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A Faculdade de Tecnologia SENAI Ítalo Bologna, oferta a especialização de 

Pós-graduação Lato Sensu em MBI EM MODA E ECONOMIA CRIATIVA a ser 

realizada na Faculdade Senai Ítalo Bologna. 

1.NOME DO CURSO  

PÓS-GRADUAÇÃO LATO SENSU MBI EM MODA E ECONOMIA CRIATIVA 

2. OBJETIVO  

Suprir o mercado de trabalho, formando especialistas que possuam uma visão 

atualizada do mercado de moda e das novas tecnologias emergentes. Que estes 

profissionais sejam capazes de atuar como designers de moda no contexto da 

Economia Criativa e da Economia Colaborativa com produtos, serviços e conteúdo de 

moda que construam uma cultura de moda com pilar na identidade local e nacional. 

Proporcionar também a aquisição das capacidades sociais, organizativas e 

metodológicas para atuar de forma responsável e ética, observando a conservação 

de direitos e valores sociais e preservando a sustentabilidade cultural, social e 

ambiental. 

2.1 OBJETIVOS ESPECÍFICOS  

Formar um profissional designer de moda mais competente para atender as atuais 

demandas do mercado de forma que o curso proporcione a capacitação para:  

 A elaboração de projetos e o desenvolvimento de produtos, serviços, 

processos e conteúdo de moda inovadores, com valor cultural e sustentáveis no 

contexto da economia criativa.  
 A realização de curadoria de produtos, serviços, processos e conteúdo de moda 

com valor cultural e sustentáveis no contexto da economia criativa. 

 A articulação ações de moda junto a outros setores do mercado, de forma 

inovadora, viável e competitiva para o mercado. 

 A reflexão contínua por meio de conhecimentos que valorizam a diversidade, a 

criação artística do design, a criação do produto com identidade brasileira e que 

promovam o diálogo com as diversas redes criativas que dialogam com a moda 

em Goiás. 

3.JUSTIFICATIVA 

Nos últimos anos a Economia Criativa vem sendo apontada como a principal alavanca 

de desenvolvimento para o século 21 e deverá movimentar aproximadamente US$ 6 

trilhões até 2020. Esta prospecção se deve ao fato de a Economia Criativa trabalhar 

com o único recurso que não se esgota: o capital intelectual que é composto por 

conhecimento, cultura e criatividade. Segundo Lala Deheinzelin, do Conselho do 

Instituto Nacional de Moda e Design 1, “desenvolver a Economia Criativa é estratégico 



 

 

 

 
FACULDADE SENAI ÍTALO BOLOGNA 

ENDEREÇO: R. ARMOGASTE JOSÉ DA SILVEIRA, 612 - ST. CENTRO OESTE, GOIÂNIA - GO, 74560-020 / (62) 3226-4500 

www.senaigo.com.br 

 

para a sustentabilidade do planeta e de nossa espécie”. Seguindo esta tendência, o 

SENAI tem movido mais esforços para fomentar esta economia voltando seu olhar 

para o mercado de moda incluindo a Moda Autoral e Colaborativa. 

Neste cenário, a oferta de o curso de especialização MBI 4em Moda e Economia 

Criativa objetiva preencher esta lacuna de formação profissional, tendo em vista que 

a Faculdade de Tecnologia SENAI Ítalo Bologna hoje com 49 anos de existência e 

maior unidade do SENAI de Goiás é uma das principais entidades responsáveis pela 

formação de mão de obra no estado. 

4.PÚBLICO-ALVO  

O curso de Pós-Graduação em MBI em Moda e Economia Criativa se destina aos 

profissionais portadores de diploma de graduação e experiência profissional nas áreas 

relacionadas, que buscam atualizar ou adquirir uma sólida formação teórica e prática 

em Moda e Economia Criativa. 

Graduados em Design de Moda, Design Industrial, Artes e correlatas, além de outros 

profissionais graduados em outras áreas que atuem em atividades relacionadas ao 

mercado da Moda, docentes e pesquisadores também atuantes nestas mesmas 

áreas. 

5.TRABALHO DE CONCLUSÃO 

O Trabalho de Conclusão de Curso - TCC será apresentado sob a forma de 

monografia, protótipo com a elaboração de artigo, resenha crítica, projeto de pesquisa, 

estudo ou relato analítico de caso, resumo expandido ou outra forma citada no projeto 

do curso e aprovado pela Coordenação geral da pós-graduação Lato sensu. 

6.NÚMERO DE VAGAS 

Mínimo de 25 e máximo de 35 

7.CARGA HORÁRIA DO CURSO 

400 horas sendo 360 horas em sala de aula e 40 horas em orientação do TCC. 

8.PERÍODO E PERIODICIDADE DO CURSO 

Início do curso: Abril de 2019. 

Término do curso: Fevereiro de 2021. 

