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Missão da IES 
 

 

A Estácio Juiz de Fora explicita sua missão articulada à sua área de atuação, através da 

oferta de cursos de graduação, pós-graduação e extensão, no Município de Juiz de Fora, estado 

de Minas Gerais, conforme a seguir: 

 

“Educar para transformar: promovendo a formação e ascensão profissional dos nossos alunos 

através de uma educação de qualidade e contribuindo para o desenvolvimento sustentável das 

comunidades onde atuamos.” 

 
 
 
 
 

Missão do Curso 
 

O Curso Superior de Tecnologia em Design de Moda tem como missão formar 

profissionais para a indústria da moda, levando em consideração as tendências do setor 

produtivo, do desenvolvimento tecnológico e os aspectos regionais do mercado de moda em Juiz 

de Fora. Além disso, se propõe a desenvolver um olhar reflexivo sobre a realidade social e a 

prática profissional, na perspectiva de colaborar com a construção de cidadãos críticos e 

conscientes de seu papel na sociedade. 

 

http://www.jf.estacio.br/
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OBJETIVOS GERAIS E ESPECÍFICOS 
 

 

Alinhados à missão do curso de Design de Moda do Centro Universitário Estácio Juiz de 

Fora, traçamos os seguintes objetivos: 

 

 Objetivo Geral 
 

Proporcionar aos alunos conhecimentos teórico-práticos para concepção, produção e 

comercialização de produtos de moda que possibilitem sua inserção no mercado de trabalho com 

criatividade, criticidade e ética. 

Promover conhecimentos que possibilitem ao aluno a atuar nas diversas áreas que o 

setor de moda abrange, tais como: área de criação como estilista, vitrinista; área de assessoria 

de imagem como personal stylist, personal shopper; área de produção como produtor de desfile, 

de exposições, de comerciais de televisão e cinema; área de negócios como gerente, 

administrador, comprador. Podendo também atuar em outras áreas como, fotógrafo, ilustrador, 

modelista, professor, entre outras. 

 

 Objetivos Específicos 
 

O Curso Superior de Tecnologia em Design de Moda do Centro Universitário Estácio de Juiz de 

Fora tem como objetivos habilitar os alunos a: 

 

 Diagnosticar problemas e apresentar soluções estratégicas e criativas para questões de 

Moda. 

 Criar, desenvolver e produzir e coleções de produto de moda. 

 Desenvolver projetos com visão empreendedora de forma a atender às necessidades do 

mercado de moda. 

 Criar, planejar, aplicar e analisar pesquisas de moda, considerando as tendências do 

mercado. 

 Utilizar técnicas de fotografia na produção de catálogos, editoriais da mídia impressa e 

digital; 

 Desenvolver técnicas de estamparia manuais e digitais; 

 Elaborar e gerenciar projetos para a indústria de confecção do vestuário, considerando 

os aspectos estéticos, simbólicos, ergonômicos e produtivos. Elaborar protótipos e 

modelos.  
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 PERFIL DO EGRESSO 
 

 

Inserido na área profissional do Design, o egresso do Curso Superior de Tecnologia em 

Design de Moda do Centro Universitário Estácio de Juiz de Fora estará apto a desenvolver 

projetos de produto, de serviços de moda, de forma criativa e inovadora, otimizando aspectos 

estéticos, formais e funcionais, ajustando-os aos apelos mercadológicos.  

Para isto, agrega conhecimentos relacionados à criação - pesquisa de estilos, ergonomia, 

materiais, processos e meios de representação visual de produtos de moda; ao planejamento - 

identificação de viabilidade técnica, econômica e funcional, guardada as especificidades e 

características do design de moda; e de desenvolvimento de produtos – confecção de croquis, 

desenhos técnicos, ficha técnica, protótipos, embalagens, confecção de vestuário.  

O egresso ainda é capaz de compreender questões técnico-científicas da sua área de 

atuação e do ambiente econômico social, gerenciar os mais diversos negócios e tomar decisões 

a partir de identificação de problemas de diferentes níveis de complexidade, respeitadas as 

diferenças regionais e locais. 

Ao concluir o curso o aluno estará apto a ingressar no mercado de trabalho analisando e 

solucionando problemas relativos ao mercado de moda. Deverá ter habilidades de construção de 

uma visão crítica do mercado consumidor, estando apto a compreender e adaptar-se às 

exigências e transformações deste mercado, que é dos mais dinâmicos, gerando ideias e soluções 

inovadoras e sustentáveis de negócios. 

Produzir pesquisas de tendências de comportamento, assim como desenvolver técnicas 

de cores, formas e texturas, bem como acabamentos para utilizar no desenvolvimento da coleção 

de produto de moda. 

