
Núcleo de Moda, Mídia e Arte - NUMMA 
 

O Programa NUMMA é voltado para a divulgação e a produção de conteúdo e para o 
mapeamento, o incentivo e a difusão de manifestações artístico-intelectuais nas áreas de 
artes, design, mídia e moda, buscando democratizar e promover a participação social. seus 
projetos são: A publicação de uma revista online com artigos sobre temas relevantes e 
atuais relacionados ao eixo temático , ensaios elaborados por pensadores brasileiros e 
estrangeiros, crítica especializada sobre moda, cibercultura, arte e comunicação, resenhas  
e comentários sobre obras em destaque, além de expor obras de autores convidados. A 
realização de um curso de extensão aberto para a comunidade cujo tema é Jornalismo 
Cultural. Realização do Ciclo de Cinema Moda e Consumo. 

 
Area de Conhecimento: 

Moda, Design, Mídia, Arte, Comunicação 
 

Edital: 
EDITAL PAEX 08.2016 

 
Coordenador: 

Monique Vandresen 
 

Contato: 
mvandresen@gmail.com 

 
Homologação : 

26/10/2016 
 

Data de Inicio : 
01/03/2017 

 
Data do Termino: 

31/12/2017 

mailto:mvandresen@gmail.com


MODARTE 
 

O Programa MODARTE é direcionado à comunidade em geral, oferecendo cursos, 
exposições e desfiles de moda ligados à área de criação em moda, artes plásticas e figurino. 
Este Programa pretende atender à comunidade de Florianópolis, estudantes e outros 
profissionais interessados em obter conhecimentos teóricos e práticos que possibilitem o 
desenvolvimento da criatividade e do conhecimento na criação de produtos diferenciados 
com valor agregado. O Programa possui três ações a ele vinculados: . Curso de 
Aperfeiçoamento: Moda, Arte e Criatividade- Cursos voltados à comunidade em geral 
interessada em moda e criação que objetiva oferecer conhecimentos teóricos e práticos à 
respeito da criação em moda, ilustração de moda, , criação de acessórios, técnicas 
artesanais e artísticas aplicadas à moda e a decoração, desenho no computador. - Projeto 
Trajes de Cena- cursos de pequena e média duração, voltados à comunidade em geral e à 
profissionais, professores e estudantes de Artes Cênicas, Dança, Moda, Artes Plásticas e 
Design, que abordam conteúdos teóricos e práticos relacionados à criação de figurinos 
cênicos, visando o aperfeiçoamento dos profissionais que atuam ou  desejam  atuar  na 
área. .Mostra MODARTE- Exposições e desfiles dos produtos criados pelos integrantes dos 
cursos MODARTE. 

 
  Area de Conhecimento: 

Moda, Artes, Figurino, Design 
 

Edital : 
EDITAL PAEX 08.2016 

 
Coordenador: 

Adriana Martinez Montanheiro 
 

Contato: 
nefer_br@hotmail.com  

 
Homologação: 

26/10/2016 
 

Data de Inicio: 
01/03/2017 

 
Data de Termino: 

31/12/2017 

mailto:nefer_br@hotmail.com


 Modateca 2017 
 

O Programa de Extensão Modateca visa contribuir para a formação de uma memória 
cultural do traje em Santa Catarina, disponibilizando à comunidade um espaço para 
pesquisa do vestuário feminino, masculino, infantil e acessórios de moda. O acervo 
composto de trajes, coleções, fotografias, acessórios (chapéus, luvas, joias, calçados, 
bolsas), de diferentes épocas e comunidades, vêm sendo tratado e administrado como 
documento. Por isso, serve como apoio didático-pedagógico para as ações de pesquisa e 
ensino do Bacharelado em Moda e como fonte para complementar as referências 
bibliográficas nos cursos de Artes Cênicas, Visuais e Design, tornando-se uma ação 
interdisciplinar e interdepartamental; social, cultural e cientificamente relevante por 
articular-se com o ensino, a pesquisa e a produção cultural; interagir com a comunidade, 
disponibilizando o acesso físico para pesquisa e virtual a um número ilimitado de usuários, 
através do site www.modateca-sc.com.; @ModatecaSC, Twitter; facebook.com/Modateca; 
pinterest.com/Modateca. Com vistas à implementação do Programa de Extensão 
Modateca, submete-se a proposta Modateca/2017, com 3 ações: AÇÃO 1: Salvaguarda e 
Comunicação do acervo do vestuário de moda já armazenado que compreende as 
atividades de: documentação (registro, fotografia e catalogação); aplicação de tratamentos 
de conservação e restauração nos objetos do acervo; atendimento ao público para pesquisa, 
no período vespertino e noturno e montagem de exposições temáticas. AÇÃO 2: Memórias 
da renda de bilro, visa salvaguardar o patrimônio cultural coletado pelo projeto 
“Artesanato, Moda e Memória: preservação de técnicas tradicionais”, pertencente ao 
Programa Moda e Economia Criativa. AÇÃO 3: Hemeroteca digital. 

