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Tá na Moda, Tá na Faixa!

Moda da Unifor

O

Curso de Design de Moda da
Unifor existe há quatro anos e
tem nota máxima no Ministério
da Educação. Para obter excelência,
os docentes desenvolvem projetos que
trabalham a criação, o gerenciamento
e a operacionalização das ideias do designer no mundo da moda, oferecendo
uma experiência diferenciada aos seus
alunos. Desta maneira, os estudantes
vivenciam diariamente a profissão pelos Projetos Integradores oferecidos,
podendo criar, desenhar, ampliar e materializar suas ideias.

f www.portaldonic.com.br/jornalismo

“O curso não é nada fácil. É
muito trabalhoso, mas o bacana é exatamente isso: ter
uma noção de como funciona tudo. Eu posso ir para
o setor de criação, para a
modelagem, para o marketing,
para a produção de moda e eu posso montar o meu negócio. A pessoa
se forma sabendo de todas as facetas e que todas elas são importantes nesse processo”, afirma Ana
Cláudia, coordenadora do Curso de
Design de Moda da Unifor.

Moda democrática, acessível
e moderna. Essas são as palavras que remetem ao projeto
“Moda na Faixa”. As criações
são feitas pelos alunos e apresentadas em ruas e avenidas, proporcionando um desfile feito para todos. O evento acontece nas faixas de

Dragão Fashion Brasil
Desde 1999, o Dragão Fashion Brasil
(DFB) tornou-se um dos maiores eventos da área no País. Na última edição do
DFB, em 2017, os alunos do Curso de
Design de Moda da Unifor conquistaram
o 2° lugar no “Concurso dos Novos”. A
coleção “Suelo Secreto”, inspirada no
Peru, foi responsável pela classificação.
Em 2016, os estudantes alcançaram o
1° lugar com uma coleção inspirada na
obra da pintora Frida Kahlo.

UMI
O Unifor Moda Integra (UMI) é um desfile
semestral que apresenta, para o público
e para o mercado, o material produzido pelos alunos durante o semestre. O
UMI, além de expor as peças originais
dos estudantes, também trata da inclusão em todas as edições, acessibilizando o evento para todos. Os trabalhos
desenvolvidos nos Programas Integradores mobilizam os estudantes sob a
orientação dos professores do Curso.
Os docentes avaliam os produtos e selecionam os melhores para o desfile e a
exposição.

Aberto de terça a sexta das 10h às 20h Sábado e domingo das 14h às 19h
Informações: 3477.3319 / www.unifor.br

pedestres durante o intervalo de tempo
do sinal de trânsito. Quando os carros
param no sinal vermelho, os modelos
transformam a rua em uma passarela.
A última edição apresentou duas coleções composta por oito looks desenvolvidos pelos alunos da disciplina Programa Integrador II.

Tá na Moda, Tá na Praia!
O “Tá Na Moda, Tá Na Praia!” teve a sua
primeira edição realizada logo no início
do ano de 2017. A ação buscou trazer,
por meio das coleções idealizadas pelos
alunos para o UMI, estilo e cores para o
verão da capital cearense. O cenário foi
a barraca de praia Guarderia Brasil, na
Praia do Futuro.
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