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1. DADOS INSTITUCIONAIS
1.1. DO IFRO

Nome do IF/Campus: Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia de
Rondônia – IFRO
CNPJ: 10.817.343/0001-05
Esfera Administrativa: Federal
Endereço: Av. Avenida 7 de setembro, nº 2090 - Nossa Senhora das Graças
Cidade/UF: Porto Velho- Ro
CEP: 76804-124
Telefone: (69) 2182-9601
E-mail do Campus: reitoriaa@ifro.edu.br
Site da Instituição: www.ifro.edu.br
Reitor: Uberlando Tiburtino Leite
Pró-Reitora de Extensão: Maria Goreth Araújo Reis
Pró-Reitora de Ensino: Maria Fabíola Moraes da Assumpção Santos
Pró-Reitor de Pesquisa e Inovação: Gilmar Alves Lima Junior
Pró-Reitor de Planejamento e Administração: Arijoan Cavalcante dos Santos
Pró-Reitor de Desenvolvimento Institucional: Dauster Souza Pereira
Coordenador Geral do Pronatec: Jackson Bezerra Nunes

1.2 EQUIPE ELABORADORA DO PROJETO
NOME

CARGO/IFRO

Andrea Francischini Leal

Técnica em Assuntos Educacionais

Michele Gomes Noé da Costa

Pedagoga
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1.3. HISTÓRICO DO INSTITUTO FEDERAL CIÊNCIA E TECNOLOGIA DE
RONDÔNIA (IFRO)
O Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia de Rondônia (IFRO),
autarquia federal vinculada ao Ministério da Educação (MEC), foi criado através da
Lei n.º 11.892, de 29 de dezembro de 2008, que reorganizou a rede federal de
educação profissional, científica e tecnológica composta pelas escolas técnicas,
Agrotécnica e CEFETs, transformando-os em 38 Institutos Federais de Educação,
Ciência e Tecnologia distribuídos em todo o território nacional.
O Instituto Federal de Rondônia (IFRO) surgiu como resultado da integração
da Escola Técnica Federal de Rondônia (à época em processo de implantação,
tendo Unidades em Porto Velho, Ji-Paraná, Ariquemes e Vilhena) com a Escola
Agrotécnica Federal de Colorado do Oeste — esta, na época, possuindo 15 anos de
existência.
Esta Instituição faz parte de uma rede federal de educação profissional,
científica e tecnológica quase centenária, que teve sua origem no Decreto n.º 7.566,
de 23 de setembro de 1909, assinado pelo Presidente Nilo Peçanha, através do qual
foram criadas 19 Escolas de Aprendizes Artífices, uma em cada capital federativa,
para atender os filhos dos ―desfavorecidos da fortuna‖, ou seja, as classes
proletárias da época.
Marcos Históricos do Instituto Federal de Rondônia:
✓

1993 – criação da Escola Agrotécnica Federal de Colorado do Oeste

através da Lei nº. 8.670, de 30/06/93;
✓

1993 – criação da Escola Técnica Federal de Porto Velho através da

Lei nº. 8.670, de 30/06/93, porém não foi implantada;
✓

1993 – criação da Escola Técnica Federal de Rolim de Moura através

da Lei nº. 8.670, de 30/06/93, também não implantada;
✓

2007 – criação da Escola Técnica Federal de Rondônia através da Lei

nº. 11.534, de 25/10/07, com unidades em Porto Velho, Ariquemes, Ji-Paraná e
Vilhena;
✓

2008 – autorização de funcionamento da Unidade de Ji-Paraná através

da Portaria nº. 707, de 09/06/08;
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✓

2008 – criação do IFRO (Instituto Federal de Educação, Ciência e

Tecnologia de Rondônia), através da Lei nº. 11.892. Nessa nova configuração temse uma Reitoria com sede em Porto Velho e os seguintes Campus: Campus
Ariquemes, Campus Colorado do Oeste, Campus Ji-Paraná, Campus Avançado
Cacoal, Campus Porto Velho e Campus Vilhena;
✓

2009 – início do funcionamento do Campus Ji-Paraná com os cursos

técnicos em Móveis, Florestas e Informática.
✓

2010 – início das aulas nos Campus Porto Velho, Cacoal e Vilhena.

