Título do grupo / Semestre / Ano / Vagas:
Moda Contemporânea
2016.2
Design e Sociedade – tarde
20 vagas + 5 para mobilidade acadêmica e/ou outros cursos
Professore
Simone Barros
Objetivos
Promover uma compreensão maior sobre as questões relativas a moda através
da analise de sua história contemporânea.
Metodologia
Teremos aulas expositivas com vídeos, filmes com figurino de época. Em cada
aula teremos um momento para leitura de textos, um momento para debate e
um momento para acompanhamento de um projeto prático. O projeto prático
irá acompanhar todo o semestre, com atividades semanais que serão
apresentadas nas reuniões e debatidas entre os participantes do grupo de
estudo.
Conteúdo programático
•
•
•
•
•
•

Conceitos de Moda
Alta costura
Século XX e início do Século XXI
Corpo
Moda e imagem
Moda e arte

Sistema de avaliação
Lista de critérios ponderados:
1. assiduidade
2. participação nas atividades práticas
3. participação nos debates teóricos
4. orientabilidade
Atividades e trabalhos a serem avaliados:
1. trabalho de design de mini-modelos (bonecas)
2. apresentação em forma de seminário das atividades realizadas por semana

Equipamentos didáticos
Utilizaremos uma sala de aula com projetor e computador.

Requisitos
Interesse por moda, cultura e contemporaneidade.
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