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RESUMO: O presente projeto tem periodicidade anual, cujo objetivo principal é a criação e confecção de
15 looks que irão compor o desﬁle da UFPE Campus Agreste, na Passarela Fenearte. No entanto, por
conta da pandemia, Covid-19, a edição de 2020 será postergada para 2021, o que favorecerá a
submissão deste ao Edital Pibexc 2020. Entre os objetivos especíﬁcos, salientamos: compreender a
cultura local; estudar técnicas de costura; criar produtos de design de moda (vestuário e acessórios);
manter diálogos com artesãos, empresas de tecidos e aviamentos, empresas de confecção, bordados e
acessórios. Objetivos estes que alicerçam, ao projeto, a vinculação intrínseca ao Ensino e à Pesquisa,
além de estabelecer conexão entre a universidade e a sociedade. O projeto evidencia o envolvimento
dos alunos com a realidade do mercado de trabalho, integrando-os com a prática desenvolvida num
processo de criação de uma coleção de moda. Além das disciplinas especíﬁcas de moda, ofertadas no
curso, darem subsídios para a execução deste projeto, serão ministradas oﬁcinas, pela equipe de
execução, referentes a teoria de criatividade/estética, planejamento de coleção e acessórios, bordados,
modelagem, pilotagem e costura. A concepção do desﬁle para a Fenearte reﬂete um caráter positivo ao
projeto com vistas a divulgação do curso de Design da UFPE CA que obteve, em 2019, a nota máxima
pelo MEC. O resultado do projeto é exposto em desﬁle realizado geralmente no meio do ano, na
Passarela Fenearte - Feira Nacional de Negócios do Artesanato, no Centro de Convenções, em Olinda,
PE.