✓

2010: Início das atividades dos Campus Ariquemes, Cacoal, Porto

Velho Calama e Vilhena • 2011: inícios das atividades do Campus Porto Velho Zona
Norte. • 2015: início das atividades do Campus Guajará-Mirim.
✓

2011: inícios das atividades do Campus Porto Velho Zona Norte.

✓

2015: início das atividades do Campus Guajará-Mirim.

✓

2016: Início das atividades do Campus Avançado Jaru.

O Instituto Federal de Rondônia está fazendo investimentos substanciais na
ampliação de seus Campi e de sua rede. Em 2016 o IFRO possui uma Reitoria; oito
Campi implantados (Porto Velho Calama, Porto Velho Zona Norte, Guajará-Mirim,
Ariquemes, Ji-Paraná, Cacoal, Vilhena e Colorado do Oeste); duas unidades de
educação profissional, sendo uma no município de Jaru e a outra no município de
São Miguel do Guaporé; além da ampliação do número de Pólos de Educação a
Distância em diversos municípios do Estado.
2. APRESENTAÇÃO
2.1. DADOS DO CURSO
Nome do Curso: Costureiro Industrial de Vestuário
Eixo Tecnológico: Produção Industrial
Tipo: Formação Inicial e Continuada- PRONATEC
Modalidade: Presencial
Público-Alvo: aluno(a)s previamente selecionados pelos demandantes ou inscritos
pelo cadastro online oriundos dos Pronatec Pronatec Mulheres Mil.
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Turno da oferta: matutino, vespertino ou noturno conforme disponibilidade de salas e
de acordo com os demandantes
Carga horária total: 200 horas
Número mínimo de vagas do curso: 20, exceto caso de vagas mínimas estipuladas
pelo demandante
Escolaridade mínima exigida: Ensino Fundamental I (1º a 5º)
Perfil Profissional do Egresso do Curso: Costura peças de vestuário. Prepara e
opera máquinas de costura industrial, seguindo requisitos de qualidade e ficha
técnica
2.2 JUSTIFICATIVA

Em seu aspecto global, a formação inicial e continuada é concebida como
educativa específica da educação profissional e tecnológica – que

uma oferta

favorece a qualificação, a requalificação e o desenvolvimento profissional de
trabalhadores nos mais variados níveis de escolaridade e de formação. Centra-se
em ações pedagógicas, de natureza teórico-prática, planejadas para atender a
demandas socioeducacionais de formação e de qualificação profissional. Nesse
sentido, consolida-se em iniciativas que visam formar, qualificar, requalificar e
possibilitar tanto atualização quanto aperfeiçoamento profissional a cidadãos em
atividade produtiva ou não. Contemple-se, ainda, no rol dessas iniciativas, trazer de
volta, ao ambiente formativo, pessoas que foram excluídas dos processos
educativos formais e que necessitam dessa ação educativa para dar continuidade
aos estudos.
Ancorada no conceito de politecnia e na perspectiva crítico-emancipatória,
a formação inicial e continuada, ao se estabelecer no entrecruzamento dos eixos
sociedade, cultura, trabalho, educação e cidadania, compromete-se com a
elevação

da

escolaridade,

sintonizando

formação

humana

e

formação

profissional, com vistas à aquisição de conhecimentos científicos, técnicos,
tecnológicos e ético- políticos, propícios ao desenvolvimento integral do sujeito.
A partir da década de noventa, com a publicação da atual Lei de Diretrizes
e Bases da Educação (Lei nº 9.394/96), a educação profissional passou por
6