 
Area de Conhecimento : 

Hemeroteca, Preservação, Extensão Universitária, Exposição, Vestuário 
 

Edital : 
EDITAL PAEX 08.2016 

 
Coordenador: 

                                                               José Alfredo Beirão Filho 
 

Contato : 
jbeiraofilho@gmail.com 

 
Homologação : 

26/10/2016 
 

Data de Inicio : 
01/03/2017 

 
Data de Termino : 

31/12/2017 

mailto:jbeiraofilho@gmail.com


TECITECA 2017 
 

A Teciteca do Centro de Artes – CEART - é um programa de extensão, que tem como 
objetivo principal implementar ações para fornecer subsídios aos profissionais da área da 
moda para atuarem em processos da cadeia produtiva têxtil: fiação, tecelagem, malharia, 
beneficiamento e confecção. A Teciteca possui um acervo com aproximadamente 2000 mil 
amostras (bandeiras) catalogadas com fichas técnicas específicas de cada tecido. Aberta 
para consulta e pesquisa didáticas pelos acadêmicos, técnicos, professores e profissionais 
da área, além de visitantes. O acervo está constantemente sendo atualizado com novas 
aquisições em bandeiras, entre elas tem-se, também, algumas produzidas por estudantes 
de pós-graduação, mostrando o processo criativo, composição dos tecidos com a ficha 
técnica completa. Com o intento de implementação do Programa Teciteca submete-se a 
proposta Teciteca/2017 com três ações: AÇÃO 1: “Novas Tendências Têxteis, Manutenção e 
Atualização do Acervo da Teciteca”; nesse projeto vinculado são desenvolvidas ações 
referentes à organização e atualização permanente do acervo, estudos técnicos e de 
tendência têxtil e atendimento ao público para pesquisas, no período matutino e  
vespertino AÇÃO 2: “Teciteca Virtual” : nesse projeto vinculado as ações são desenvolvidas 
de modo a disseminar informações técnico/científicas e de tendência têxtil via on-line, por 
meio do site www.udesc.br/teciteca. Através da comunicação via Internet, a Teciteca tem  
se correspondido com outras instituições e empresas de todo o território nacional bem 
como com centros de pesquisa de outros países. AÇÃO 3: Curso de Aperfeiçoamento em 
Design Têxtil: nessa ação será oferecido cursos de capacitação e aperfeiçoamento de 
superfícies têxteis. 

 
Area de Conhecimento: 

Extensão Universitária, Teciteca, Tecnologia Têxtil, Design Têxtil, Comunicação 
 

Edital : 
EDITAL PAEX 08.2016 

 
Coordenador: 

Lourdes Maria Puls 
 

Contato : 
lurdinhapuls@gmail.com 

 
Homologação : 

26/10/2016 
 

Data de Inicio : 
01/03/2017 

 
Data de Termino : 

31/12/2017 

http://www.udesc.br/teciteca
mailto:lurdinhapuls@gmail.com


 
 

Mostra Moda UDESC - Ano 2017 
 

Programa de extensão Mostra Moda Udesc utiliza-se dos resultados de projetos 
interdisciplinares do Departamento de Moda em forma de um desfile, vídeo, catálogo e 
revista, de coleções/produtos do vestuário criados e confeccionados por alunos do curso de 
moda para ofertar conhecimentos práticos em comunicação de moda. A produção do 
evento também é realizada pelos envolvidos nestas ações de comunicação, assessoria de 
imprensa, diagramação, relações públicas, camarim, cabelos e maquiagens, seleção de 
modelos, elaboração de cenários, gestão financeira e de pessoas. A avaliação do trabalho é 
realizada na apresentação do desfile, elaboração de um vídeo e de uma revista e engloba o 
processo de criação, produção e organização, de clipagem e avaliação escrita feita pelos 
envolvidos. O evento reúne público de mais de 3000 pessoas, (não considerando aqui os 
números de visualizações das transmissão ao vivo do desfile no site do OCTA Fashion) 
entre imprensa especializada, empresas do setor, convidados dos alunos e autoridades da 
Udesc e comunidade em geral. Já a revista tem tiragem de 2000 cópias, destinadas a 
empresários, empresas e profissionais da área. O vídeo serve para registro do processo e 
acervo do Departamento de Moda e alunos. O OCTA Fashion, sendo uma das ações 
organizadas por este programa, é o maior evento de moda acadêmico do pais, e, o maior 
evento de moda da região Sul, reconhecido por disponibilizar profissionais em 
comunicação de moda. 

