Universidade Federal de Minas Gerais

• Modelagem geométrica da base de saia minia-

• Costura da saia com cós e zíper simples

tura

• Costura do revel em forma, decote e cavas qua-

TECNOLOGIA DE MARKETING
DE VAREJO

• Ampliação e redução da base da saia

drada

3ª etapa – saias

• Costura da gola esporte e colocação de manga

Local: Belo Horizonte MG

• Modelagem da saia palito

• Costura do colarinho sem pé e vista da camisa

• Modelagem da saia evasê

com dobra simples

• Modelagem da saia evasê ampla

• Costura do canhão e punho da camisa com cos-

Maringá

GESTÃO ESTRATÉGICA DA
INDÚSTRIA DE MODA E CURSO
POLITÉCNICO DE MODA E FIGURINO
Local: São Paulo - Universidade Estácio de Sá

DESIGNER - MODA E ESTILO

tura inglesa

Duração do curso é de seis semestres e é oferecido

MODA

na cidade de Divinópolis e Poços de Caldas.

MODA INTIMA & PRAIA

• Costura da calça masculina com cós, zíper, bolso

O curso tem duração de três anos

Local: Minas Gerais - Universidade Unifenas

1ª etapa – máquinas de costura

faca e falsa barra italiana

DESIGNER - MODA E ESTILO

• Manuseio de máquina de costura industrial

CORTE E COSTURA BÁSICA

Duração do curso é de seis semestres e é oferecido

overloque

1ª etapa – máquinas de costura

na cidade de Divinópolis e Poços de Caldas

• Caseado de máquina familiar

• Manuseio de maquina de costura industrial reta

Local: Minas Gerais - Universidade Unifenas

• Tabela de medidas industriais

• Manuseio de maquina de costura industrial

2ª etapa – feminino cacinha

overloque

• Manuseio de máquina de costura industrial reta

Local: Rio de Janeiro- Universidade Veiga de Almeida

ENGENHARIA INDUSTRIAL
TEXTIL E DESING EM MODA
A duração do curso é de três anos e meio.

MODELAGEM INDUSTRIAL - CAD

• Modelagem geométrica da base da calcinha

• Caseado de maquina familiar

1ª etapa – Ilustração de Moda

• Modelagem geométrica da base da calcinha sem

• Medidas do corpo

ENGENHARIA INDUSTRIAL
TEXTIL E DESING EM MODA

• Modelagem da base de saia

costura lateral

2ª etapa – saia feminina

• Ampliação e redução da base de saia

• Modelagem, corte e costura da calcinha com

• Modelagem da base da saia

A duração do curso é de três anos e meio.

2ª etapa – blusas femininas

recorte e cós inteiro

• Modelagem, corte e costura da saia reta

Local: Rio de Janeiro - Faculdade Senai - CETIQT

• Modelagem da base da blusa

3ª etapa – feminino sutiã

3ª etapa – blusa feminina

• Ampliação e redução da base da blusa

• Modelagem geométrica da base do sutiã

• Modelagem da base da blusa

Local: Rio de Janeiro - Faculdade Senai - CETIQT

MODA

3ª etapa – vestido feminino

A duração do curso é de três anos. O curso orienta

• Modelagem da base do vestido

MALHARIA E MOLETON

canoa cava caída

e capacita o profissional a criar para setores de

• Ampliação e redução da base do vestido

1ª etapa – máquinas de costura

4ª etapa – vestido feminino

fiação, malharia, tecelagem e estamparia.

4ª etapa – calça feminina

• Manuseio de máquina de costura industrial reta

• Modelagem da base do vestido

Local: Centro Universitário de Rio Preto - UNIRP

• Modelagem da base da calça

• Manuseio de máquina de costura industrial

• Modelagem, corte e costura

• Ampliação e redução da base da calça

overloque

TECNOLOGIA DO VESTUÁRIO

5ª etapa – camisa masculina

• Caseado de máquina familiar

Duração de seis semestres

• Modelagem da base da camisa masculina

• Tabela de medidas industriais

Local: SENAI

• Modelagem, corte e costura da blusa decote

2ª etapa – feminino saias
• Modelagem geométrica da base de saia
• Modelagem, corte e costura de saia evasê simples
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AMPLIAÇÃO E REDUÇÃO DE MOLDES

- introdução ao corte
- modelagem básica e transformações

CURSO DE ESPECIALIZAÇÃO
EM MODELAGEM PARA MODA
PRAIA EM 15 AULAS

1ª etapa – máquinas de costura

- iniciação à costura

• Modelagem geométrica da base da saia
• Ampliação e redução da base da saia

Curso de Especialização em Criação e Gestão de

Local: Rua Silva Pinto, 199 - 3º Andar - Bom Retiro

Para alunos que possuem conhecimentos de cos-

moda visa oferecer aos profissionais do setor uma

tura e escolaridade de 1º grau, ensina-se a exe-

formação sobre o funcionamento do sistema da

2ª etapa – saia

ESPECIALIZAÇÃO EM CRIAÇÃO
E GESTÃO DE MODA

• Copia da modelagem da saia com babados

CURSOS RAPIDOS EM 5 AULAS DE CORTE E

cutar modelagens básicas de cada peça. Sobre as

moda global a partir de eixos específicos: criação,

• Ampliação e redução da saia com babados

COSTURA COM PEÇAS ESCOLHIDAS

modelagens básicas ensina-se a modificar mode-

gestão do design (projeto) e cultura de moda.