diversas mudanças nos seus direcionamentos filosóficos e pedagógicos, passa a
ter um espaço delimitado na própria lei, configurando-se em uma modalidade da
educação nacional. Mais recentemente, em 2008, as instituições federais de
educação profissional, foram reestruturadas para se configurarem em uma rede
nacional de instituições públicas de EPT, denominando-se de Institutos Federais
de Educação, Ciência e Tecnologia. Portanto, tem sido pauta da agenda de
governo como uma política pública dentro de um amplo projeto de expansão e
interiorização dessas instituições educativas.
Nesse sentido, o IFRO ampliou sua atuação em diferentes municípios do
Estado de Rondônia, com a oferta de cursos em diferentes áreas profissionais,
conforme as necessidades locais.
No estado de Rondônia, a oferta do Curso FIC em Costureiro Industrial do
Vestuário, na modalidade presencial, propõe-se a contribuir na formação e
qualificação de profissionais para operar máquinas de costura industrial,
costurando peças de vestuário sob tabela de edidas, trabalhando sob a
supervisão técnica, de acordo com as normas e procedimentos técnicos de
qualidade, segurança, higiene e saúde.
Por todo o Estado, encontramos empresas de confecção do vestuário.
Assim, ao conhecer e saber aplicar os princípios e técnicas de produção, o
Costureiro Industrial do Vestuário contribuirá de forma eficiente e eficaz com a
produção das confecções de vestuário e de acessórios da região de Rondônia,
favorecendo um ambiente propício à produtividade.
Nessa perspectiva, o IFRO propõe-se, através do PRONATEC, a oferecer
o Curso de Formação Inicial e Continuada ou qualificação em Costureiro Industrial
do Vestuário, na modalidade presencial, por entender que estará contribuindo
para a elevação da qualidade dos serviços prestados à sociedade, formando o
Costureiro Industrial do Vestuário, por meio de um processo de apropriação,
difusão de produção de conhecimentos científicos e tecnológicos, capaz de
contribuir com a formação humana integral e com o desenvolvimento
socioeconômico da região articulado aos processos de democratização e justiça
social.
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2.3 OBJETIVOS
2.3.1 Objetivo Geral:
Proporcionar a atuação dos egressos como operadores de máquinas para
costura de peças do vestuário, priorizando-se a elevação da escolaridade.
2.3.2 Objetivos específicos
• Propiciar práticas profissionais na área da indústria do vestuário de modo a
capacitar os alunos quanto ao conhecimento dos materiais utilizados nas
operações de modelagem e costura, bem como os acessórios que facilitam
o trabalho e melhoram a qualidade e a produtividade das confecções do
vestuário básico masculino, feminino e/ou infantil;
• Conhecer as etapas da confecção como enfesto, risco e corte do tecido;
• Aprender como operar máquinas de costura e a montar peças do vestuário,
em conformidade com as normas e procedimentos técnicos de qualidade,
segurança, higiene e saúde.

3 CONCEPÇÃO CURRICULAR

3.1. METODOLOGIA

As aulas serão ministradas de maneira dialogada, contemplando conteúdos
teórico- práticos, com foco direcionado à realização de exercícios práticos. Para
facilitar o entendimento do conteúdo, os exercícios serão realizados em conjunto
com o professor, atendendo às necessidades e demandas de cada aluno em
particular e de cada turma em sua especificidade. O conteúdo será abordado
levando em conta a participação e as necessidades dos alunos, o que exige
flexibilidade, uso de estratégias diversas e atenção individual.

3.2 MATRIZ CURRICULAR
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Módulo

Discipli
nas

Carga Horária
(Horas Aulas)

Formação Mínima Exigida

Formação Geral

Leitura
textual

e

produção

20H

Graduação em Letras

20H

Graduação em Matemática

10H

Graduação em Pedagogia ou
Ciências Sociais ou Psicologia
ou Sociologia

Matemática Básica

Ética e Cidadania

Eixo Profissionalizante
10H

Graduação em Engenharia
Têxtil ou Técnico no eixo
tecnológico do Vestuário ou
com graduação em
Administração ou Técnico no
eixo tecnológico de Gestão e
Negócios ou Técnico em Têxtil.

20H

Graduado com especialização
em segurança do trabalho ou
técnico em segurança do
trabalho

20H

Graduação em Engenharia
Têxtil ou Técnico no eixo
tecnológico do Vestuário ou
com graduação em
Administração ou Técnico no
eixo tecnológico de Gestão e
Negócios ou Técnico em Têxtil.

20H

Graduação em Engenharia
Têxtil ou Técnico Têxtil em
Malharia e Confecção ou
Técnico em Têxtil ou Técnico
em Vestuário ou profissional
com experiência comprovada

Empreendedorismo na
Indústria do vestuário

. Higiene e segurança do
trabalho na indústria
têxtil

Introdução a materiais
têxteis

Modelagem em peças
básicas
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em costura de peças do
vestuário.

Tecnologia
equipamentos
costura

10H

Graduação em Engenharia
Têxtil ou Técnico Têxtil em
Malharia e Confecção ou
Técnico em Têxtil ou Técnico
em Vestuário ou profissional
com experiência comprovada
em costura de peças do
vestuário.