 
Area de Conhecimento: 

Extensão Universitária, Desfile, Moda, Comunicação, Octa Fashion 
 

Edital : 
EDITAL PAEX 08.2016 

 
Coordenador: 

Balbinette Silveira 
 

Contato : 
babibabimoda@gmail.com 

 
Homologação : 

26/10/2016 
 

Data de Inicio : 
01/03/2017 

 
Data de Termino : 

31/12/2017 

mailto:babibabimoda@gmail.com


Ecomoda 2017 
 

O Programa de extensão Ecomoda UDESC completou 11 anos de atividades. Tem 
como objetivo geral disseminar conhecimentos sobre produção e consumo com mais 
responsabilidade socioambiental e cultural na área da Moda. São propostas três ações para 
2017: (1) Projeto capacitações em Ecomoda, com cursos e oficinas de costura manual e com 
máquina, bordado, tecelagem, patchwork, renda de bilro, crochê, customização, upcycle, 
tingimentos manuais, entre outras demandas, para desenvolver brinquedos, peças de 
vestuário e objetos de decoração, utilizando resíduos domésticos e de confecções, materiais 
reciclados e orgânicos; (2) Projeto Ecomoda empoderando de mulheres, que será 
desenvolvido com mulheres de presídios, de comunidades de baixa renda e mulheres com 
dificuldades físicas como cadeirantes, cegas e outras; (3) Projeto Ecomoda comunica, com 
palestras, exposições, eventos de trocas e desfiles, para divulgar as ações realizadas pelo 
Programa Ecomoda. Em 2017 o programa continuará desenvolvendo atividades com foco 
em ações que promovem autonomia, empreendedorismo, geração de renda e inclusão 
social, principalmente de mulheres. As ações têm ênfase em princípios para 
sustentabilidade: redução dos impactos ambientais da área de moda, produção e o 
consumo com responsabilidade socioambiental e cultural, na economia solidária e 
comércio justo. As ações serão realizadas em conjunto com a pesquisa 'Responsabilidade 
socioambiental: resíduos têxteis como matéria prima para novos produtos e geração de 
renda'. Os resultados da pesquisa e das ações de extensão serão abordados na disciplina 
Sustentabilidade e Moda que será ministrada em para 4ª fase do curso de Moda, bem  
como em disciplina no mestrado em Moda. 

 
Area de Conhecimento : 

ecomoda, responsabilidade socioambiental e cultural, capacitação, empoderamento 
de mulheres, educação 

 
Edital : 

EDITAL PAEX 08.2016 
 

Coordenador: 
Neide Köhler Schulte 

 
Contato : 

neideschulte@gmail.com 
 

Homologação : 
26/10/2016 

 
Data de Inicio : 

01/03/2017 
 

Data de Termino : 
31/12/2017 

mailto:neideschulte@gmail.com


SCMC - Santa Catarina Moda e Cultura 
 

O projeto regional Santa Catarina Moda e Cultura – SCMC está atualmente em sua 
11a edição, foi criado em 2005 por iniciativa de três empresários catarinenses com objetivo 
de transformar o Estado de Santa Catarina também em referência em moda e design, 
buscando construir identidade criativa, contemporânea e de vanguarda na última década, 
além da reconhecida reputação no ramo têxtil e de confecção como excelência industrial e 
corporativa. As ações compreendem a interação e autoconhecimento das empresas e de um 
exercício de novas possibilidades de produtos que tenham a moda como direcionamento 
criativo, proveniente da visão inovadora dos alunos de graduação em moda e design. O 
Departamento de Moda da UDESC participou desta iniciativa em todas as edições desde a 
sua criação, e formaliza institucionalmente esta parceria com o Programa de Extensão 
SCMC/UDESC. As ações que contemplam o Programa de Extensão são: Projeto - 
Capacitação da equipe Criativa Projeto - SCMC CONECTA Projeto - Visita Técnica 

