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1. IDENTIFICAÇÃO DO PROJETO DE CURSO 
 

Aprovado pela Resolução nº 18/CONEX/IFSP, de 14 de março de 2018 

 

Nome do curso: Costureira de Máquina Reta e Overloque 

 

Eixo tecnológico: Produção Industrial 

 

COORDENAÇÃO 

Coordenador: Tamara de Lima   

E-mail: tamara.lima@ifsp.edu.br 

Telefone: (18) 3281-9593 

 

COMISSÃO RESPONSÁVEL PELA ELABORAÇÃO DO PROJETO PEDAGÓGICO DO CURSO:  

Aline Karen Baldo 

Eliane Chuba Machado Rolniche 

Joselita Domingos 

Tamara de Lima 

Thalita Alves dos Santos 

 



 
 

 

2. CARACTERÍSTICAS DO CURSO 
 
Nível: Educação Básica  
 
Modalidade: Formação Inicial – FIC  

 
Forma de Oferta: Presencial  
 
Tempo de duração do curso: 20 semanas 
 
Turno de oferta: Vespertino 
 
Horário de oferta do curso: Segunda-feira das 13:30 às 15:30 

 Terça-feira  e quarta-feira das 13:30 às 16:30 
 
Carga horária Total: 160 horas 
 
Número máximo de vagas do curso: 23 (vinte e três) 
 
Requisitos de acesso ao Curso: O curso FIC em Costureira de Máquina Reta e 
Overloque, na modalidade presencial, é destinado a mulheres em condição de 
vulnerabibilidade social e econômica. O acesso ao curso se dará por meio de processo 
seletivo (inscrição e entrevista), tendo como base os critérios do Sistema de Acesso, 
Permanência e Êxito. Para tanto, dar-se-á preferência às candidatas que atendam aos 
seguintes requisitos: 
- ter idade mínima de 16 anos; 
- ter, no mínimo, o Ensino Fundamental I Completo; 
- ser cadastrada no Cadastro Único para Programas Sociais (CadÚnico) do Governo 
Federal. 
 
Periodicidade da Oferta: semestral 
 
Instituição Parceira: Prefeitura Municipal da Estância Turística de Presidente Epitácio – Centro de 

Referência de Assistência Social (CRAS) e Sebrae 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 
 

3. ESTRUTURA E FUNCIONAMENTO 
 

3.1 Justificativa da oferta do curso 

O presente documento constitui o Projeto Pedagógico do Curso de Formação Inicial 

(FIC) em Costureira de Máquina Reta e Overloque, na modalidade presencial cuja oferta 

visa à materialização de ações do Programa Institucional de Formação Profissional de 

Mulheres, doravante denominado Programa Mulheres do IFSP. Este Programa, integra um 

conjunto de ações que consolidem Políticas Públicas governamentais de inclusão 

educacional, social e produtiva de mulheres em situação de vulnerabilidade social. 

Este Projeto Pedagógico de Curso (PPC) se propõe a contextualizar e a definir as 

diretrizes pedagógicas para este respectivo Curso no âmbito do Instituto Federal de São 

Paulo. Resulta em uma proposta curricular baseada nos fundamentos filosóficos da prática 

educativa progressista e transformadora, nas bases legais da educação profissional e 

tecnológica brasileira, explicitadas na LDB nº 9.394/96 e atualizada pela Lei nº 11.741/08, e 

demais resoluções que normatizam a educação profissional e tecnológica brasileira, mais 

especificamente a que se refere à formação inicial ou qualificação profissional. Desse modo, 

o Curso de Formação Inicial em Costureira de Máquina Reta e Overloque, na modalidade 

presencial, tem por objetivo “viabilizar o ingresso e a permanência com êxito da população 

feminina brasileira em situação de vulnerabilidade social, nas instituições de educação 

profissional, visando sua inclusão educativa e sua promoção social e econômica”. (BRASIL, 

2013, p. 5). 

Dessa forma, almeja-se propiciar uma formação humana integral em que o objetivo 

profissionalizante não tenha uma finalidade em si, nem seja orientado pelos interesses do 

mercado de trabalho, mas se constitui em uma possibilidade para a construção dos projetos 

de vida dos estudantes (FRIGOTTO, CIAVATTA e RAMOS, 2005). Como marco orientador 

desta proposta, apresentam-se, neste PPC, os pressupostos teóricos, metodológicos e 

didático-pedagógicos estruturantes da proposta do Curso em consonância com o Projeto a 

qual está relacionado. 

