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EMENTA 

 

A disciplina visa discutir marcos teóricos e metodológicos do campo de estudos de moda e 
indumentária a fim de estabelecer aproximações com o campo de estudos das artes e 

visualidades. 
 

 

OBJETIVOS DA DISCIPLINA 

 O objetivo central da disciplina é discutir moda e indumentária como temas e objetos de estudo 
por meio dos quais pode-se investigar questões próprias das artes e visualidades, das ciências 

sociais e do design. Para este fim, apresenta-se conceitos de moda, indumentária, têxteis e 
modos de vestir. Discute-se ainda a formação de um campo de estudos próprio, a busca por 
alternativas decolonizantes em relação aos fashion studies de matriz europeia e a identificação 
de temas e questões próprias para o Brasil e a América Latina.  

 

CONTEÚDO PROGRAMÁTICO 

 

1. Conceitos de indumentária  
2. Conceitos de moda 
3. Os fashion studies  
4. Propostas atuais para estudos de moda e indumentária em perspectivas decolonizantes 

5. Procedimentos metodológicos: pesquisa centrada em  imagens e artefatos  
6. Moda e indumentária podem ser temas e objetos de estudo das artes? 
7. Moda e indumentária constituem uma área de concentração, um campo ou uma linha de 

pesquisa? 
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METODOLOGIA DE ENSINO 

(Informação resumida de como será desenvolvido o programa, com especificação dos 

recursos didáticos a serem empregados em aula) 

As aulas exigem leituras prévias para a discussão dos temas que estão divididos em módulos. 
Para cada aula há um rol de materiais que incluem textos, vídeos, imagens de diversos tipos 

(fotografias, desenhos, etc) com acesso por hiperlink ou indicação de fonte. 
O aluno deverá antecipar-se e consultar o material previsto para cada aula, preparando-se com 
antecedência para a aula seguinte. 

Quanto aos procedimentos de ensino, serão utilizados: ambiente virtual de aprendizagem 
(Moodle), aulas expositivas, organização e apresentação de trabalhos em seminários, leitura e 
discussão de textos, apresentação e debates sobre filmes, atividades dirigidas individuais e em 
grupo. 

 

A disciplina poderá ser ofertada para alunos de pós-graduação, graduação e para a comunidade 
externa à UFG  através de projeto de extensão. Para atender a essa diversidade de público, a 

disciplina foi desenhada da seguinte forma: 
 

ALUNAS/OS DE PÓS-GRADUAÇÃO: cursam os módulos 1 e 2 da disciplina e apresentam 

trabalho em seminário de pesquisa, num total de 64 horas/aula e certificado de participação em 
projeto de extensão. 
ALUNAS/OS DE GRADUAÇÃO: cursam o módulo 1 da disciplina e organizam um seminário de 
pesquisa, num total de 32 horas/aula e certificado de participação em projeto de extensão.  

ALUNAS/OS EXTENSIONISTAS: cursam o módulo 1 da disciplina, num total de 32 horas e 
podem participar do seminário de pesquisa como ouvintes. 
 

 

 

CRITÉRIOS DE AVALIAÇÃO 

(Descrição sobre os instrumentos de avaliação que serão utilizados, com os critérios para 
obtenção do resultado final) 

DOUTORANDAS/OS E MESTRANDAS/OS 
NOTA 1: Apresentação de Seminário de Pesquisa 
NOTA 2: Artigo completo conforme normas de periódico selecionado pela/o aluna/o 

As notas 1 e 2 compõem o conceito final conforme critérios estabelecidos no regulamento do 
PPGACV que vai de A a D. Ver tabela de rubrica abaixo. 
 

GRADUANDAS/OS 
NOTA 1: Organização de Seminário de Pesquisa 
NOTA 2: Resenha de livro ou exposição selecionado pela/o aluna/o 
As notas 1 e 2 compõem o conceito de N1 e N2 conforme critérios estabelecidos no regulamento 

do curso de graduação em Design de Moda que vai de 10,0 a 0. Ver tabela de rubrica abaixo. 
 

EXTENSIONISTAS 

NOTA: Relatório de participação conforme modelo fornecido pela professora. 
Não há atribuição de nota, mas Aprovado e Reprovado. Ver normas próprias da ação de 
extensão. 
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RUBRICA 
 

NOTA TEXTO FORMATO CONTEÚDO APRESENTAÇÃO QUESTÕES 
ÉTICAS 

9,0 a 

10,0 

 

A 

Poucos ou nenhum erro 

no uso apropriado da 

língua portuguesa. 

Uso correto das normas 

da ABNT para 

trabalhos acadêmicos.1 

Formato 

conforme 

exigido para a 

atividade. 