 
Area de Conhecimento : 

Inovação, extensão, desenvolvimento de produto 
 

Edital : 
EDITAL PAEX 08.2016 

 
Coordenador: 
Eliana Gonçalves 

 
Contato : 

elianagonster@gmail.com 
 

Homologação : 
26/10/2016 

 
Data de Inicio : 

01/03/2017 
 

Data de Termino : 
31/12/2017 

mailto:elianagonster@gmail.com


 Promover Moda 2017 
 

O Programa de Extensão Promover Moda visa socializar as reflexões acadêmicas 
resultantes das atividades de ensino, pesquisa e extensão dos pesquisadores de Moda 
pertencentes à comunidade acadêmica nacional e internacional, para tal viabiliza a 
publicação anual de livro impresso e semestralmente da revista Modapalavra E-periódico; 
organiza e operacionaliza o conselho editorial da publicação; promove o Seminário 
Nacional de Pesquisa e Extensão em Moda 2017. Com essa diversidade de ações, o 
Programa realiza nitidamente o seu papel extensionista reafirmando a indissociabilidade 
entre ensino, pesquisa e extensão. Sem a devida divulgação dos resultados obtidos de 
trabalhos de investigação, experimentação e inovação no campo docente e de pesquisa 
todos os esforços são pouco extensos e, disso, deriva a importância de se manter um 
programa como o presente que fomenta a pesquisa e ensino de qualidade ao manter aberto 
canais de divulgação e discussão dos resultados. Secundariamente,realiza a  busca 
constante de fontes para publicação e divulgação de trabalhos científicos; mantém 
informativo dos diversos eventos realizados no país e internacionalmente a partir de seu 
periódico eletrônico; auxilia na editoração e supervisão do suporte material da série 
Modapalavra. O programa contém três projetos de extensão e um de evento, são eles: P.E. 
Série Teses de Moda - volume 3 P.E. Revista Modapalavra e-periódicos - ano 10 E.E. 
Seminário Nacional de Pesquisa e Extensão em Moda - 2017 

 
Area de Conhecimento:  

Extensão Universitária, Produção Científica, Moda 
 

Edital : 
EDITAL PAEX 08.2016 

 
Coordenador: 

Sandra Regina Rech 
 

Contato : 
sandrareginarech@gmail.com 

 
Homologação : 

26/10/2016 
 

Data de Inicio : 
01/03/2017 

 
Data de Termino : 

31/12/2017 

mailto:sandrareginarech@gmail.com


Observatório Tecnológico de Moda - Ano 2017 
 

O Programa de Extensão proporciona acesso da comunidade empresarial e 
profissionais liberais, através do Observatório Tecnológico de Moda, 
instrumento de disseminação do conhecimento relevante ao setor. Assim, 
serão oferecidos Cursos e Ciclo de Palestras na área de moda para 
Empreendedores Individuais, Micro e Pequenas empresas e pessoas da 
comunidade interessadas. Pretende-se que o observatório apoie a melhoria e 
ampliação do empreendedorismo no Estado de SC. Integram o Programa as 
seguintes ações: 1) Evento: Workshop Metodologia Canvas de Modelagem de 
Negócio aplicada a empresas de Moda, para empresas convidadas e 
empreendedores de Moda e Vestuário 2) Evento: Workshop Plataformas 
digitais para o desenho de moda, para empresas convidadas, profissionais 
liberais, e acadêmicos do curso de moda e comunidade em geral 3) 
Observatório de Moda: postagens semanais na homepage do Observatório 4) 
Criação de conhecimento aplicado e disponibilização na Homepage 5) Galeria 
de Profissionais da Moda: um espaço para divulgação da produção acadêmica 
e técnica dos estudantes e egressos do curso de moda 

 
Area de Conhecimento: 

Gestão do conhecimento, inovação, mídia digital, tecnologia, 
empreendedorismo 

 
Edital : 

         EDITAL PAEX 08.2016 
 

       Coordenador: 
Silene Seibel 

 
Contato : 

       silene@silene.com.br 
 

Homologação : 
26/10/2016 

 
Data de Inicio : 

01/03/2017 
 

        Data de Termino : 
31/12/2017 

mailto:silene@silene.com.br