A oferta de cursos FIC, como uma ação de Governo no Programa Mulheres do IFSP, 

utiliza uma metodologia denominada Sistema de Acesso, Permanência e Êxito. As 

alternativas metodológicas preveem, além do reconhecimento de saberes ao longo da vida, 

também sugerem “[...] instrumentos e mecanismos de acolhimento de populações não 

tradicionais, que viabilizassem o acesso à formação profissional e cidadã, com elevação de 

escolaridade, a inserção produtiva e a mobilidade no mundo do trabalho, o 



 
 
acompanhamento das egressas e os impactos gerados na família e na comunidade” 

(BRASIL, 2013, p. 3). 

Nessa configuração, os cursos de formação inicial e continuada ou qualificação 

profissional vinculados ao Programa Mulheres do IFSP, apresentam em seus programas, 

temáticas, como saúde da mulher; autoestima e relações interpessoais; gênero, cidadania e 

direitos da mulher; inclusão digital, entre outras que abordem o processo de emancipação 

das mulheres. 

Assim perspectivados, as mulheres participantes desses cursos, cônscias de seus 

direitos, deveres e de suas possibilidades e de suas capacidades, possivelmente, 

alcançarão melhoria na qualidade de vida, estendendo-a a seus pares e as suas 

comunidades locais, de modo a tornarem-se sujeitos ainda mais ativos na construção de um 

novo itinerário de vida, ao redesenhar espaços e papéis de atuação em seu entorno social e 

colaborar para o desenvolvimento da sociedade. No tocante às especificidades dessa oferta, 

o Curso FIC em Costureira de Máquina Reta e Overloque, na modalidade presencial, 

oportuniza a qualificação profissional das mulheres em condição de vulnerabilidade social e 

econômica da região, na qual se encontram, com vistas à sua inserção ou reinserção no 

mercado de trabalho, além de estimular a elevação do nível de escolaridade e contribuir 

para o resgate da autoestima e interesse das comunidades nas quais estão inseridas 

(BRASIL, 2013). 

Portanto, o IFSP Câmpus Presidente Epitácio propõe-se a contribuir com a elevação 

da qualidade dos serviços prestados à sociedade, qualificando e requalificando cidadãs 

epitacianas por meio de um processo amplo que envolve a apropriação, socialização, 

difusão e produção de conhecimentos científicos e tecnológicos. 

Tal proposta pedagógica fundamenta-se na concepção de formação humana integral 

e no comprometimento com o desenvolvimento socioeconômico da região, articulados aos 

processos de democratização e justiça social. 

A Estância Turística de Presidente Epitácio, localizada na região Oeste do Estado de 

São Paulo, tem a 3ª maior população da Região Administrativa de Presidente Prudente, que 

atualmente é composta por 53 municípios, ficando atrás, apenas, das cidades de Presidente 

Prudente e Dracena. De acordo com o Índice Paulista de Responsabilidade Social (SEADE, 

2017), o município de Presidente Epitácio faz parte do grupo 4. As cidades que são 

enquadradas neste grupo representam baixos níveis de riqueza e níveis intermediários de 

longevidade e/ou escolaridade. 

Em 2017, registrou-se a ocorrência de 42.060 moradores (SEADE, 2017). Desse 

total, 21.572 são mulheres. Até dezembro de 2017, o total de famílias inscritas no Cadastro 

Único para Programas Sociais, que reúne informações socioeconômicas das famílias 



 
 
brasileiras de baixa renda, era de 5.644 (aproximadamente 13% da população atual 

estimada). Desse total, 1209 receberam transferência de renda pelo Programa Bolsa 

Família no mês de fevereiro de 2018, sendo que 3.893 possuem renda per capita familiar 

inferior a meio salário mínimo e 198 inferior a R$ 85,00 (IBGE, 2018; MDS, 2018). A seleção 

do nosso público-alvo se dará entre as mulheres integrantes dessas famílias que são 

atendidas, preferencialmente, pelo CRAS do bairro Vila Palmira, que possui 2000 famílias 

cadastradas e 500 atendidas diretamente, mediante manifestação de interesse e entrevista 

a ser realizada na sede da CRAS. 