3ª etapa – saia

Estes cursos destinam-se a passar aos estudantes

los de acordo com a moda e figurinos, execução

Local: Universidade do Vale do Itajaí - Univali

• Destaque dos moldes da saia, marcação da po-

as primeiras noções de modelagem, onde sobre

de ampliações e reduções de tamanhos de acordo

sição do fio e piques

básicos prontos o estudante aprende a adaptar

com tabelas de medidas aprovadas pela industria

• Encaixe da saia para cálculo de tecido

medidas, adaptar modelos a sua escolha, preparar

e adequadas as sugestões da ABNT e ABRAVEST.

• Ficha técnica com consumo da saia.

o molde para corte, cortar e costurar. A costura é

Ensina-se a preparar as modelagens para corte

4ª etapa – base da blusa

executada em maquinas variadas, domésticas e

além de todos os segredos para um caimento e

• Modelagem geométrica da base da blusa

semi industriais. Estes cursos tem por objetivo

acabamento impecáveis.

• Ampliação e redução da base da blusa

passar ao estudante noções básicas de costura

Local: Rua Silva Pinto, 199 - 3º Andar - Bom Retiro

visando visualizar-se o bom caimento da mode-

CURSO DE ESPECIALIZAÇÃO
EM MODELAGEM PARA MODA
INTIMA EM 15 AULAS

lagem.

MODELAGEM NO COMPUTADOR

* Calcinhas ( 10 horas)

Pode-se cursar os módulos separadamente a es-

* Soutien (10 horas)

colha do estudante.

Para alunos que possuem conhecimentos de cos-

* Blusa

Este curso destina-se a Modelistas Profissionais,

tura e escolaridade de 1º grau, ensina-se a exe-

Local: Rua Silva Pinto, 199 - 3º Andar - Bom Retiro

possuidores de 1o grau, mesmo sem conheci-

cutar modelagens básicas de cada peça. Sobre as

mento de informática. Ampliações e reduções de

modelagens básicas ensina-se a modificar mode-

DESENHO DE MODA

tamanhos, modificação de modelagens básicas

los de acordo com a moda e figurinos, execução

Neste curso o estudante aprende simultaneamen-

conforme modelos desejados, risco e encaixe e

de ampliações e reduções de tamanhos de acordo

te na mesma programação a desenhar a figura

construção de bases direto na tela.

com tabelas de medidas aprovadas pela industria

humana feminina, masculina e infantil, dar mo-

Módulo 1

e adequadas as sugestões da ABNT e ABRAVEST.

vimento a estas figuras e adequá-las a proporção

Desenhar modelagens básicas

Ensina-se a preparar as modelagens para corte

de moda. Vestir, criar, pesquisar, colorir, descobrir

Módulo 2

além de todos os segredos para um caimento e

tendências, elaborar fichas técnicas, criar cole-

Modificar modelos

acabamento impecáveis.

ções, etc. Elaboração de seu book de trabalhos

Módulo 3

Local: Rua Silva Pinto, 199 - 3º Andar - Bom Retiro

e apresentação.

Ampliar e reduzir tamanhos

* anatomia

Local: Rua Silva Pinto, 199 - 3º Andar - Bom Retiro

CORTE E COSTURA

* anatomia aplicada ao desenho

Trabalhando com moldes básicos pré-elaborados

* figura em movimento

MODELAGEM INDUSTRIAL

(prontos) os estudantes aprendem a modelar (mo-

* técnica de cores

Os cursos de modelagem industrial aqui apre-

dificar os básicos) sem cálculos, preparar os mol-

* noções do tecido

sentados, normalmente executados com duração

des para corte no tecido, cortar e costurar através

* pesquisa de mercado

prevista para dez meses (uma aula por semana)

de máquinas domésticas e semi - industriais. Ideal

Local: Rua Silva Pinto, 199 - 3º Andar - Bom Retiro

ou 5 meses ( com duas aulas por semana) podem

para estudantes de moda, iniciantes de designer

também ser freqüentados de forma intensiva com

ou modelagem, possibilitando conhecimentos fun-

aulas diárias e nos três períodos, reduzindo seu

damentais para o bom desempenho dos cursos e

tempo total de duração para algo próximo de 1

da profissão.

(um) mês. Ideal para estudantes de outros estados

Básico

que permanecem em São Paulo neste período.
Local: Rua Silva Pinto, 199 - 3º Andar - Bom Retiro
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