ORIENTAÇÃO PARA AS APRESENTAÇÕES DO I ENCONTRO DO GT DE
EDUCAÇÃO: TEORIA E PRÁTICA EM MODA – 16, 17 e 18 de novembro
Prezados,
Gostaríamos de parabenizá-los pela aprovação dos seus resumos no I ENCONTRO DO GT
DE EDUCAÇÃO: TEORIA E PRÁTICA EM MODA e agradecer a parceria em mais um ano de
realização das sessões de discussão dos GTs do Colóquio de Moda.
Inaugurando nossa atividade na modalidade online, estamos cientes da importância da
nossa comunicação e, por essa razão, colocamo-nos à disposição para as dúvidas que surgirem,
de modo a garantir um evento tranquilo, interessante, e de interações produtivas entre os
pesquisadores presentes.
Nossa transmissão acontecerá através da plataforma Zoom, com espelhamento no
YouTube. A cada dia haverá um link próprio de acesso, que vocês encontram neste documento.
Na data prevista para sua apresentação, você deve clicar no link destinado ao seu dia, 15
minutos antes do início da sessão. O ideal é que você fique presente durante toda a tarde,
mantendo a sua câmera e microfone desligados quando não estiver apresentando ou
respondendo às dúvidas do público.
Para facilitar a atuação de vocês, vamos dispor de uma monitora, que será responsável
por receber e apresentar os slides de todos os trabalhos aprovados. No GT “EDUCAÇÃO: TEORIA
E PRÁTICA EM MODA”, YASMIM XAVIER é a monitora responsável pela condução deste trabalho.
Para isso, vocês devem enviar o arquivo de apresentação (cujo template, de uso facultativo,
encontra-se no site www.coloquiomoda.com.br). O envio deve ser realizado até o dia
13.11.2020, para o seguinte endereço de e-mail: xavieroyasmin@gmail.com . O formato de
envio deve ser Power Point ou Apresentação do Google.
Quanto às apresentações, segue, neste documento, o cronograma, contendo o dia e a
hora em que cada autor vai expor os resultados do seu trabalho. Nos casos de coautoria, se
houver interesse, mais de uma pessoa pode apresentar, desde que seja respeitado o tempo
máximo de 20min por trabalho.

CRONOGRAMA DAS APRESENTAÇÕES
Coordenadoras: Dra. Cyntia Tavares e Dra. Maria de Fátima da S. Costa G.
de Matos

16 DE NOVEMBRO
14:10-14:30 - Trabalho 1: Perfil dos cursos públicos de moda no estado do Paraná
Autor (es): Francisleth Pereira Battisti; Esther Maria Rodrigues Batista; Robson Da Silva
Rodrigues
14:30-14:50- Trabalho 2: Tendências do ensino em moda impulsionadas pela pandemia de
covid-19
Autor (es): Taísa Vieira Sena
14:50-15:10 - Trabalho 3: Os desafios e as possibilidades curriculares do curso de DesignModa da Universidade Federal do Ceará, frente à covid19
Autor (es): Emanuelle Kelly R Silva; Cyntia Tavares Marques de Queiroz.; Francisca Raimunda
Nogueira Mendes.
15:10-15:40
15:40-16:00

DEBATE
INTERVALO

16:00-16:20 - Trabalho 4: Moda em rede: um relato de experiência da comunicação virtual
entre uma escola de moda e a sociedade
Autor (es): Aline Gabriel Freire; Lívia Juliana Silva Solino
16:20-16:40 - Trabalho 5: A importância do ensino profissional em São Paulo e a formação de
artífices
Autor (es): Ana Keila dos Reis Garcia; Maria de Fátima da Silva Costa Garcia Mattos
16:40-17:00 - Trabalho 6: A atuação do projeto de extensão alinhavando oportunidades
durante a pandemia
Autor (es): Bárbara Gisele Koch; Indianara Koppling Dal'ago; Mayara Goldbeck Dias
17:00 – 17:30 DEBATE

17 DE NOVEMBRO
14:10-14:30 - Trabalho 1: Recurso educacional digital para o ensino de moda: um
levantamento nos repositórios de objetos de aprendizagem
Autor (es): Edna Maria Silva
14:30-14:50- Trabalho 2: As contribuições da gamificação no ensino profissionalizante de
moda
Autor (es): Larissa Henrici e silva; Aline Barbosa da Cruz Prudente; Antonio Takao Kanamaru
14:50-15:10 - Trabalho 3: English for fashion quiz: um relato de experiência interdisciplinar
no instagram
Autor (es): Mirelly Karolinny de Melo Meireles; Lívia Juliana Silva Solino; Aline Gabriel Freire
15:10-15:40
15:40-16:00

DEBATE
INTERVALO

16:00-16:20 - Trabalho 4: Experiências estéticas nas práticas educativas de moda imbricadas
no ser profissional hoje
Autor (es): Jaqueline Almeida Camargo; Silvia Sell Duarte Pillotto; Allan Henrique Gomes
16:20-16:40 - Trabalho 5: Ofício costureira: um estudo sobre educação e as posições
ocupadas no mercado de trabalho
Autor (es): Évelin Zanelatto Bordin
16:40-17:00 - Trabalho 6: O resgate de práticas manuais para lidar com o cenário online e
aprendizado de moda
Autor (es): Débora Bregolin
17:00 – 17:30 DEBATE
18 DE NOVEMBRO
14:10-14:30 - Trabalho 1: Processo criativo em design de moda: experiências práticas com os
princípios do desenvolvimento de produto conceitual e autoral
Autor (es): Adriana De Luca Sampaio Canto; Kamilla Santos de Souza
14:30-14:50- Trabalho 2: Alfabetização, letramento e letramento visual: correlações para o
ensino de ilustração de moda
Autor (es): Paula da Silva Hatadani; Marizilda dos Santos Menezes
14:50-15:10 - Trabalho 3: IF Moda Piauí: planejamento e execução de um evento de
conclusão de curso
Autor (es): Cláudia Cyléia De Lima; Edna Maria Dos Santos Silva

15:10-15:40
15:40-16:00

DEBATE
INTERVALO

16:00-16:20 - Trabalho 4: A moda tá na moda? a educação de moda como dispositivo de
gênero e racialidade
Autor (es): Lino Gabriel Nascimento dos Santos
16:20-16:40 - Trabalho 5: O Design que estamos fazendo e ensinando
Autor (es): Nayara Chaves Ferreira Perpétuo; Marcio Lima Soares
16:40-17:00 - Trabalho 6: Desenvolvimento de ferramenta para proposta de pesquisa em
Design De Moda
Autor (es): Paula da Silva Hatadani; Paula Rodrigues Napo
17:00 – 17:30 DEBATE

Desejamos a todos um debate que nos engradeça como pesquisadores e que
possibilite importante divulgação do que se tem descoberto nos campos da moda, do
design, do design de moda e nas áreas que a eles se inter-relacionam.

Cyntia Tavares Marques de Queiroz
Presidente do Colóquio de Moda

Maria de Fatima da S. Costa G. de Mattos
Presidente da Associação Brasileira dos Estudos e Pesquisas em Moda

Nossos canais:
Site: www.coloquiomoda.com.br / Instagram: @coloquiodemodaoficial / Facebook: coloquiodemoda