Atuar de forma empreendedora, como agente de mudanças, viabilizando a geração e 

consolidação de novos negócios. 

Neste sentido, o egresso do CST em Design de Moda deverá estar capacitado para o 

desenvolvimento do pensamento reflexivo e da sensibilidade artística, o que lhe permitirá 

produzir projetos que envolvam sistemas de informações visuais, artísticas, estéticas culturais e 

tecnológicas, bem como prestar consultoria. 

 

 

Competências e Habilidades Gerais e Específicas 
 

Na formação do egresso, o Centro Universitário Estácio Juiz de Fora considera como 

fundamentais a criação e desenvolvimento de importantes competências gerais. De acordo com 

as Diretrizes Curriculares para os Cursos de Tecnologia, Resolução CNE/CP Nº3 de 18/12/2002, o 

do Curso Superior de Tecnologia em Design de Moda da instituição propõe que o aluno ao 

concluir o curso, deve apresentar as seguintes competências e habilidades gerais: 
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 Tomada de decisões: o trabalho dos profissionais deve estar fundamentado na capacidade 

de tomar decisões visando o uso apropriado, eficácia e custo-efetividade, da força de 

trabalho, de equipamentos, de procedimentos e de práticas. Para este fim, os mesmos devem 

possuir habilidades para avaliar, sistematizar e decidir a conduta mais apropriada a cada nova 

situação de trabalho; 

• Comunicação: os profissionais devem ser acessíveis e devem manter a confidencialidade das 

informações a eles confiadas, na interação com outros profissionais e o público em geral. A 

comunicação envolve comunicação verbal, não verbal e habilidades de escrita e leitura e o 

domínio de tecnologias de comunicação e informação;  

• Liderança: no trabalho em equipe multiprofissional, os profissionais deverão estar aptos a 

assumirem posições de liderança, sempre tendo em vista o bem-estar da comunidade. A 

liderança envolve compromisso, responsabilidade, empatia, habilidade para tomada de 

decisões, comunicação e gerenciamento de forma efetiva e eficaz;  

• Administração e gerenciamento: os profissionais devem estar aptos a fazer o gerenciamento 

e administração tanto da força de trabalho, dos recursos físicos e materiais e de informação, 

da mesma forma que devem estar aptos a serem gestores, empregadores ou lideranças nas 

suas equipes de trabalho;  

• Educação permanente: os profissionais devem ser capazes de aprender continuamente, 

tanto na sua formação, quanto na sua prática. Desta forma, os profissionais devem aprender 

a aprender e ter responsabilidade e compromisso com a educação e o treinamento/estágios 

das futuras gerações de profissionais, não apenas transmitindo conhecimentos, mas 

proporcionando condições para que haja benefício mútuo entre os futuros e atuais 

profissionais. 
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Apresentação da Matriz Curricular do Curso 
 

 

A Matriz Curricular abaixo disposta é apresentada em hora/relógio (Artigo 3º - Resolução 

CNE/CES Nº 3/2007) 

 

MATRIZ CURRICULAR 

 

DESIGN DE MODA - GRADUAÇÃO TECNOLÓGICA - 118 

 

1º PERÍODO 

Tipo de  Modalidade 

Carga horária 

 

Carga 

horária 

DISCIPLINAS participação de ensino Teórica Prática Campo Total  à 

distância 

LÍNGUA PORTUGUESA OBRIGATÓRIA  À 

DISTÂNCIA 

36 0 0 36  36 

DESENHO DE OBSERVAÇÃO OBRIGATÓRIA  HÍBRIDA 18 72 0 90  18 

FUNDAMENTOS DO DESIGN OBRIGATÓRIA  HÍBRIDA 54 0 0 54  18 

LINGUAGEM VISUAL E 

PERCEPÇÃO 

OBRIGATÓRIA  HÍBRIDA 18 36 0 54  18 

TEORIA E PRÁTICA DA COR OBRIGATÓRIA  HÍBRIDA 18 36 0 54  18 

 

2º PERÍODO 

Tipo de  Modalidade 

Carga horária 

 

Carga 

horária 

DISCIPLINAS participação de ensino Teórica Prática Campo Total  à 

distância 

REPRESENTAÇÃO GRÁFICA 

DIGITAL EM MODA 

OBRIGATÓRIA  PRESENCIAL 0 72 0 72  0 

SEMIÓTICA APLICADA AO 

DESIGN 

OBRIGATÓRIA  PRESENCIAL 0 36 0 36  0 

TÉCNICAS DE COSTURA OBRIGATÓRIA  PRESENCIAL 0 36 0 36  0 

DESIGN, SOCIEDADE E 

CULTURA 

OBRIGATÓRIA  HÍBRIDA 54 0 0 54  18 

METODOLOGIA DE PROJETO 

EM DESIGN 

OBRIGATÓRIA  HÍBRIDA 18 36 0 54  18 

 