A demanda do Curso de Costureira de Máquina Reta e Overloque surgiu a partir de 

reuniões realizadas entre o grupo de idealização do projeto e os representantes do CRAS. 

As discussões sobre as possibilidades de ação evidenciaram que muitas mulheres já 

exercem atividades na área de corte e costura de modo informal, necessitando de 

qualificação profissional a fim de aprimorar seus conhecimentos técnicos que possibilitem o 

exercício de atividades vinculadas ao Eixo Tecnológico Produção Cultural e Design. Assim, 

a oferta deste curso por meio do Programa Mulheres do IFSP, vem ao encontro das 

necessidades e expectativas dessas mulheres, na perspectiva de contribuir para o 

desenvolvimento da sustentabilidade local, a autonomia econômica e o incentivo à 

criatividade por meio da valorização da produção, contribuindo assim, para o ingresso no 

mundo do trabalho com vínculo empregatício em empresas de confecções de uniformes ou 

por meio de formas associativas, ou ainda, por meio da produção e comercialização de 

peças de vestuário de forma individual ou coletiva. 

Por todo o Estado, encontramos empresas de confecção do vestuário. Assim, ao 

conhecer e saber aplicar os princípios e técnicas de produção, o Curso de Costureira de 

Máquina Reta e Overloque contribuirá de forma eficiente e eficaz com a produção das 

confecções de vestuário e de acessórios da região do interior de São Paulo, favorecendo 

um ambiente propício à produtividade. 

Nessa perspectiva, o Câmpus Presidente Epitácio propõe-se a oferecer o curso de 

formação inicial em Curso de Costureira de Máquina Reta e Overloque, na modalidade 

presencial, por entender que estará contribuindo para a elevação da qualidade dos serviços 

prestados à sociedade por meio de um processo de apropriação e de produção de 

conhecimentos científicos e tecnológicos, capazes de contribuir com a formação humana 

integral e com o desenvolvimento socioeconômico da região, articulado aos processos de 

democratização e justiça social. 

As ações vêm ao encontro das necessidades de complementação da qualificação 

das aprendizagens do público deste território, já que nesse CRAS, frequentemente são 

ofertados cursos de artesanato e trabalhos manuais, com a habilidade de corte e costura 



 
 
ampliam-se as possibilidades de trabalho, além de promover a aproximação desse público 

com nossa instituição de ensino. 

Neste sentido, o curso justifica-se uma vez que tem como foco principal o 

atendimento da demanda local, principalmente no que tange às demandas de geração de 

emprego e renda e de vulnerabilidade social e econômica da população feminina. 

 

3.2 Objetivos do curso 

 

Objetivo Geral: 

- Propiciar qualificação profissional de modo que as alunas aprendam a modelar, cortar, 

costurar e montar peças completas do vestuário, primando pelos valores humanos e o 

exercício da cidadania, priorizando-se a retomada e continuidade dos estudos via elevação 

da escolaridade. 

 

Objetivos Específicos: 

- Oportunizar vivências educativas que incentivem a elevação da escolaridade das 

egressas; 

- Favorecer a inserção social, mediante o desenvolvimento das relações humanas e 

orientações quanto ao empreendedorismo, emprego formal e à economia solidária; 

- Promover conhecimentos e habilidades necessários à qualificação profissional da 

Costureira de Máquina Reta e Overloque, por meio de formação de conhecimentos básicos 

e tecnológicos essenciais para que as egressas possam aproveitar as oportunidades de 

trabalho em suas próprias localidades e em contextos, voltadas à área do vestuário; 

- Conhecer práticas de empreendedorismo e associativismo, estimulando o desenvolvimento 

de práticas empreendedoras como alternativa para o desenvolvimento local; 

 

3.3 Metodologia do curso  

A metodologia é um conjunto de procedimentos empregados para atingir os objetivos 

propostos. Respeitando-se a autonomia dos docentes na transposição didática dos 

conhecimentos selecionados nos componentes curriculares, as metodologias de ensino 

pressupõem procedimentos didático-pedagógicos que auxiliem as estudantes nas suas 

construções intelectuais, procedimentais e atitudinais. Uma proposta direcionada para a 

formação humana precisa englobar três perspectivas: a individual, por valorizar os saberes e 

trajetórias de vida de cada mulher; o mundo do trabalho, por ser instrumento de certificação 

de experiências e por ter caráter formativo e humanizador e a educacional, visto agregar 

valores ao processo de aprendizagem em um itinerário formativo planejado. 



