ORIENTAÇÃO PARA AS APRESENTAÇÕES DO I ENCONTRO DO GT DE
TEORIA E PRÁTICA DO DESIGN DE MODA – 12, 13 e 14 de novembro
Prezados,
Gostaríamos de parabenizá-los pela aprovação dos seus resumos no I ENCONTRO DO GT
DE TEORIA E PRÁTICA DO DESIGN DE 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 “TEORIA E PRÁTICA
DO DESIGN DE MODA”, ANDRESSA JUREMA 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 09.11.2020, para o seguinte endereço de e-mail: andressatfj@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. Deborah Chagas Christo e Dra. Aline Monçores

12 DE NOVEMBRO
14 às 16:00
Trabalho 1: Notas sobre moda, interação e socialização em Georg Simmel
Autor (es): Carlos Alberto Barbosa
Trabalho 2: O positivismo e suas relações com as práticas no Design e no Design De Moda
Autor (es): Paula Rodrigues Napo; Paula da Silva Hatadani
Trabalho 3: Fashion matters. material agency in fashion studies
Autor (es): Julia Valle-Noronha
16:00 às 16:20 – INTERVALO
16:20 às 17:40
Trabalho 4: Pandemia, máscaras e moda: análise sobre a constituição da noção de objeto de
moda
Autor (es): Deborah Chagas Christo; Flávio Glória Caminada Sabrá
Trabalho 5: Daspu - a produção sem produto e o trabalho virtuoso das putas
Autor (es): Aguinaldo Conrado Pinto
13 DE NOVEMBRO
14 às 15:20
Trabalho 6: Dramaturgia de experiências: uma metodologia para processos criativos
Autor (es): Deborah Chagas Christo; Aguinaldo Conrado Pinto; Ney Madeira
Trabalho 7: Guia de boas práticas para cocriação
Autor (es): Paulo Fonseca Medeiros Filho
15:20 às 15:40 – INTERVALO

15:40 às 17:40
Trabalho 8: Criação e prática docente no atelier de carnaval de Samuel Abrantes.
Autor (es): André Monte Pereira Dias; Danielle De Oliveira Cardoso Joia
Trabalho 9: Reflexões sobre artesanato e divisão de trabalho na produção de vestuário
Autor (es): Manuela Beatriz Pedrosa Correia; Virginia Pereira Cavalcanti
Trabalho 10: Pesquisa de moda: por uma perspectiva decolonial
Autor (es): Heloísa Helena de Oliveira Santos; João Dalla Rosa Júnior; Carolina Casarin da
Fonseca Hermes
14 DE NOVEMBRO
14 às 15:45
Trabalho 11: A prática reflexiva no design têxtil: uma possibilidade de integração entre o
fazer e o pensar
Autor (es): Clara Feijo Almeida Menezes
Trabalho 12: Ressignificando resíduos têxteis: um experimento em design de superfície
Autor (es): Luisa Helena Silva Meirelles; Cristiane de Souza dos Santos de Carvalho
Trabalho 13: Tecnologias vestíveis em saúde e higiene
Autor (es): Ana Cláudia de Abreu; Gisely Andressa Pires; Marizilda dos Santos Menezes
15:45 ÀS 15:55 – INTERVALO
15:55 às 17:40
Trabalho 14: A dimensão antiergonômica do vestuário voltado para animais não humanos
Autor (es): Gabriella Ribeiro da Silva e Araujo; Luís Cláudio Portugal do Nascimento
Trabalho 15: Cartelas de cores: variações e permanências no campo do design de moda
Autor (es): João Dalla Rosa Júnior; Danielle Da Silva Conceição
Trabalho 16: Cor e moda: uma revisão bibliográfica sistemática nos anais do Colóquio de
Moda
Autor (es): Ítalo José de Medeiros Dantas; Nathalie Barros da Mota Silveira; Camila Assis Peres
Silva

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