10H

Graduação em Engenharia
Têxtil ou Técnico Têxtil em
Malharia e Confecção ou
Técnico em Têxtil ou Técnico
em Vestuário ou profissional
com experiência comprovada
em costura de peças do
vestuário.

60H

Graduação em Engenharia
Têxtil ou Técnico Têxtil em
Malharia e Confecção ou
Técnico em Têxtil ou Técnico
em Vestuário ou profissional
com experiência comprovada
em costura de peças do
vestuário

dos
de

Controle de qualidade e
atendimento ao cliente

Costura
de
peças
básicas do vestuário

Total Carga horária do
Curso

200 H

3.3 PLANOS DE DISCIPLINAS

COMPONENTE CURRICULAR: Leitura e produção textual
CARGA HORÁRIA: 20 H
OBJETIVOS:
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• Identificar marcas estilísticas caracterizadoras da linguagem técnica, científica
e/ou acadêmica.
• Reconhecer traços configuradores de gêneros técnicos, científicos e/ou
acadêmicos (especialmente do resumo, da resenha, do relatório e do artigo
científico).
• Avaliar textos/trechos representativos dos gêneros supracitados,
considerando a articulação coerente dos elementos linguísticos, dos
parágrafos e das demais partes do texto; a pertinência das informações; os
juízos de valor; a adequação às convenções da ABNT; e a eficácia
comunicativa.
• Expressar-se em estilo adequado aos gêneros técnicos, científicos e/ou
acadêmicos.
• Utilizar-se de estratégias de pessoalização e impessoalização da linguagem.
• Citar o discurso alheio de forma pertinente e de acordo com as convenções
da ABNT.
• Sinalizar a progressão discursiva (entre frases, parágrafos e outras partes
do texto) com elementos coesivos a fim de que o leitor possa recuperá-la com
maior facilidade.
• Produzir resumo, resenha, relatório e artigo científico conforme diretrizes
expostas na disciplina.
EMENTA:
Gêneros técnicos, científicos e/ou acadêmicos aplicados à área têxtil;
intenção comunicativa e discurso; ABNT; pessoalização e impessoalização da
linguagem; elementos coesivos; identificação e produção de textos técnicos.
REFERÊNCIAS BÁSICAS
AZEVEDO, I. B. de. O prazer da produção científica: diretrizes para a
elaboração de trabalhos científicos. 10. ed. São Paulo: Hagnos, 2001.
BECHARA, E. Gramática escolar da língua portuguesa. Rio de Janeiro:
Lucerna, 2001.
ISLANDAR, J.I. Normas da ABNT comentadas para trabalhos científicos. 2.
ed. Curitiba: Juruá, 2004.
REFERÊNCIAS COMPLEMENTARES
FIGUEIREDO, L.C. A redação pelo parágrafo. Brasília: Editora Universidade de
Brasília, 1999.
GARCEZ, L.H do C. Técnica de redação: o que é preciso saber para bem
escrever. São Paulo: Martins Fontes, 2002.
LAKATOS, E. M.; MARCONI, M. de A. Fundamentos de metodologia científica.
5. ed. São Paulo: Atlas, 2003.
MACHADO, A.R. (Coord.). Planejar gêneros acadêmicos. São Paulo: Parábola
Editorial, 2005.
_
_. Resenha. São Paulo: Parábola Editorial, 2004.
_
_. Resumo. São Paulo: Parábola Editorial, 2004.
COMPONENTE CURRICULAR: Matemática Básica
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CARGA HORÁRIA: 20H
OBJETIVOS:
Desenvolver os conceitos básicos de matemática, aplicando em situações
práticas na área têxtil
EMENTA:
Conjuntos numéricos: operações básicas, Sistemas de medidas (múltiplos e
submúltiplos), Razões e proporções, Regra de três simples, Porcentagens e
Noções de geometria.
REFERÊNCIAS BÁSICAS
BIANCHINI, E. Matemática – 5ª série. São Paulo: Editora Moderna, 2006.
BUCCHI, Paulo. Curso Prático de Matemática. 2. ed. São Paulo: Moderna, 1998.
DANTE, Luis Roberto. Matemática: contexto e aplicações. 2. ed. São Paulo: Ática,
2004.
IEZZI, G. et al. Matemática e realidade: Ensino fundamental - 5ª série. São Paulo:
Atual Editora, 2005.