3º PERÍODO 

Tipo de  Modalidade 

Carga horária 

 

Carga 

horária 

DISCIPLINAS participação de ensino Teórica Prática Campo Total  à 

distância 
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DESIGN DE PADRONAGEM E 

SUPERFÍCIES 

OBRIGATÓRIA  PRESENCIAL 0 36 0 36  0 

ECODESIGN E 

SUSTENTABILIDADE E 

INOVAÇÃO 

OBRIGATÓRIA  PRESENCIAL 0 36 0 36  0 

ERGONOMIA E MODELAGEM 

DO VESTUÁRIO 

OBRIGATÓRIA  PRESENCIAL 0 36 0 36  0 

HISTÓRIA DA MODA I OBRIGATÓRIA  HÍBRIDA 54 0 0 54  18 

MATERIAIS E PROCESSOS 

TÊXTEIS 

OBRIGATÓRIA  HÍBRIDA 18 36 0 54  18 

CULTURA BRASILEIRA ELETIVA G1 À 

DISTÂNCIA 

36 0 0 36  36 

ESTÉTICA E HISTÓRIA DA 

ARTE CONTEMPORÂNEA 

ELETIVA G1 À 

DISTÂNCIA 

36 0 0 36  36 

HISTÓRIA DA CULTURA E DA 

SOC. NO MUNDO CONTEMP. 

ELETIVA G1 À 

DISTÂNCIA 

36 0 0 36  36 

 

4º PERÍODO 

Tipo de  Modalidade 

Carga horária 

 

Carga 

horária 

DISCIPLINAS participação de ensino Teórica Prática Campo Total  à 

distância 

MODELAGEM AVANÇADA OBRIGATÓRIA  PRESENCIAL 0 36 0 36  0 

PESQUISA E PLANEJAMENTO 

DE COLEÇÃO DE PROD DE 

MODA 

OBRIGATÓRIA  PRESENCIAL 36 36 0 72  0 

TÉCNICAS DE 

REPRESENTAÇÃO DO 

VESTUÁRIO 

OBRIGATÓRIA  PRESENCIAL 0 36 0 36  0 

HISTÓRIA DA MODA II OBRIGATÓRIA  HÍBRIDA 54 0 0 54  18 

PROCESSOS PRODUTIVOS E 

MERCADO DE MODA 

OBRIGATÓRIA  HÍBRIDA 54 0 0 54  18 

COMPORTAMENTO DO 

CONSUMIDOR 

ELETIVA G2 À 

DISTÂNCIA 

36 0 0 36  36 

ÉTICA E LEGISLAÇÃO EM 

DESIGN 

ELETIVA G2 À 

DISTÂNCIA 

36 0 0 36  36 

INOVAÇÃO TECNOLOGICA ELETIVA G2 À 

DISTÂNCIA 

36 0 0 36  36 

PROPRIEDADE INTELECTUAL, 

DIREITO E ÉTICA 

ELETIVA G2 À 

DISTÂNCIA 

36 0 0 36  36 
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5º PERÍODO 

Tipo de  Modalidade 

Carga horária 

 

Carga 

horária 

DISCIPLINAS participação de ensino Teórica Prática Campo Total  à 

distância 

CRIAÇÃO E PRODUÇÃO DE 

MODA 

OBRIGATÓRIA  PRESENCIAL 0 72 0 72  0 

MODELAGEM DIGITAL OBRIGATÓRIA  PRESENCIAL 0 36 0 36  0 

MARKETING E GESTÃO DE 

NEGÓCIOS EM MODA 

OBRIGATÓRIA  HÍBRIDA 54 0 0 54  18 

PROJETO DE COLEÇÃO EM 

DESIGN DE MODA 

OBRIGATÓRIA  HÍBRIDA 18 72 0 90  18 

TÓPICOS EM LIBRAS:SURDEZ 

E INCLUSÃO 

OPTATIVA  À 

DISTÂNCIA 

36 0 0 36  36 

 
 

Resumo das cargas horárias mínimas exigidas Teórica Prática Campo Total % 

Disciplinas obrigatórias 504 756 0 1.260 77,21 

Estágio supervisionado 0 0 0 0 0,00 

Disciplinas eletivas 72 4,41 

Atividades acadêmicas complementares 300 18,38 

Total do curso 1.632 100,00 

 