 
 

Também se destaca como ferramenta metodológica o Portfólio, compreendido aqui 

como “documento que congrega informações, descreve os conhecimentos, habilidades, 

competências (aprendizado), incluindo a documentação informal e os documentos 

referentes aos processos avaliativos”. (BRASIL, 2013, p. 3). O Portfólio será construído 

coletivamente entre os professores e coordenadores do curso e visa o atendimento, o 

acompanhamento e a avaliação dos conhecimentos e habilidades percebidos no decorrer do 

projeto. 

O curso é composto por aulas teóricas e práticas, visando atender as especificidades 

do público atendido, tendo em vista os saberes e experiências que já possuem. Ao longo do 

curso poderá ocorrer visitas técnicas a cooperativas do município e região. 

 

3.4 Perfil profissional de Conclusão 

O curso formará egressas certificadas como Costureira de Máquina Reta e 

Overloque, de acordo com o Guia Pronatec que “executa operações básicas de costura em 

tecidos planos e de malha, em máquinas retas e overloque, de acordo com especificações 

da ficha técnica, controlando a qualidade do trabalho realizado, organizando o posto do 

trabalho segundo prescrições do setor; de tempos e métodos, seguindo normas ambientais, 

de segurança e procedimentos da empresa.” (BRASIL, s/d, p. 80). A estudante egressa do 

curso FIC em Costureira de Máquina Reta e Overloque, na modalidade presencial, deve 

estar qualificada para atuar nas atividades relativas à área do curso para que possa 

desempenhar, com autonomia, suas atribuições, com possibilidades de (re)inserção positiva 

no mundo do trabalho. Dentre elas: 

• Utilizar a linguagem matemática e textual para calcular o consumo de material, 

interpretar moldes e suas graduações, relatórios, revistas têxteis e informações relevantes 

para sua atuação enquanto Costureira em Geral; 

• Aplicar os conhecimentos tecnológicos, econômicos e sociais, administrando 

ações que consolidem o papel da mulher na sociedade atual, através do exercício da 

cidadania e da sua inclusão no mundo do trabalho; 

• Realizar operações de modelagem, corte e costura, utilizando métodos, técnicas, 

procedimentos, materiais, ferramentas e equipamentos, produzindo peças básicas do 

vestuário, de acordo com as normas e procedimentos técnicos de qualidade, segurança, 

higiene e saúde. 

 

3.5 Critérios e procedimentos de avaliação da aprendizagem  

Como previsto no Guia Metodológico, o processo avaliativo deve ser contínuo, 

simétrico e reflexivo, priorizando o processo de aprendizagem e valorizando as 



 
 
competências construídas no decorrer do curso. Nessa perspectiva, a avaliação deve 

funcionar como instrumento colaborador na verificação da aprendizagem, levando em 

consideração o predomínio dos aspectos qualitativos sobre os quantitativos. 

 

Condição para Aprovação 

A aprovação do aluno em cada componente curricular está vinculada à assiduidade e 

à evolução no processo de aprendizagem. A assiduidade será registrada diariamente pelo 

professor, no Diário de Classe, por meio de chamada ou lista de presença. Será 

considerada APROVADA a aluna que obtiver o conceito de APROVADA em todos os 

componentes curriculares e frequência igual ou superior a 75% do total do período letivo. 

 

Condição para Reprovação 

Será considerada REPROVADA a aluna que obtiver o conceito de REPROVADA em 

algum dos componentes curriculares e/ou frequência igual ou inferior a 75% ao final do 

período letivo. 

 

3.6 Instalações e equipamentos, recursos tecnológicos e biblioteca 

 

Ressalta-se que, a maior parte das aulas, principalmente as práticas, serão 

ministradas nas dependências da instituição parceira que possui uma sala equipada com 13 

máquinas de costura.  