REFERÊNCIAS COMPLEMENTARES
PAIVA, Manoel. Matemática. 2. ed. São Paulo: Moderna, 2004.
IEZZI, Gelson et all. Matemática Ciências e Aplicações. 2. ed. São Paulo: Atual,
COMPONENTE CURRICULAR: Ética e Cidadania
CARGA HORÁRIA: 10 H
OBJETIVO: Compreender o que é Ética e Cidadania e suas relações com a vida
em sociedade
EMENTA:
Concepção da ética e da cidadania, suas interpelações e uso no cotidiano.
REFERÊNCIAS BÁSICAS
BUFFA, Ester; ARROYO, Miguel e NOSELLA, Paolo. Educação e
cidadania: quem educa o cidadão?. 2. ed. São Paulo: Cortez, 1988.
COVRE, Maria de Lourdes M. O que é cidadania. São Paulo: Brasiliense,
2007.
ELIN, Elizabeth e HERSHBERG, Eric. Construindo a democracia:
direitos humanos, cidadania e sociedade na América Latina. São
Paulo: Edusp, 2006.
SEVERINO, Antônio Joaquim. Filosofia da educação: construindo a
cidadania. São Paulo: FTD, 1994.

REFERÊNCIAS COMPLEMENTARES
BRASIL. Secretaria de Educação Básica. Ética e cidadania: construindo
valores na escola e na sociedade. Brasília: MEC, 2007.
DALLARI, Dalmo de Abreu. Direitos humanos e cidadania. São Paulo:
Moderna, 2004.
GUTIÉRREZ, Francisco e PRADO, Cruz. Ecopedagogia e cidadania
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planetária. 3. ed. São Paulo: Cortez, 2002.
COMPONENTE CURRICULAR: Empreendedorismo na Indústria do vestuário
CARGA HORÁRIA: 10 H
OBJETIVO: Compreender o significado do empreendedorismo e do
comportamento das características do empreendedor.
Estudar as etapas para o desenvolvimento do plano de negócios na indústria do
vestuário.
EMENTA:
Visão geral e sistêmica do empreendedorismo que envolve os setores na indústria
do vestuário; identificação, aplicação e implementação numa perspectiva de
gestão no setor industrial.
REFERÊNCIAS BÁSICAS
CHIAVENATO, Idalberto. Empreendedorismo: dando asas ao espírito
empreendedor. São Paulo: Saraiva, 2004.
DORNELAS, José Carlos Assis. Empreendedorismo: transformando ideias em
negócios. Rio de Janeiro: Campus, 2004.
SEBRAE. Aprender a empreender: têxtil e confecção. Brasília: SEBRAE, 2006.
REFERÊNCIAS COMPLEMENTARES
DOLABELA, Fernando. O Segredo de Luísa. São Paulo: Cultura, 1999.
_ _. Oficina do Empreendedor. São Paulo: Cultura, 1999.
ROSA, Claudio Afrânio. Como elaborar um plano de negócios. Belo Horizonte:
SEBRAE/MG, 2004.
COMPONENTE CURRICULAR: Higiene e segurança do trabalho na indústria
têxtil
CARGA HORÁRIA: 20 H
OBJETIVO: Proporcionar conhecimento prático e teórico essencial para a
administração da problemática oriunda no ambiente de trabalho. Conhecer as
causas e a prevenção de doenças ocupacionais e receber orientação acerca
de Higiene Ocupacional e Segurança do Trabalho na Indústria Têxtil e de
Confecções.
EMENTA:
Conceitos básicos de higiene ocupacional e segurança do trabalho; riscos na
indústria têxtil e de confecção: identificação e mapeamento; prevenção e
controle de riscos em máquinas, equipamentos e instalações na indústria têxtil e
de confecção; acidentes de trabalho na indústria têxtil e de confecção:
conceituação, classificação, causas e prevenção; doenças ocupacionais na
indústria têxtil e de confecção: conceituação, classificação, causas e prevenção;
ergonomia nos postos de trabalho do setor têxtil e de confecções.
REFERÊNCIAS BÁSICAS
ARAÚJO, Giovanni Moraes de. Normas regulamentadoras comentadas e
ilustradas. 7. ed. Rio de Janeiro: GVC, 2009.
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ARAÚJO, Luis César G. Gestão de pessoas: estratégias e integração
organizacional. São Paulo: Atlas, 2006.
MALUF, E. e KOLBE W. Dados técnicos para a indústria têxtil. 2. ed. São Paulo:
IPT/ABIT , 2003.
PONZETTO, Gilberto. Mapa de riscos ambientais: NR-5. 2. ed. São Paulo: LTr,
mai. 2007.
REFERÊNCIAS COMPLEMENTARES
ATLAS, Equipe. Segurança e medicina do trabalho: Lei nº 6.514, de 22 de
Dezembro de 1977. 63. ed. São Paulo: Atlas, 2009.
CARDELLA, Benedito. Segurança no trabalho e prevenção de acidentes: uma
abordagem holística. São Paulo: Atlas, 1999.
GONÇALVES, Edwar Abreu. Manual de segurança e saúde no trabalho. 4. ed.
São Paulo: LTr, jul. 2008.
COMPONENTE CURRICULAR: Introdução a materiais têxteis
CARGA HORÁRIA: 20H
OBJETIVO: Identificar os principais tipos de tecidos planos e de malharia
direcionados para a confecção. Orientar aos alunos acerca dos tipos de linhas
que devem ser usadas na indústria do vestuário.
EMENTA:
Principais fibras têxteis utilizadas pela indústria têxtil nacional; principais tipos de
estruturas de tecidos planos e de malharia.

