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Resumo:  
Este estudo propõe organizar as estruturas das metodologias aplicadas nas disciplinas de Projeto de 
Coleção do Curso Superior de Tecnologia (CST) em Design de Moda da Faculdade de Tecnologia do 
Serviço Nacional de Aprendizagem Industrial (Senai)/Curitiba,  com base nos fundamentos do design e na 
participação do corpo docente. Com a implementação de cursos de Design de Moda no nível superior, o 
desafio para o ensino é formar um profissional com as competências demandadas pelo mundo do trabalho, 
desenvolvendo nesse aluno uma forma de pensar e atuar condizente com o cenário atual. Os objetivos que 
orientaram o desenvolvimento da proposta foram discutir e conceber uma estrutura transversal para a 
disciplina de Projeto de Coleção identificando, selecionando, analisando e confrontando as metodologias de 
design para então obter o resultado do estudo: uma organização na estrutura projetual dividida em macro e 
microestruturas para o produto do vestuário. A metodologia utilizada divide-se em quatro fases: 1) analisar, 
identificar, que contempla a fundamentação teórica; 2) definir e criar, que abrange a análise de dados e o 
mapeamento de metodologias do design; 3) idealizar e elaborar, que se refere à organização das estruturas 
ao processo de design de moda no CST em Design de Moda por meio de procedimentos como questionário 
e workshop em uma abordagem participativa; 4) validar, cujo propósito é ratificar a organização da estrutura 
metodológica sugerida. O resultado obtido consistiu na organização de uma estrutura projetual para as 
disciplinas de Projeto de Coleção do CST do Senai/Curitiba.  
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