Aulas quinzenais, às sextas de 18:45 às 22:45 e sábados des 8:00 às 12:00 e das 

13:00 às 17:00. 
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9.ESTRUTURA CURRICULAR:  

UNIDADES CURRICULARES 
CARGA 

HORÁRIA 
Moda e Mercado  24 

Economia Criativa e Colaborativa 24 

Sustentabilidade no Mercado de Moda 24 

Identidade Cultural Aplicada a Projetos de Moda 36 

Estratégia Empresarial para Inovação 36 

Gestão Financeira 36 

Design de Produtos 24 

Design de Serviços 24 

Processos Criativos 12 

Tecnologia de Materiais 24 

Processos Produtivos na Indústria da Moda 24 

Prototipia Aplicada a Projetos de Moda 24 

Curadoria em moda 24 

Negócios Articulados com a Moda 12 

Metodologia Científica 24 

Trabalho de Conclusão de Pós-graduação 40 

Total                                                                                                                           402 horas 

10. PROCESSO E CRITÉRIOS DE SELEÇÃO DOS CANDIDATOS  

10.1 Do período e valor das inscrições: 

10.1.1 Inscrições: 01/01/2019 até 10/04/2019 

10.2 Matrícula: 10/04/2019 até 26/04/2019 

10.3 Do critério de seleção dos candidatos: 

10.3.1- Análise curricular e entrevista (a entrevista poderá ser feita por web 

conferência). 

 

 

10.4 Da forma de realização das inscrições: 
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10.4.1 Pela internet (site www.senaigo.com.br), mediante preenchimento do 

requerimento de inscrição, devendo o candidato enviar o currículo para o e-mail do 

Coordenador Técnico, indicado no tópico coordenação. 

10.4.2 Na Faculdade SENAI Fatesg, mediante agendamento pelo telefone (62) 3269-

1225, a entrega de documentação completa de matricula conforme tópico 11. 

11.PROCESSO  E  CRITÉRIOS  DE  MATRICULAS 

A faculdade poderá cancelar o curso ou adiar seu início, caso a quantidade de alunos 

matriculados não atinja o número mínimo previsto no item. 

O candidato deverá efetuar sua matrícula na Faculdade SENAI Ítalo Bologna, dentro 

do período estabelecido neste edital. 

São condições necessárias à matrícula: 

a) ser aprovado e classificado no processo e critérios de seleção, dentro do número 

de vagas existentes; 

b) preencher a ficha de matrícula; 

c) assinar o contrato de prestação de serviços educacionais. 

No ato da matrícula, o candidato, ou seu representante legal, deverá apresentar a 

via original e uma cópia individualizada dos seguintes documentos: 

a) Diploma de Curso de Graduação acompanhado do respectivo histórico escolar; 

 Para recém-formados, é aceita, até a emissão do diploma, uma 

declaração de conclusão de curso em que conste a data da colação de 

grau, desde que tenha não tenha sido emitida no máximo de 30 dias; 

 Para a graduação realizada nos países do MERCOSUL: documentos com 

visto da autoridade consular brasileira no País onde foi expedido ou da 

autoridade consular competente no Brasil; 

 Para graduação realizada nos demais países: documentos com visto da 

autoridade consular brasileira no País onde foi expedido ou da autoridade 

consular competente no Brasil, e a convalidação de uma Universidade 

Brasileira, conforme portaria do MEC 

b) Certidão de Casamento ou nascimento, com averbação, se for o caso; 

c) Documento de Identificação oficial com foto, Obs (aceito também a CNH); 

d) 01 foto 3/4 recente; 

e) Registro Nacional de Estrangeiro (RNE) se for o caso; 
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f) CPF, quando não constar na identificação; 

g) Certificado de dispensa de incorporação ou reservista ou certificado de isenção 

para maiores de 18 anos do sexo masculino; 

h) Título eleitoral com comprovação de votação na última eleição ou certidão de 

quitação eleitoral para maiores de 18 anos; 

i) Comprovante de endereço; 

 Ter emissão máxima de 03 (três) meses; 

 Caso o comprovante de endereço não esteja em nome do aluno ou de 

seu responsável legal, este deve declarar (na cópia), que o mesmo reside 

no endereço apresentado. 

 Ser emitido por concessionária de saneamento, eletricidade, telefonia fixa 

ou móvel e correspondência do Detran. 

12.INFRAESTRUTURA FÍSICA  

Sala de aula, climatizada, com cadeiras, recursos didáticos: projetor multimídia (data-

show) e Quadro branco interativo. 

13.COORDENAÇÃO 

 

 

Coordenação 

Técnica:  

Fone:  

E-mail:  

Acadêmica e Administrativa: Gleidson Sampaio Neto 

Fone: (62) 3269 1200 | (62) 3226-4515/4525 

E-mail: gleidson.senai@sistemafieg.org.br 

14.INVESTIMENTO 

14.1 21 parcelas de R$ 490,00. 

14.2 Para os pagamentos efetuados até o dia 10 de cada mês, será concedido 

desconto de 10%, a título de pontualidade, inclusive na matrícula. 
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15.DISPOSIÇÕES  GERAIS 

Situações e casos não previstos neste edital serão resolvidos pela Comissão Geral 

do Processo Seletivo da Faculdade SENAI Ítalo Bologna. 

A Comissão Geral do Processo Seletivo da Faculdade  SENAI Ítalo Bologna  publicará, 

sempre que necessário, editais de retificação, normas complementares e avisos 

oficiais sobre o processo seletivo no site do SENAI, ficando estas publicações 

incorporadas a este edital. 

Em caso de dúvidas, entre em contato pelo telefone: (62) 3269-1200, de segunda-

feira a sexta-feira, no horário das 8h às 20 horas. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Goiânia, janeiro de 2019. 

Comissão de Seleção 
Faculdade SENAI Ítalo Bologna 
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