REFERÊNCIAS BÁSICAS
AGUIAR NETO, Pedro Pita. Fibras Têxteis. Rio de Janeiro: SENAI-DN: SENAICETIQT: CNPQ: IBICT: PADCT: TIB, 1996.
BRUNO, Flávio da Silveira. Tecelagem, Conceitos e Princípios. Rio de Janeiro:
SENAI-CETIQT, 1992.
RIBEIRO, Luiz Gonzaga. Introdução à tecnologia têxtil. Rio de Janeiro: Editora
SENAI/CETIQT, 1984.
RODRIGUES, L. H. Tecnologia da Tecelagem: tecnologia e qualidade na
produção de tecidos planos. Rio de Janeiro: SENAI- DN: SENAI-CETIQT:
CNPQ: IBICT: PADCT: TIB, 1996. 2v.

REFERÊNCIAS COMPLEMENTARES
ARAÚJO, Mário de. & CASTRO, E. M. de Melo. Manual de Engenharia Têxtil.
Lisboa: Fundação Caloustre Gulbenbian, 1984.
GARCIA, Suruapi Jorge. Fiação: Cálculos Fundamentais. Rio de Janeiro: SENAICETIQT, 1995.
MALUF, E. e KOLBE, W. Dados Técnicos para a Indústria Têxtil. 2. ed. São
Paulo: Instituto de Pesquisas Tecnológicas, 2003.
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COMPONENTE CURRICULAR: Modelagem em peças básicas
CARGA HORÁRIA: 20H
OBJETIVO: Estudar as técnicas de modelagem e graduação de
vestuário masculino, feminino e infantil, utilizando recursos tradicionais.
Conhecer os critérios para selecionar os tecidos.
EMENTA:
Modelagem e confecção das peças do vestuário: masculina, feminina e infantil
em tecido plano e de malha ; seleção de tecidos; medidas do corpo humano e do
vestuário; técnica de modelagem, graduação, encaixe e risco tradicional e
computadorizado.
REFERÊNCIAS BÁSICAS
ASSOCIAÇÃO BRASILEIRA DE NORMAS TÉCNICAS. Artigo confeccionado
em tecido de malha: tolerância das medidas; [NBR 12720]. Rio de Janeiro:
ABNT, 1995.
DUARTE, Sonia e SAGGESE, Sylvia. Modelagem industrial brasileira. 4. ed.
Rio de Janeiro: Guarda-roupa, 2008.
FEGHALI, Marta Kasznar e DWYER, Daniela. As engrenagens da moda. Rio de
Janeiro: SENAC Rio, 2006.
GRAVE, Maria de Fátima. A modelagem sob a ótica da ergonomia. São Paulo:
Zennex Publishing, 2004.
SENAC. Departamento Nacional. Modelagem plana feminina: SENAC Nacional.
Rio de Janeiro: SENAC, 2005.
_
_. Modelagem plana masculina: SENAC Nacional. Rio de Janeiro:
SENAC, 2003.
REFERÊNCIAS COMPLEMENTARES
JONES, Sue Jenkyn. Fashion design: manual do estilista. São Paulo: Cosac &
Naify, 2005.
LEITE, Adriana Sampaio e VELLOSO, Marta Delgado. Desenho técnico de
roupa feminina. 3. ed. Rio de Janeiro: Senac, 2009.
SENAC. Moldes femininos:. noções básicas. Rio Janeiro: SENAC, 2003.
SOUZA, Sidney Cunha. Introdução à tecnologia da modelagem industrial. Rio
de Janeiro: SENAI/CETIQT, 1997.
