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1. DADOS DA INSTITUIÇÃO

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

1.1.1 APRESENTAÇÃO DA INSTITUIÇÃO
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.
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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;
● 2008 – criação do IFRO (Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia de
Rondônia), através da Lei nº. 11.892.

Nessa nova configuração tem-se 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.
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● 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: Modelista de Roupas
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.
Turno da oferta: noturno, matutino, vespertino ou noturno conforme disponibilidade de salas e
de acordo com os demandantes
Carga horária total: 160 horas
Número mínimo máximo de vagas do curso: 20, exceto caso de vagas mínimas estipuladas
pelo demandante
Escolaridade mínima exigida: Ensino Fundamental I (1º a 5º) - Completo.
Perfil Profissional do Egresso do Curso: Modela peças do vestuário, considerando a
estrutura, o caimento e o sentido do fio dos tecidos e as instruções especificadas.
2.2 JUSTIFICATIVA DO CURSO
O curso FIC Pronatec de Modelista de Roupas busca a formação de profissionais na
área de confecção, a fim de atender às necessidades da região e também possibilitar
amplitude profissional do aluno egresso. Além da perspectiva de trabalho junto à indústria,
o egresso poderá resgatar objetivos de vida profissional e pessoal, podendo até mesmo
abrir seu próprio negócio.
Observando o crescente setor têxtil da região, foi verificado que as dezenas de
empresas de confecção necessitam de profissionais qualificados, empresas que hoje
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englobam desde a criação até a comercialização de produtos do ramo de vestuário e
calçados.
Tendo em vista esse potencial desenvolvimento da indústria na região e notando-se
que o setor de modelagem também é um dos quais se mostra com menor formação de
profissionais e muita procura, nota-se a necessidade de capacitação específica nesta área.
Objetivos do curso:
2.3 OBJETIVO
2.3.1 Objetivo Geral:
Construir e desenvolver a formação inicial como modelista de roupas, possibilitando sua
inserção no mercado de trabalho, assim contribuindo com a geração de renda para as
famílias da região e seu desenvolvimento profissional.
2.3.2 Objetivos específicos:

a) desenvolver a capacidade de produção de moldes utilizados na indústria do

vestuário;
b) compreender as diferenças dos diversos materiais utilizados, propiciando o uso

adequado dos mesmos;
c) desenvolver a capacidade de entendimento dos moldes e preenchimento correto

da ficha técnica necessária no desenvolvimento da modelagem.

3 CONCEPÇÃO CURRICULAR
3.1. METODOLOGIA
As aulas serão ministradas de maneira dialogada, contemplando conteúdos teóricopráticos, 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.
.
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3.2 MATRIZ CURRICULAR

Eixos

Módulos/disciplina
s
Ética, Higiene e
Saúde no Trabalho

Carga Horária
(Relógio)
20 H

Formação Geral

20 H
70

Total da Carga Horária do Eixo Geral
Modelagem
Feminina

Modelagem
Masculina

45

Modelagem Infantil

25

Eixo
Profissionaliz
ante

Total da carga Horária
Profissionalizante
Total Carga horária do Curso

140 H
160 H
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Formação
Mínima Exigida
Engenharia em
Segurança do
Trabalho ou
Curso Superior
de Tecnologia
em Segurança do
Trabalho, ou
formação em
qualquer área
com
especialização
em Segurança do
Trabalho.
Graduado em
Design de Moda
ou profissional
com experiência
comprovada em
modelagem de
roupa.
Graduado em
Design de Moda
ou profissional
com experiência
comprovada em
modelagem de
roupa.
Graduado em
Design de Moda
ou profissional
com experiência
comprovada em
modelagem de
roupa.

3.4 PLANO DE MÓDULOS/DISCIPLINAS

Unidade curricular:
Carga Horária:
OBJETIVOS

Ética, Higiene e Saúde no Trabalho
20h

Compreender os princípios da ética, higiene e saúde no trabalho e sua relação
com o contexto de vida e trabalho sua realidade sócio cultural.
EMENTA
Introdução à ética; à vida, o ser humano, suas relações e seu agir;
fundamentos éticos indispensáveis à formação do profissional do modelista de roupas;
a ética, saúde e a prática profissional.Princípios gerais da ética no trabalho;Princípios
de relacionamentos interpessoais;Saúde no trabalho.
1. .