 

3.7 Pessoas envolvidas – docentes, técnicos, bolsistas e voluntários 

 

Função no Projeto Nome Formação 

Bolsista Bolsista 1 Cursando Ensino Técnico 
Concomitante/Subsequente 
ou Superior 

Vice-coordenadora Aline Karen Baldo Licenciatura em Psicologia, 
Especialização em Análise 
do Comportamento 

Colaboradora Ana Paula Zinezzi A. A. Lima Bacharelado em Serviço 
Social 

Colaboradora Eliane C. M. Rolniche Licenciatura em pedagogia, 
Especialização em 
Psicopedagogia 

Colaboradora Eliane de Jesus da Silva Bacharelado em Serviço 
Social 

Colaboradora Fernanda Cristina Gaspar 
Lemes 

Licenciatura em Pedagogia, 
Mestrado em Educação 

Colaborador Herlon Xavier Silva Licenciatura em Letras, 
Especialização em Arte, 
Educação e Terapia 



 
 
Colaborada – docente do 
curso (aulas práticas) 

Joselita Domingos Licenciatura em Ciências 
com habilitação em 
Matemática 

Colaboradora Karla Paulino Tonus Bacharelado em Psicologia e 
Licenciatura em Pedagogia, 
Doutorado em Educação 
Escolar 

Colaboradora – docente 
do curso (aulas teóricas) 

Mirian de Siqueira Gonçalves Bacharelado em 
Administração de Empresas, 
Especialização em Marketing 
de Negócios e Gestão 
Pública Municipal 

Coordenadora do Projeto Tamara de Lima Licenciatura em Pedagogia e 
História, Mestrado em 
História 

Coordenadora do Projeto Thalita Alves dos Santos Licenciatura em Pedagogia e 
História, Mestrado em 
Educação 

 
 
 
3.8 Descrição de certificados a serem expedidos: 

O curso está estruturado de forma que a aluna receba a seguinte certificação: 

“Certificado de Qualificação Profissional em Costura de Máquina Reta e Overloque”.  

 
 
 
 
 
 
 



 
 

4. MATRIZ CURRICULAR 
 
 

 

CURSO DE FORMAÇÃO INICIAL (FIC) DE COSTUREIRA DE MÁQUINA RETA E 
OVERLOQUE 

Aprovado pela Resolução nº 18/CONEX/IFSP, de 14 de março de 2018 

COMPONENTE CURRICULAR 
Teoria / 

Prática 

Nº 

Profs. 

Total 

aulas/horas 

    

Acolhimento e Integração T/P 1 20 

Elementos Básicos de Língua Portuguesa, Matemática e 

Informática 
T/P 1 

14 

Empoderamento Feminino T 1 6 

Empreendedorismo e Geração de Renda T 1 20 

Modelagem Básica, Corte e Costura T/P 1 100 

Carga horária total   160 

* Hora/aula 60 min. 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

5. EMENTAS DOS COMPONENTES CURRICULARES 

   

PLANO DO COMPONENTE CURRICULAR 

1. IDENTIFICAÇÃO 

CURSO: Costureira de Máquina Reta e Overloque 

COMPONENTE CURRICULAR Nº Aulas Total de Horas 

Acolhimento e Integração 20 20 

2. EMENTA: 
Valorização, reflexão e registro das trajetórias individuais. Metas educacionais e profissionais. A 
importância das relações humanas.  A comunicação como elemento chave nas relações 
interpessoais. 

3. OBJETIVOS: 
• Criar oportunidade e ambiente para a integração e troca de experiências de vida das 

mulheres estudantes, com vistas à valorização, à reflexão e ao registro das trajetórias 
individuais; 

• Estimular o planejamento de metas educacionais e profissionais; 

• Apresentar a estrutura acadêmica e física da instituição, bem como a função social e 
os princípios pedagógicos institucionais; 

• Informar sobre normas e procedimentos da instituição, direitos e deveres do aluno e os 
serviços de assistência ao aluno; 

• Compreender a importância das relações humanas na família, na comunidade e no 
trabalho, com vistas à inserção social que dignifique as alunas como mulheres 
cidadãs; 

• Conhecer aspectos de seu desenvolvimento pessoal como forma de 
construir/reconstruir uma autoimagem adequada para seu crescimento nos aspectos 
pessoal, social e profissional; 

• Compreender a comunicação como elemento chave nas relações interpessoais na 
família, na comunidade e no trabalho. 

4. CONTEUDO PROGRAMATICO: 
● Apresentação das estruturas física, acadêmica e de funcionamento do Câmpus. 

● Normas e procedimentos da instituição e direitos e deveres dos alunos. 