COMPONENTE CURRICULAR: Tecnologia dos equipamentos de costura
CARGA HORÁRIA: 10H
OBJETIVO: Conhecer as máquinas e os acessórios utilizados na indústria do
vestuário. Compreender o funcionamento e desempenho dessas máquinas.
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EMENTA:
Conhecimento dos tipos de máquina de costura e acessórios, bem como sua
aplicação nas mais diversas operações que são executadas na construção das
peças de vestuário.
REFERÊNCIAS BÁSICAS
DUARTE, Francisco José de C. M. Ergonomia e projeto na indústria de processo
contínuo. Rio de Janeiro: Lucerna, 2002.
FEGHALI, Marta Kasznar; DWYER, Daniela. As engrenagens da moda. Rio de
Janeiro: SENAC Rio, 2006.
KRAJEWSKI, Lee J.; RITZMAN, Larry P. e MALHOTRA, Manoj K. Administração
de produção e operações. São Paulo: Pearson Prentice Hall, 2009.
SLACK, Nigel; CHAMBERS, Stuart e JOHNSTON, Robert. Administração da
produção. 3. ed. São Paulo: Atlas, 2009.
TREPTOW, Doris. Inventando moda: planejamento de coleção. 4. ed. Brusque: Do
Autor, 2007.
REFERÊNCIAS COMPLEMENTARES
ABRANCHES, Gerson Pereira. Manual da gerência de confecção. Rio de Janeiro:
SENAI, 1995.
IIDA, Itiro. Ergonomia: projeto e produção. 2. ed. São Paulo: E. Blücher, 2005.
JURAN, Joseph M. A qualidade desde o projeto: novos passos para o
planejamento da qualidade em produtos e serviços. São Paulo: Pioneira:
Cengage Learning, 1992.
COMPONENTE CURRICULAR: Controle de qualidade e atendimento ao cliente
CARGA HORÁRIA: 10h
OBJETIVO: Compreender a importância de realizar um trabalho eficiente e
eficaz das operações da indústria de confecção do vestuário.
Caracterizar o processo de controle de qualidade com base no conhecimento
técnico, teórico e prático.
Identificar a aplicação adequada de técnicas de produção com qualidade.
EMENTA:
Conceito da qualidade, qualidade total, qualidade pessoal; ficha técnica e
padrões de qualidade; posto de trabalho, garantia da qualidade; feedback do
mercado consumidor.

REFERÊNCIAS BÁSICAS
ANDRADE, Renato F. de. Atendimento a clientes. São Paulo: Editora
SEBRAE, 2004.
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CAMPOS, Vicente Falconi. Controle da Qualidade Total: no estilo japonês. 3.
ed. Belo Horizonte: DG Editors, 1999.
CUNHA, João Carlos. Modelos de Gestão da Qualidade. Curitiba: SENAI:
Universidade Federal do Paraná, 2001.
JURAN, Joseph Moses. Conceitos básicos e princípios da qualidade:
qualidade é a adequação ao uso. São Paulo: USP 1974.