Bibliografia Básica
GONÇALVES. Edwar Abreu. Manual de Segurança e Saúde no Trabalho. LTR.
SOUZA, Marcia Cristina G.Ética no Ambiente de Trabalho - Uma Abordagem Franca
Sobre a Conduta Ética dos Colaboradores. Campus, 2009.
Bibliografia complementar
Ética e cidadania: Construindo valores na escola e na sociedade / Secretaria de
Educação Básica, Fundo Nacional de Desenvolvimento da Educação – Brasília:
Ministério da Educação, Secretaria de Educação Básica, 2007. 84p.
ZOCCHIO. Álvaro, Política de Segurança e Saúde no Trabalho. LTR.
Unidade curricular:
Modelagem Feminina
Carga Horária:
70h
OBJETIVOS
1. Tirar medidas do corpo humano.
2. Saber modelar e graduar;
3. Compreender a anatomia do corpo humano, tabela de medidas e instrumentos
específicos para modelagem;
4. Construir molde base;
5. Interpretar modelos;
6. Utilizar técnicas de graduação e modificação de moldes.
EMENTA
1. Introdução à modelagem feminina;
2. Traçado de bases de modelagem;
3. Obtenção de moldes do vestuário feminino, tais como saias, vestidos e camisas,
dentre outros.
Bibliografia Básica
IFSC Câmpus Caçador. Apostila de Modelagem I – Curso Técnico em Vestuário.
Caçador, 2011. OSÓRIO, Lígia. Modelagem, Organização e Técnicas de
Interpretação. 1º edição. Caxias do Sul. EDUCS, 2007 SENAC. DN. Modelagem Plana
Feminina. 4º Reimp./ Paulo de Tarso Fulco; Rosa Lúcia de Almeida Silva. Rio de
Janeiro: Senac Nacional, 2008
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Bibliografia complementar
Silveira, Icléia. Apostila de Modelagem I e II. Florianópolis. UDESC, 2008.
Unidade curricular:
Modelagem Masculina
Carga Horária:
45h
OBJETIVOS
Desenvolver modelagem de vestimentas masculinas, no que diz respeito à
reprodução, à ampliação e à redução de moldes, de acordo com procedimentos
técnicos, normas ambientais e de segurança.
EMENTA
1. Introdução à modelagem masculina;
2. Traçado de bases de modelagem;
3. Interpretação de modelos e obtenção de moldes do vestuário masculino, tais como
camisetas, camisas, calças, dentre outros.
Bibliografia Básica
IF-SC Câmpus Caçador. Apostila de Modelagem I – Curso Técnico em Vestuário.
Caçador, 2011. OSÓRIO, Lígia. Modelagem, Organização e Técnicas de
Interpretação. 1º edição. Caxias do Sul. EDUCS, 2007. SENAC. DN. Modelagem
Plana Masculina. 3º Reimp./ Paulo de Tarso Fulco.
Bibliografia complementar
Unidade curricular:
Modelagem Infantil
Carga Horária:
25h
Objetivos
Desenvolver modelagem de vestimentas infantis, no que diz respeito à
reprodução, à ampliação e à redução de moldes, de acordo com procedimentos
técnicos, normas ambientais e de segurança.
Ementa
 Medidas do corpo humano.
 Modelagem e graduação;
 Compreensão da anatomia do corpo humano, tabela de medidas e instrumentos
específicos para modelagem;
 Construção de molde base;
 Interpretação de modelos;
 Utilização de técnicas de graduação e modificação de moldes.
 Introdução à modelagem infantil;
 Traçado de bases de modelagem;
 Interpretação de modelos e obtenção de moldes do vestuário infantil, tais como
camisetas, camisas, calças, dentre outros.
Bibliografia Básica
IF-SC Câmpus Caçador. Apostila de Modelagem I – Curso Técnico em Vestuário.
Caçador, 2011. OSÓRIO, Lígia. Modelagem, Organização e Técnicas de
Interpretação. 1º edição. Caxias do Sul. EDUCS, 2007. SENAC. DN. Modelagem
Plana Masculina. 3º Reimp./ Paulo de Tarso Fulco.
Bibliografia complementar
Silveira, Icléia. Apostila de Modelagem I e II. Florianópolis. UDESC, 2008.
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CRITÉRIO DE AVALIAÇÃO DA APRENDIZAGEM

4.

A avaliação será parte integrante do processo ensino/aprendizagem. Requer preparo
técnico e observação dos profissionais envolvidos, numa dinâmica interativa, ao longo de
todo o ano, visando a 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.
Todos os educandos da FIC devem ser avaliados em momentos individuais e
coletivos, bem como a própria ação em si, nas atividades cognitivas e técnicas. Os critérios
estarão pautados nos principais conteúdos das diferentes áreas do conhecimento, presentes
na proposta curricular.
Serão utilizados para a avaliação a observação individual, em grupo e resultados
obtidos em atividades práticas de modo que o aluno obtenha frequência igual ou superior a
75%.
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 de Curso FIC ou
Chefe de DEPEX para empreender as ações possíveis de recuperação ou reprovação do
aluno.

5.

DESCRIÇÃO DA INSTALAÇÃO E EQUIPAMENTOS
Instalação e ambientes físicos / Equipamentos, utensílios e materiais necessários para o
pleno funcionamento do curso:

Papel kraft
Réguas para modelagem, giz, lápis, borracha,
calculadora, tesouras para papel e fitas métricas.
Kits de costura, contendo tesoura para tecido,
desmanchador, pinça, pincel e alicate
Tecidos planos: tricoline, jeans e sarja. Tecidos de
malha: meia- malha, moletom, piquê, visco-malha e
suedine.
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15 metros por aluno
25 unidades de cada
25 unidades
10 metros de cada
por aluno

6.

CERTIFICAÇÃO

O Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia de Rondônia-Campus Porto
Velho Calama ficará responsável pela certificação do curso de Modelista de Roupas, nível de
Formação Inicial e Continuada com Carga Horária de 160 horas.
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