Por que cursar
Moda na
Unochapecó?
Neste e-book, você vai conhecer os principais
diferenciais do curso de Moda da Unochapecó,
que qualificam o curso como uma das melhores
opções para você que está pensando em seguir
essa profissão, e como eles vão fazer a diferença
na sua formação. Entre eles você vai ver:
O único curso superior em Moda do Oeste Catarinense.
Uma superestrutura com Usina da Moda: Teciteca,
Modateca e Núcleo de Pesquisa em Moda.
Desenvolvimento na prática com software
especializado para modelagem computadorizada.
Possibilidade de estágios em empresas da região,
desde o 1º semestre.
Focado em Vestuário e Têxtil
Mensalidade com o preço fixo de R$ 755,00. O único
reajuste no valor será o índice inflacionário.
Modelo de ensino focado em experiências
(Aprendizagem Baseada em Experiências - ABEx).
Aulas teóricas com porcentagem de ensino a distância.

Bom, mas antes de conhecer o curso, você
precisa saber um pouco mais sobre a estrutura
da Unochapecó para entender como ela fará
toda a diferença na sua formação.

Unochapecó:
nota máxima
no MEC, entre as
melhores do país
A Universidade Comunitária da Região de
Chapecó existe desde 1970 e trouxe para a
região Oeste de Santa Catarina o primeiro
curso de graduação. Em 2020, completou 50
anos de história, com credibilidade reconhecida
em todo o território nacional.
A primeira turma da Universidade formouse em Pedagogia e a partir desse curso
a Unochapecó foi crescendo. Em 2016, já
eram mais de 30 mil profissionais formados,
mais de 40 cursos de graduação, além de
especializações, mestrados e doutorados.

Em 2018, a Unochapecó se tornou a

primeira universidade
do Oeste Catarinense
a conquistar nota
máxima na avaliação
do Ministério da
Educação (MEC).
Até aquele momento, apenas 21
universidades possuíam essa nota no
Brasil, e ainda hoje são poucas, cerca de 30
universidades em todo o país.
Mas a Unochapecó foi muito além disso, e,
até o final de 2019, vinte cursos também
conquistaram a nota máxima no MEC (nota
5) e todos os demais cursos avaliados
conquistaram uma ótima avaliação, nota 4.
Isso comprova que a Unochapecó possui um
padrão de excelência muito diferenciado em
estrutura, professores e qualidade de ensino,

tanto para a cidade quanto para o país. Isso vai
fazer muita diferença quando você se formar
e começar a atuar na sua profissão, seja numa
empresa ou de forma empreendedora.
A Universidade Cinquentenária do Oeste
Catarinense completa esse ciclo participando
ativamente do desenvolvimento sustentável
da região e da transformação e formação
profissional cidadã de cada um dos estudantes
que passa por aqui, mostrando que somente
com conhecimento científico é possível mudar
o mundo.

Se você também
acredita, então você
é um dos nossos!

O único curso superior em
Moda do Oeste Catarinense
Desde a sua fundação, a Unochapecó tem o
propósito de produzir e difundir conhecimento
para desenvolver o Oeste Catarinense de
forma sustentável. Para isso, acredita que a
formação cidadã de profissionais em todas as
áreas e segmentos contribui para a evolução
da nossa região.
Criar o primeiro e único curso superior em
Moda da região faz parte dessa missão
em todos os sentidos, tanto para produzir
e difundir novos conhecimentos na região,
quanto para formar profissionais que vão
contribuir diretamente para a formação de
uma cultura mais rica, diversa, plural e cidadã
na nossa região, produzindo, disseminando e
cooperando com o cenário da moda local.

Uma superestrutura com a Usina
da Moda: Teciteca, Modateca e
Núcleo de Pesquisa em Moda
O curso de Moda da Unochapecó possui uma
superestrutura com laboratórios especializados
e muito bem equipados para que a teoria se
alie à prática. A Usina da Moda faz parte da

Laboratório de Modelagem Plana e Tridimensional

estrutura do curso, e é onde os estudantes
mais atuam durante as aulas práticas. Sua
infraestrutura está subdividida em: Teciteca,
Modateca e Núcleo de Pesquisa em Moda.
Somente na Teciteca, por exemplo, você
encontra mais de quatro mil mostruários
de tecidos, linhas e diversos materiais
acessíveis para suas produções no decorrer
do curso. Vale frisar, também, que aqui os
estudantes aprendem desde cedo a trabalhar
com um software especializado para
desenvolvimento em desenho e modelagem
de vestuário utilizado em toda a indústria da
moda.
Além disso, você poderá participar de desfiles
de moda (como o Uno Fashion Day), que
reúnem as produções dos acadêmicos no brilho
das passarelas. As peças são desenvolvidas
com muita pesquisa de campo, referências de
personalidades, estilos e até mesmo com base
na história e cultura de diferentes países.

O Uno Fashion Day é considerado
um dos principais eventos de
Moda do Oeste Catarinense
Todos os anos o evento recebe uma temática
diferente que desafia a criatividade dos
estudantes. O curso todo produz e organiza um
desfile onde são apresentadas as criações dos
acadêmicos do 8º período.
Toda a Universidade acaba se envolvendo,
os modelos convidados são alunos de outros
cursos ou professores da Uno, a imprensa
interna ajuda a cobrir o evento e, por fim,
acaba se tornando um verdadeiro espetáculo
acompanhado por todos.