REFERÊNCIAS COMPLEMENTARES
FREEMANTLE, David. O que você faz que agrada seus clientes?: agregando
valor emocional positivo. Rio de Janeiro: Pearson / Prentice Hall, 2006.
SAMARA, Beatriz S. e MORSCH, Marco A. Comportamento do consumidor:
conceitos e casos. São Paulo: Editora Prentice-Hall, 2006.
1. WILLINGHAM, Ron. Cliente também é gente: cuide bem de seus clientes e veja
sua empresa crescer. São Paulo: CAMPUS, 2006.
COMPONENTE CURRICULAR:
CARGA HORÁRIA: 60H
OBJETIVO: Compreender conceitos teóricos e práticos nas atividades de
corte e costura na indústria de confecção de vestuário e acessórios. Realizar
operações de costura nas peças de vestuário.
EMENTA:
Conhecimento e prática do funcionamento das máquinas de costura e
passamento de linha(s); operações de costura de peças básicas do vestuário.
REFERÊNCIAS BÁSICAS
ABRANCHES, Gerson Pereira. Manual da gerência de confecção. Rio de Janeiro:
SENAI, 1995.
DUARTE, Francisco José de C. M. Ergonomia e projeto na indústria de processo
contínuo. Rio de Janeiro: Lucerna, 2002.
KRAJEWSKI, Lee J.; RITZMAN, Larry P. e MALHOTRA, Manoj K. Administração
de produção e operações. São Paulo: Pearson Prentice Hall,2009.
SLACK, Nigel; CHAMBERS, Stuart e JOHNSTON, Robert. Administração da
produção. 3. ed. São Paulo: Atlas, 2009.
TREPTOW, Doris. Inventando moda: planejamento de coleção. 4. ed. Brusque: Do
autor, 2007.
REFERÊNCIAS COMPLEMENTARES
FEGHALI, Marta Kasznar e DWYER, Daniela. As engrenagens da moda. Rio de
Janeiro: SENAC Rio, 2006.
IIDA, Itiro. Ergonomia: projeto e produção. 2. ed. São Paulo: E. Blücher, 2005.
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JURAN, Joseph M. A qualidade desde o projeto: novos passos para o
planejamento da qualidade em produtos e serviços. São Paulo: Pioneira:
Cengage Learning, c1992
4 CRITÉRIO DE AVALIAÇÃO DE APRENDIZAGEM
A avaliação será parte integrante do processo ensino/aprendizagem. Requer
preparo técnico e observação dos profissionais envolvidos, numa dinâmica
interativa, ao longo de toda a duração do curso, visando à participação e
produtividade de cada aluno. O processo avaliativo compreende a obtenção de
informações, análise e interpretação da ação educativa, visando o aprimoramento
dos trabalhos.
O aluno do curso deve ser avaliado continuamente em momentos individuais
e coletivos, bem como a própria ação em si, nas atividades cognitivas e técnicas.
Serão utilizados para a avaliação: mapa da vida, a observação individual, em grupo,
provas, trabalhos, atividades experimentais, portfólios e outros instrumentos que o
docente julgar necessário. O aluno deverá ter resultado ao final da avaliação nas
disciplinas de no mínimo 60 pontos e frequência mínima de 75% apurada por
disciplina.
O sistema de notação delimita-se de 0 a 100 pontos, em cada disciplina, o
professor poderá ministrar no mínimo 02(dois) instrumentos variados de avaliação.
Nenhum destes instrumentos poderá exceder o valor de 60 pontos. Fica facultado ao
professor utilizar vários instrumentos de avaliação, respeitando-se o total máximo de
100 pontos na somatória dos citados instrumentos.
Caso o aluno não tenha desempenho adequado nas atividades práticas
individuais e coletivas o professor da disciplina deverá fazer relatório das situações
pedagógicas que evidenciem a situação de não aprendizagem e junto com a
Coordenação

do

Pronatec,

Equipe

Pedagógica

e

professores

do

curso,

empreenderão ações possíveis de recuperação do aluno, no entanto, recomenda-se
que esta prática seja realizada paralela as aulas e as intervenções relatadas ao
supervisor pedagógico e orientador do Pronatec para acompanharem a evolução do
aluno.
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5. DESCRIÇÃO DAS INSTALAÇÕES, MATERIAIS E EQUIPAMENTOS
Qt.

Espaço
Físico

Descrição
Com carteiras, condicionador de ar,
disponibilidade para utilização de computador,
projetor multimídia e aparelho sonoro.

01

Sala de Aula

01

Equipamentos
específicos do curso

01

Materiais específicos
do Curso

Laboratórios
Laboratório
de
Modelagem
Laboratório
de Vestuário

Máquinas de corte e de costura, equipamento
de passadoria.
Papel para modelagem, tesoura, réguas, fitas
métricas, alfinetes, agulhas, linhas, botões,
tecidos e entretelas.

Especificações
Descrição (Equipamentos, materiais, ferramentas,
softwares instalados, e/ou outros dados)
Com bancadas de trabalho, equipamentos e materiais
específicos.
Com bancadas de trabalho, máquinas, equipamentos e
materiais específicos.

6. CERTIFICAÇÃO

O Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia de Rondônia ficará
responsável pela certificação.
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