Demonstra excelente 

domínio sobre o tema 

ou supera os 

resultados esperados. 

A apresentação da 

atividade é adequada 

ao tema e torna a leitura 

visualmente agradável. 

Há soluções gráficas 

que demonstram 

excelentes habilidades 

de comunicação. 

Respeita as premissas 

éticas da integridade 

acadêmica conforme 

orientações da UFG. 

Não comete má 

conduta científica 

conforme  Código de 

Boas Práticas 

Científicas FAPESP 

(2014, p.32).2 

 

 

8,0 a 

8,9 

 

 

B 

Alguns erros de menor 

importância no uso 

apropriado da língua 

portuguesa que não 

comprometa a 

compreensão do texto. 

Uso correto das normas 

da ABNT para 

trabalhos acadêmicos. 

Formato 

conforme 

exigido para a 

atividade com 

pequenas 

falhas. 

Demonstra domínio 

suficiente sobre o 

tema da atividade. 

A apresentação da 

atividade é adequada 

ao tema e torna a leitura 

visualmente agradável. 

Há boas soluções 

gráficas. 

Respeita as premissas 

éticas da integridade 

acadêmica conforme 

orientações da UFG. 

Não comete má 

conduta científica 

conforme  Código de 

Boas Práticas 

Científicas FAPESP 

(2014, p.32). 

 

6,0 a 

7,0 

 

C 

 

Muitos erros no uso 

apropriado da língua 

portuguesa, 

comprometendo 

parcialmente  a 

compreensão do texto. 

Uso correto das normas 

da ABNT para 

trabalhos acadêmicos 

com pequenas falhas. 

Formato 

conforme 

exigido para a 

atividade com 

algumas 

falhas 

importantes. 

Demonstra bom 

conhecimento do tema 

da atividade, mas 

falha em apresentar 

um ou mais conceitos 

importantes. 

A apresentação da 

atividade é adequada 

ao tema tratado. 

Respeita as premissas 

éticas na produção 

científica. Não comete 

má conduta científica 

expressa, conforme  

Código de boas 

práticas científicas 

FAPESP (2014, p.32) 

 

5,0  a 

1,0 

 

C 

Erros importantes no 

uso apropriado da 

língua portuguesa que 

comprometem a 

compreensão do texto. 

Uso incorreto ou 

ausência das normas 

da ABNT para 

trabalhos acadêmicos.  

Formato 

conforme 

exigido para a 

atividade com 

muitas falhas 

importantes. 

Demonstra 

conhecimento 

insuficiente do tema 

da atividade e falha 

em apresentar 

conceitos importantes. 

A apresentação da 

atividade é inadequada  

ao tema tratado. 

Respeita as premissas 

éticas na produção 

científica. Não comete 

má conduta científica 

expressa, conforme  

Código de boas 

práticas científicas 

FAPESP (2014, p.32) 

 

zero 

 

D 

Uso inapropriado da 

língua portuguesa. O 

texto é de difícil 

compreensão. 

Uso incorreto ou 

ausência das normas 

da ABNT para 

trabalhos acadêmicos.  

Formato 

inadequado 

para a 

atividade.  

Demonstra 

insuficiência de 

conhecimento sobre o 

tema da atividade e 

não apresenta os 

conceitos importantes.  

A apresentação da 

atividade é inadequada 

ao tema tratado. 

Não respeita as 

premissas éticas na 

produção científica. 

Comete má conduta 

científica expressa, 

conforme  Código de 

boas práticas 

                                                
1  Acesse o documento das normas seguindo as instruções da Biblioteca Central da UFG. Disponível em: < 

https://bc.ufg.br/p/8290-normas-abnt > 
2 (a) A fabricação, ou afirmação de que foram obtidos ou conduzidos dados, procedimentos ou resultados que realmente 

não o foram. (b) A falsificação, ou apresentação de dados, procedimentos ou resultados de pesquisa de maneira 
relevantemente modificada, imprecisa ou incompleta, a ponto de poder interferir na avaliação do peso científico que 
realmente conferem às conclusões que deles se extraem. (c) O plágio, ou a utilização de ideias ou formulações verbais, 
orais ou escritas de outrem sem dar-lhe por elas, expressa e claramente, o devido crédito, de modo a gerar razoavelmente 
a percepção de que sejam ideias ou formulações de autoria própria. Disponível em: 
<http://www.fapesp.br/boaspraticas/FAPESP-Codigo_de_Boas_Praticas_Cientificas_2014.pdf>   
 

https://bc.ufg.br/p/8290-normas-abnt
http://www.fapesp.br/boaspraticas/FAPESP-Codigo_de_Boas_Praticas_Cientificas_2014.pdf
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científicas FAPESP 

(2014, p.32) 
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