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OFÍCIO Nº 4/2020 – Área de Moda e Vestuário/IFRS campus Erechim 

 

Erechim/RS, 03 de julho de 2020. 

 

Ao: Diretor de Ensino: Prof. Giovane Rodrigues Jardim 

De: Coordenação do Curso Técnico Concomitante em Produção de Moda, Coordenação do 

Curso Superior de Tecnologia em Design de Moda, Coordenação do Curso Técnico em 

Modelagem do Vestuário 

 

Assunto: Atividades de ensino não presencial 

 

Prezado Diretor, 

 

Ao cumprimentá-lo cordialmente, encaminhamos parecer acerca da realização de atividades 

não presenciais nos cursos da área de Moda e Vestuário, conforme segue. 

 

Curso Superior de Tecnologia em Design de Moda 

Tendo em vista os objetivos do curso e o perfil de formação do profissional, bem com as 

características específicas de cada componente curricular, entendemos que não há condições 

favoráveis à realização de atividades não presenciais, sob pena de causar prejuízos ao processo 

de ensino e aprendizagem e, consequentemente, a formação do estudante. 

Vale lembrar que o curso propõe, como base formativa, o desenvolvimento de conhecimentos 

científicos e tecnológicos, privilegiando a relação teoria-prática, característica própria desta 

modalidade de ensino. Logo, a matriz curricular compreende ampla carga horária de atividades 

práticas, exigindo aulas em laboratório com a utilização de equipamentos e insumos fornecidos 

pela instituição, o que neste momento torna-se inviável. 

Outrossim, diante da necessidade de adaptação à nova realidade que se apresenta, 

especialmente enquanto o calendário letivo permanecer suspenso, propomos a oferta de 

componentes curriculares com maior carga horária teórica e que não exigem práticas 

laboratoriais, possibilitando a adaptação para o processo de ensino e aprendizagem não 

presencial. Considerando o semestre vigente, são eles: 
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1º semestre: 

Fundamentos do Design (40 horas/relógio) 

Leitura e Produção Textual (40 horas/relógio) 

3º semestre: 

Empreendedorismo (40 horas/relógio) 

Gestão do Design (40 horas/relógio) 

 

Curso Técnico Concomitante em Produção de Moda 

Tendo em vista as condições específicas das estudantes, com perspectiva de conclusão do 

Ensino Médio no final de 2020 e, possivelmente, o ingresso no Ensino Superior em 2021, 

propomos à realização de atividades de ensino não presencial a fim de recuperar o primeiro 

semestre de 2020, e assim integralizar todos os componentes curriculares. Considerando o 

semestre vigente, são eles:  

4º semestre: 

Marketing e Negócio de Moda (40 horas/relógio) 

Styling Aplicado à Produção e Eventos de Moda (40 horas/relógio) 

Processos de Organização e Planejamento de Desfiles de Moda (80 horas/relógio) 

Projeto interdisciplinar IV: Produção de Eventos de Moda (120 horas/relógio) 

Cabe salientar que, após análise e discussão com o corpo docente do curso, identificamos a 

possibilidade de adaptação dos referidos componentes curriculares, assim como conteúdos e 

possíveis atividades, para o ensino não presencial. 

Esta possibilidade foi identificada após contato com as estudantes, avaliando as condições atuais 

das aulas do Ensino Médio, os recursos disponíveis para a realização de atividades não 

presenciais e também as perspectivas futuras das mesmas para o ano de 2021.  

 

Curso Técnico Subsequente em Modelagem do Vestuário 

O curso tem como objetivo a formação de profissionais com conhecimentos técnicos em 

modelagem, bem como em processos de corte e costura de produtos do vestuário, 

evidenciando, em seu currículo, a natureza prática dos componentes curriculares, a fim de 

propor a aproximação do estudante com o mundo do trabalho. 

Especificamente, os componentes curriculares ofertados no segundo semestre do curso: 
Modelagem II, Técnicas de Montagem II, Projeto Integrador II: Modelagem e Risco e Corte, são 
essencialmente práticos. Além disso, estes componentes curriculares são ministrados de forma 
interdisciplinar, utilizando equipamentos e tecnologias específicas da indústria de confecção do 
vestuário, os quais são disponibilizados nos diversos laboratórios utilizados pelo curso na 
Instituição.  
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Diante do exposto, justificamos a impossibilidade de oferta dos referidos componentes 
curriculares de forma não presencial. 

 

Por fim, salientamos que a área de Moda e Vestuário realizou ampla discussão a fim de 

identificar possibilidades e impossibilidades da realização de tais atividades, considerando as 

características específicas de cada curso e as condições de seus estudantes, mediante análise do 

diagnóstico realizado pela Direção de Ensino. 

 

Cordialmente, 

 

 
 

 
Keila Marina Nicchelle 

Coordenadora do Curso Superior de Tecnologia em Design de Moda 
Portaria Nº 47 de 14 de fevereiro de 2019 

IFRS – Campus Erechim 
 

 

 
 
 

Andréia Mesacasa 
Coordenadora do Curso Técnico Concomitante em Produção de Moda 

Portaria Nº 61 de 28 de fevereiro de 2019 
IFRS – Campus Erechim 

 
 

 

Raquel de Campos 
Coordenadora do Curso Técnico em Modelagem do Vestuário 

Portaria Nº 309 de 06 de dezembro de 2019 
IFRS – Campus Erechim 

 