● Desenvolvimento cognitivo e afetivo da mulher. 

● A conquista da autoestima no espaço social. 

● Motivação para aprender, empreender e transformar (se). 

5. METODOLOGIA: 

• Aula informativa 

• Visita às instalações da instituição, em especial as relativas ao curso e aos locais 
que prestam serviços de assistência ao aluno. 

• Elaboração do Mapa da Vida 
• Exposições dialogadas. 

• Análise de filmes/vídeos. 

• Análise de situações-problema, envolvendo as relações humanas na família, na 

comunidade e no trabalho. 

6. AVALIAÇÃO DA APRENDIZAGEM: 
A avaliação realizar-se-á de forma contínua mediante a sistematização dos conteúdos, 
estabelecendo-se relações entre os objetivos propostos e sua efetivação, bem como a 
frequência, participação das alunas nas atividades desenvolvidas e a produção de um trabalho 
final, tendo em vista o resgate da autoestima das alunas, propondo situações imaginárias ou 
reais pela busca da qualidade de vida da mulher. 
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PLANO DO COMPONENTE CURRICULAR 

1. IDENTIFICAÇÃO 

CURSO: Costureira de Máquina Reta e Overloque 

COMPONENTE CURRICULAR Nº Aulas Total de Horas 

Elementos Básicos de Língua Portuguesa, Matemática 
e Informática 

14 14 

2. EMENTA: 
Aprender a Aprender. O uso da Informação no dia a dia. Cidadania, Igualdade e Inclusão. 
Comunicar é preciso. Fazendo as contas. ABC da informática. 

3. OBJETIVOS: 
• Capacitar a participante para melhor absorção dos conteúdos apresentados durante o 

curso; 
• Promover a revisão de elementos básicos inerentes a aprendizagem e revisão dos 

conceitos de português, matemática e informática. 

4. CONTEUDO PROGRAMATICO: 
• Aprender a Aprender 
• O uso da Informação no dia a dia 
• Cidadania, Igualdade e Inclusão 
• Comunicar é preciso: 

• Interpretação de texto:  
• Informações implícitas (pressupostos, inferências, subentendidos); 
• Funções da linguagem; 
• Tipos de gênero textuais. 

• Fazendo as contas: 
• Sistemas de numeração;  
• Conjuntos numéricos;  
• Operações com números reais (naturais, inteiros, racionais); 

• ABC da informática: 
• Introdução à informática básica;  
• Área de trabalho;  
• Editor de Texto: digitação e manipulação de texto;  
• Copiar, recortar e colar texto; nomear, salvar e encerrar sessão de trabalho;  
• Internet: acesso a páginas, páginas de pesquisa e métodos de busca. 

5. METODOLOGIA: 
Procedimentos inspirados no modelo de aprendizagem propostos pela Andragogia: simulações, 

dinâmicas de grupo, oficinas, tempestades de ideias, roda de conversa e exposição. 

6. AVALIAÇÃO DA APRENDIZAGEM: 
      A avaliação se dará da seguinte maneira: 
      1. Participação  
      2. Leitura dos textos 
      3.   Resolução de exercícios 
      4. Trabalho Final 
      5. Elaboração de Portfólio 



 
 

7. BIBLIOGRAFIA BÁSICA: 
 
BECHARA, Evanildo. Moderna Gramática Portuguesa. 37ª. Ed. Rio de Janeiro: Fronteira, 
2009. 
 
BOLD, Brian. Atividades Matemática. Portugal: Editora Gradiva, 1994. 
 
SANTANA, V. Internet: Navegando Melhor na Web. São Paulo: Senac, 2007. 
 

8. BIBLIOGRAFIA COMPLEMENTAR: 
 
SOARES, Magda B. Linguagem e Escola: Uma Perspectiva Social. São Paulo: Ática, 1986. 