Carga horária disciplinas optativas 36 - 

 

 

Cargas horárias mínimas exigidas para disciplinas 

eletivas 

Presencial à distancia Obrigatória 

ELETIVA G1 0 36 36 

ELETIVA G2 0 36 36 

Total de Eletivas Obrigatório 0 72 72 

 

 

 Horas % 

Carga horária à distância do currículo 252 19,85 
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O Curso Superior de Tecnologia em Design de Moda do Centro Universitário Estácio Juiz 

de Fora apresenta suas disciplinas distribuídas em 5 (cinco) semestres e tem uma carga horária 

total de 1632 horas-relógio (1 hora = 60 minutos), referentes a 24 (vinte e quatro) disciplinas 

obrigatórias, 1(uma) disciplina optativa, 2 (duas) disciplinas eletivas e atividades 

complementares. Das 1260 horas de disciplinas obrigatórias, 504 (30,88 %) são teóricas, 756 

(46,33 %) são práticas e 252 horas (15,44 %) são créditos online.  

A carga horária mínima definida para o curso é de 1632 horas relógio, compostas 

por 1260 horas de disciplinas obrigatórias, 72 horas de disciplinas eletivas e 300 horas de 

atividades complementares. A matriz curricular apresenta um total de 59 disciplinas obrigatórias.  

A integralização do currículo deve ocorrer num período mínimo de 5 (cinco) 

semestres letivos e em um período máximo de 10 (dez) semestres letivos.  

 

Carga Horária Mínima Resumida Horas % 

Carga horária total obrigatória 1260 77,21 

Carga horária estágio supervisionado 0 - 

Carga horária disciplinas optativas (não obrigatória) 36 2,2 

Carga horária teórica obrigatória (T) 504 30,88 

Carga horária prática obrigatória (P) 756 46,33 

Carga horária campo (C) 0 - 

Carga Horária virtual/online obrigatória (V)  252 19,85 

Carga horária disciplinas eletivas 72 4,41 

Carga horária AAC 300 18,38 

Total 1632  

 

 

 

Estágio Curricular Supervisionado Ou Prática Profissional 
 

O Centro Universitário Estácio Juiz de Fora, através dos seus órgãos colegiados e dada a 

natureza e vocação do Curso Superior de Tecnologia em Design de Moda, decidiu pela não 

exigência do Estágio Supervisionado Obrigatório. A inserção dos alunos em estágios e atividades 

práticas, entretanto, é amplamente incentivada, especialmente a partir do projeto Estácio 

Carreiras. 

Para que a prática profissional tenha o objetivo de fomentar a entrada do futuro 

profissional ao mercado de trabalho, a IES conta com o ESTÁCIO CARREIRAS, viabilizando a 

entrada dos nossos alunos, de forma qualitativa e muito mais eficiente através de um banco de 

cadastros e perfil, ao mercado de trabalho. A Instituição acredita que a presença de empresas na 

IES, somada a um serviço de orientação de carreiras, permite que os alunos tenham a 

oportunidade de interagir e conhecer as melhores chances para incrementar a sua carreira 

profissional. Dessa forma, as atividades de prática profissional são concebidas e desenvolvidas 
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levando em conta as dimensões do fazer e do saber fazer, compreendendo as questões e as 

situações envolvidas no trabalho, identificando-as e resolvendo-as e, acima de tudo, levando em 

consideração fundamentos essenciais para sua formação, como:  

 

 Competitividade mais acirrada no mercado de trabalho;  

 Exigências crescentes do mundo corporativo em relação aos candidatos em busca de 

colocação;  

 Processos seletivos cada vez mais concorridos e exigentes;  

 Empregabilidade dos discentes;  

 Gestão eficiente da inserção de alunos e graduados no mercado; e  

Dar aos alunos a oportunidade de conhecer melhores chances para incrementar sua 

carreira profissional. 

 

Trabalho de Conclusão de Curso (TCC) 
 

A Resolução CNE/CP Nº3/2002 não determina TCC para Cursos Superiores de Tecnologia. 

Entretanto, no que pese não ter obrigatoriedade, o discente realiza na disciplina de Projeto de 

Coleção em Design de moda uma pesquisa teórica que fundamenta a elaboração e o 

desenvolvimento de uma coleção de produtos de moda seguindo um processo de metodologia 

projetual próprio de cursos de Design.  

Os trabalhos desenvolvidos nesta disciplina são avaliados por uma banca de professores 

do curso, conforme regulamento em anexo. Os melhores trabalhos participam de um desfile 

organizado pela coordenação do curso como forma de divulgação dos trabalhos dos alunos. 

 