Enquanto desfile, o Uno Fashion Day acontece
somente em Chapecó e já são 10 desfiles no
total. O evento dura entre 40 e 50 minutos
e empresas e lojas de toda a região são
convidadas para participarem e prestigiarem o
evento.

Mercado de trabalho e atuação
na área de Moda
Dentro da área de Moda há cinco áreas
principais de atuação que você pode escolher
seguir ou se especializar: vestuário, acessórios,
joias, aviamentos e calçados. E aqui na Uno,
você se prepara para todas elas desde o
1º semestre, com possibilidade de realizar
estágios voluntários e não obrigatórios em
empresas da região.
Em relação ao mercado de trabalho, o cenário
industrial na nossa região está se fortalecendo
na indústria têxtil e vestuário, onde surgem o
maior número de vagas para profissionais da
Moda.
Hoje, a grande maioria dos estudantes de
Moda já está trabalhando nas mais diversas
áreas da profissão. Há egressos da Uno
trabalhando em lojas, indústrias e empresas,
como: Ogochi, Renner, Riachuelo, Damyller,
Colcci, Dass, entre outras, tanto em Chapecó e
região, quanto em outros estados também.

Experiência de mercado
Formação ainda mais próxima da prática
profissional
Aqui na Unochapecó, o contato do estudante
com as diversas possibilidades de atuação
é valorizado. É por isso que as atividades
acadêmicas se baseiam no aprendizado a partir
da experiência do aluno, aliando teoria e prática.
Esse modelo de ensino segue a orientação da
Aprendizagem Baseada em Experiências, a
ABEx. Ao ingressar no curso, você vai ouvir falar
muito nela. Uma disciplina por semestre, até
o 6º período, leva esse nome e é responsável
por promover um contato com as empresas,
instituições e com a comunidade de forma geral.
No curso de Moda, os estudantes têm contato
com vários setores da sociedade e produzem
figurinos de diferentes eventos culturais
e atividades promovidas por empresas,
organizações e pelo poder público.
Isso tudo porque o modelo da Aprendizagem
Baseada em Experiências integra conhecimento
teórico, prática profissional e atividades de
extensão. O que significa que além de aprender,
a sociedade sai ganhando com o conhecimento
que é produzido aqui.
Isso é ser comunitária!

Saiba mais sobre o curso de
Moda
A formação em Moda tem duração de 4 anos,
ou seja, seus sonhos estão a 8 semestres de
distância. No decorrer do curso, você aprende
as diferentes áreas que pode atuar e como
tornar-se um profissional de sucesso.
Para alcançar as exigências do mercado,
você verá disciplinas que envolvem: visual
em merchandising, codificação de signos,
referência visual de loja, vitrine e peças,
gerenciamento, empreendedorismo e muitas
outras.
Nos primeiros semestres são estudadas
disciplinas básicas de profissionalização do
profissional em Moda. Não é preciso saber
desenhar para fazer Moda, apenas entender
a produção e as etapas do desenho, mas isso
tudo você aprenderá no decorrer do curso. Do
segundo semestre em diante são disciplinas
específicas da Moda como projetos de
vestuários, joias, aviamento, desenho técnico e,
finalmente, o vestuário em si.
Ao longo do curso, os estudantes conhecem,
também, os tipos de máquinas, costuras

e agulhas. Aprendem a fazer modelagem
plana, modelagem tridimensional (manequim)
e estudam a Moda relacionada ao
comportamento humano, sempre atentos para
o conceito de Moda como comportamento, não
apenas material físico.
A partir do contato com as disciplinas sobre
a produção de calçados, também acontecem
algumas visitas a indústrias do ramo, como
a Dakota, por exemplo, para poder ver
de perto a produção em uma empresa
especializada. Além de tudo isso, você ainda
tem a possibilidade de realizar estágios em
empresas da região, desde o 1º semestre.

Laboratório de Joias e Utensílios

Profissionais qualificados para o
mercado
Realizar estágio na Usina da Moda e participar
de um intercâmbio em Portugal, são dois
grandes diferenciais de sua formação, comenta
a egressa Flávia Thais De Mello Candeia Perotti.
“Foi um período de aprendizado e crescimento.
No estágio, consegui aprender muito,
conheci muitas pessoas que com o convívio
me ajudaram a traçar um caminho que com
certeza resultou na profissional que sou hoje.
Realizar mobilidade acadêmica também foi
muito importante. A Unochapecó tem essas
bolsas de estudos que trazem essa realidade
mais perto do estudante”.
Logo após encerrar o trabalho de conclusão de
curso, Thais retornou à sua cidade natal, e já
teve sucesso na primeira entrevista de emprego
que realizou dentro da área que escolheu.
“No ramo que atuo hoje, como designer
em uma fábrica de roupinhas e enxovais
de bebês, faço toda a parte de desenhos
técnicos, criação de coleção, editoriais.
Tudo que aprendi na faculdade, nas aulas de
Corel, Photoshop, aulas de criação de moda,
fotografia, estamparia”.

E aí? Gostou de conhecer a
estrutura que está te esperando
por aqui? Aprendeu alguma coisa
que você ainda não sabia?
Bom, esse é só o começo. Você também
pode falar com o coordenador do curso
ou chamar a gente no whats
(49 3321 8000) pra trocar uma ideia.
Se você já se decidiu é só se inscrever no
seu curso clicando aqui, torcer muito pra
ser aprovade no Vestibular Uno e começar
a mudar o mundo!