 



 
 
 

   

PLANO DO COMPONENTE CURRICULAR 

1. IDENTIFICAÇÃO 

CURSO: Costureira de Máquina Reta e Overloque 

COMPONENTE CURRICULAR Nº Aulas Total de Horas 

Empoderamento Feminimo 06 06 

2. EMENTA: 
O conceito de gênero. Empoderamento feminino. O papel da mulher nas diferentes esferas 
sociais. 

3. OBJETIVOS: 

• Entender que podemos ser sujeitos ativos de todas as mudanças; 

• Refletir acerca de seu papel nas diferentes esferas sociais; 

• Proporcionar reflexões acerca do conceito de “empoderamento feminino” 

4. CONTEUDO PROGRAMATICO: 
• Reflexões acerca do conceito de “gênero feminino” 
• Reflexões acerca do conceito de “empoderamento feminino” 
• O papel da mulher nas diferentes esferas sociais 

5. METODOLOGIA: 
Procedimentos inspirados no modelo de aprendizagem propostos pela Andragogia: simulações, 

dinâmicas de grupo, oficinas, tempestades de ideias, roda de conversa e exposição. 

6. AVALIAÇÃO DA APRENDIZAGEM: 
      A avaliação se dará da seguinte maneira: 
      1. Participação  
      2. Leitura dos textos 
      3.   Resolução de exercícios 
      4. Trabalho Final 
      5. Elaboração de Portfólio 

7. BIBLIOGRAFIA BÁSICA: 
 
BENEVIDES, M. V. Educação em direitos humanos: de que se trata?.Convenit Internacional 
(USP), v.6, p.45-50, 2001. 
 
BLANCHARD, Ken. As 3 chaves do empowerment: Guia Prático. Rio de Janeiro: Record 

(2001). 

ROSA (Org.) Mulheres Mil: do sonho à realidade. Brasília: Ministério da Educação, 2011. 
DEL PRETTE, Almir. Psicologia das relações interpessoais: vivências para o trabalho em grupo. 
Rio de Janeiro: Vozes, 2001. 

8. BIBLIOGRAFIA COMPLEMENTAR: 
 
TIBA, Natércia. Mulher sem script. São Paulo: Integrare Editora (2012). 

 

 

 

 



 
 
 

   

PLANO DO COMPONENTE CURRICULAR 

1. IDENTIFICAÇÃO 

CURSO: Costureira de Máquina Reta e Overloque 

COMPONENTE CURRICULAR Nº Aulas Total de Horas 

Empreendedorismo e Geração de Renda 20 20 

2. EMENTA: 
Acultura empreendedora e a cultura da cooperação. A gestão e o planejamento empresarial: 
Análise mercadológica e Financeira. Empreendedorismo. Plano de ação. 

3. OBJETIVOS: 
• Fomentar a cultura empreendedora e a cultura da cooperação. 
• Proporcionar conhecimentos relativos à gestão e ao planejamento empresarial. 
• Contribuir para o desenvolvimento local, integrado e sustentável bem como para 

geração de emprego e renda da comunidade por meio da elaboração de um plano de 
negócios. 

• Promover a exibição dos trabalhos práticos, desenvolvidas no curso, envolvendo a 
comunidade acadêmica e externa. 

• Proporcionar a reflexão sobre as aprendizagens sobre gestão e empreendedorismo 
adquiridas no processo de formação. 
Promover a exposição de artigos e o exercício à organização e gestão de negócios. 

4. CONTEUDO PROGRAMATICO: 
• Conceitos e perspectiva do empreendedorismo contemplando a criação do negócio, 

financiamento, gerenciamento, expansão e encerramento do mesmo.  
• Inovação: conceitos a produto, processo e organização relacionando o tema à 

estratégia e ao desempenho de mercados. 
• Plano de ação.  

5. METODOLOGIA: 
Procedimentos inspirados no modelo de aprendizagem propostos pela Andragogia: simulações, 

dinâmicas de grupo, oficinas, tempestades de ideias, roda de conversa e exposição. 

6. AVALIAÇÃO DA APRENDIZAGEM: 
      A avaliação se dará da seguinte maneira: 
      1. Participação  
      2. Leitura dos textos 
      3.   Resolução de exercícios 
      4. Trabalho Final 
      5. Elaboração de Portfólio 

7. BIBLIOGRAFIA BÁSICA: 
KOTLER, Philip. Marketing de A a Z: 80 conceitos que todo profissional precisa saber .Rio 
de Janeiro: Elsevier, 2003. 
 
LAGES, Patrícia. Virada Financeira: Uma mudança de 180 graus em 180 dias para alcançar 
a estabilidade em todas as áreas da vida. Rio de Janeiro: Vida Melhor (2015). 
 
LECHTER, Sharon. Pense e Enriqueça: Para mulheres. Porto Alegre: CDG (2014). 
 
MELO, Liana. Beleza Natural: A história da rede de cabelereiros que levantou a autoestima 
das brasileiras. Rio de Janeiro: Sextante (2015). 
 



 
 

ROSA, Claudio Afrânio. Como elaborar um plano de negócios. Brasília: SEBRAE, 2013. 

8. BIBLIOGRAFIA COMPLEMENTAR: 
Oficina Sei Formar Preço. Manual do participante. Brasília: SEBRAE, 2015. 
 
Oficina Fluxo de Caixa. Manual do participante. Brasília: SEBRAE, 2015. 
 
Oficina Ganhe Mercado. Manual do Participante. Brasília: SEBRAE, 2015. 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 

   

PLANO DO COMPONENTE CURRICULAR 

1. IDENTIFICAÇÃO 

CURSO: Costureira de Máquina Reta e Overloque 

COMPONENTE CURRICULAR Nº Aulas Total de Horas 

Modelagem Básica, Corte e Costura 100 100 

2. EMENTA: 
O Planejamento e desenvolvimento do produto. A estrutura e classificação das máquinas de 

costura. As etapas da reprodução da roupa: ampliação, risco, corte, montagem, acabamento, 

passadoria e controle de qualidade. Identificação de matéria-prima e aviamentos para o setor de 

corte.  Práticas de corte manual e de costura. Acabamento: inspeção final e passadoria. 

3. OBJETIVOS: 

● Proporcionar a elaboração de modelagens por meio da medição do corpo humano; 

● Estudar as variações de modelos, de acordo com o caimento desejado; 

● Realizar a graduação de moldes, fazendo as reduções ou ampliações necessárias; 

● Entender e classificar os equipamentos de corte e costura; 

4. CONTEUDO PROGRAMATICO: 
● Planejamento e desenvolvimento do produto; 

● Estrutura e classificação das máquinas de costura; 

● Guias e dispositivos; 

● Práticas de costura, utilizando máquinas, guiadores e aparelhos; 

● Etapas da construção da roupa: croqui, modelagem, corte, montagem, primeira prova, 
acabamento, segunda prova, peça-piloto e ficha técnica; 

● Etapas da reprodução da roupa: ampliação, risco, corte, montagem, acabamento, 
passadoria e controle de qualidade; 

● Identificação de matéria-prima e aviamentos para o setor de corte; 

● Conhecimentos teóricos e práticos de enfesto, encaixe, risco e corte; 

● Formas de acondicionamento de matéria-prima antes, durante e após o corte; 

● Práticas de corte manual; 

● Importância da revisão antes, durante e após o corte; 

● Acabamento: inspeção final e passadoria. 

5. METODOLOGIA: 

● Aulas expositivas/dialogadas com abordagem prática; 

● Aulas práticas supervisionadas. 

6. AVALIAÇÃO DA APRENDIZAGEM: 
A avaliação realizar-se-á de forma contínua mediante a sistematização dos conteúdos, 
estabelecendo-se relações entre os objetivos propostos e sua efetivação, bem como a 
frequência e participação das alunas nas atividades desenvolvidas, individual ou em equipe, de 
desenvolvimento dos moldes em modelagem plana, graduação dos moldes, construção da 
roupa e reprodução da roupa. 
 



 
 

7. BIBLIOGRAFIA BÁSICA: 
CAVALHEIRO, Rosa Marli. Moldes femininos: noções básicas. Rio de Janeiro: SENAC 
Nacional, 2004. 
 

DUARTE, Sônia; SAGGESE, Sylvia. Modelagem industrial brasileira. Rio de Janeiro: Sonia 
Regina Duarte Reis, 2002. 
 

FULCO, Paulo de Tarso; SILVA, Rosa Lúcia de Almeida. Modelagem plana feminina. Rio de 
Janeiro: SENAC Nacional, 2003. 

8. BIBLIOGRAFIA COMPLEMENTAR: 
FISCHER, Anette. Construção do vestuário. Porto Alegre: Bookmam, 2010. 
 

HEINRICH, Daiane Pletsch. Modelagem e técnicas de interpretação para confecção 
industrial. Novo Hamburgo: Feevale, 2005. 
 

SABRÁ, Flávio. Modelagem: tecnologia em produção de vestuário. São Paulo: Estação das 
Letras e Cores, 2009. 
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