
PRODUÇÃO DE MODA,
COMUNICAÇÃO E STYLING

COMUNICAÇÃO
E DESIGN 



Como dizia Chanel, “a moda passa e o estilo fica”. E o profissional que cria o estilo para as agências, 
marcas e pessoas é o produtor de moda. Num momento em que produzir roupas já não é segredo, 
a chave para o sucesso é uma imagem bem planejada, e cabe ao produtor de moda a criação, o 
desenvolvimento e a comunicação da imagem de moda.

O egresso deste curso será um profissional apto a trabalhar em todas as etapas da cadeia de 
criação de valor da moda, como e produção de campanhas, lookbooks, desfiles, editoriais, figurino 
publicitário, direção criativa e projetos para agências publicitárias, marcas de moda e consultorias 
nas mais diversas áreas da produção de imagens de moda.

Ao final do curso você terá adquirido uma visão ampla sobre como a moda funciona e será capaz 
de percebê-la de forma global, local e atualizada.

As competências desenvolvidas durante a Especialização irão proporcionar habilidade para 
produção de trabalhos individuais ou em equipe envolvendo criação de imagens de moda, e criação 
e execução de projetos de comunicação de moda para designers autorais, marcas e agências de 
comunicação. Também desenvolverão o potencial criativo e de gestão de projeto e promoverão 
a capacidade de interação com todos os profissionais envolvidos no processo de produção de 
moda – network.

OBJETIVOS
DO CURSO



O profissional poderá atuar em agências de comunicação, marcas de moda, consultorias e projetos 
independentes.           

Aa aulas são ministradas por profissionais atuantes no mercado e têm enfoque prático por meio de 
atividades de visitação a empresas, instituições, eventos e agências de moda, além de seminários 
temáticos envolvendo consultoria de imagem pessoal, casting de modelos, agência de produção 
de moda, digital influencers, entre outros.

O DIFERENCIAL DO NOSSO CURSO 
SERÃO AULAS AO VIVO, QUE PODEM 
SER CONCLUÍDAS EM 10 MESES.



https://drive.google.com/file/d/1k5Bm6G2aNIHPr7SSJPMXxzzL6oYo0_IR/view?usp=sharing


TEORIA DA MODA: CONCEITOS CONTEMPORÂNEOS - 20H

Estudo do campo da moda contemporânea. Principais fontes teóricas e referencias mercadológicas 
que estruturam o campo da Moda. Objetiva estabelecer debates sobre a indústria da moda 
atual e suas significâncias, com base no desenvolvimento do pensamento crítico e orientado 
para a área de produção de moda, a comunicação e o styling no contexto contemporâneo.

PERCURSOS HISTÓRICOS: MODA CULTURA E MEMÓRIA - 20H 

Introdução à construção da imagem e a produção do estilo ao longo da história. Principais 
aspectos da evolução da construção de imagem e do estilo ao longo da história da moda. A 
análise dos períodos sob o trabalho dos principais designers e marcas. Como e onde surgiram os 
processos atuais de concepção de estilo e comunicação de moda e quais são os desígnios para 
o futuro.       

ANÁLISE DE TENDÊNCIAS E COMPORTAMENTO DE CONSUMO - 20H 

Análise dos princípios da pesquisa de tendência na área de produção, comunicação e styling, 
principais influenciadores e dinâmicas de análise de sinais de tendências. Identificação de sinais 
de tendências na contemporaneidade. Elaboração da pesquisa e projetos de apresentação 
práticos no campo e internet que atendam às questões práticas verificadas no mercado.

MERCADO DE MODA - MARKETING, VALOR, MARCA, IDENTIDADE E IMAGEM DE MODA - 20H

Bases conceituais de marketing, identidade e imagem de marca atreladas à moda. Análise do 
Fashion Brand. Caracterização da imagem de marca como proposta de construção e geração 
de valor. Processo de criação de imagem e posicionamento de marcas de moda no mercado. 
Mudança no zeitgeist e sua influência nas decisões em marketing. Estabelecimento de filtros 
para target. Estratégias e táticas. 

PROGRAMA 
DO CURSO

Remoto

Remoto

Remoto
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STYLING: FUNDAMENTOS E PRÁTICAS - 20H 

A Prática Profissional voltada para a construção da imagem e identidade de moda, o stylist, a 
fotografia, os desfiles e as marcas de moda. Conceitos, instrumentos e ferramentas relacionados 
à prática da criação de imagem de moda. Metodologias e ferramentas das práticas do campo 
profissional.  

PRODUÇÃO DE EDITORIAIS DE MODA PARA REDES SOCIAIS, REVISTAS E PUBLICIDADE IMPRESSA 

E DIGITAL - 20H  

Estudo dos editoriais, sites e catálogos. Direção de fotografia e concepção de projetos de 
construção de imagem. Apresentação de metodologias, processos e ferramentas da prática de 
concepção de fotografia para moda e suas aplicações em meios físicos e digitais.

PROJETO E PRODUÇÃO DE DESFILES DE MODA E EVENTOS EXPOSITIVOS - 20H 

Desfiles e eventos contemporâneos de moda. Concepção de projetos de construção de imagem 
e metodologias, processos e ferramentas da prática de produção de desfiles de moda e demais 
eventos em meios físicos e digitais.

PRODUÇÃO EXECUTIVA DE EVENTOS DE MODA - 20H

Construções de narrativas de conteúdos e potencialidades de aplicação mercadológica. 
Conceitos, características e relações entre conteúdos, instrumentos e linguagens. Metodologias, 
processos e ferramentas da prática de concepção e gestão de eventos e suas aplicações no 
contemporâneo.         

MARKETING DE SERVIÇOS ORIENTADO AO CLIENTE - 40H

A economia da prestação de serviços. Análise do ambiente do mercado de serviços. Segmentação 
do mercado. Componentes da integração de serviços. Distribuição de serviços. Plataformas de 
“marketplace” de serviços e a economia de “serviços colaborativos”. Promoção de serviços. 
Estratégias de precificação. Os diferentes contextos socioeconômicos e culturais e os objetivos 
do consumidor. 

Remoto
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Remoto



MARKETING DIGITAL E REDES SOCIAIS - 40H 

Marketing Tradicional vs. Marketing Digital: semelhanças e diferenças entre o mercado tradicional 
e o mercado digital. Os 4 Pilares do Marketing Digital: encontrabilidade e a importância dos 
mecanismos de busca, das redes sociais e da otimização de sites; usabilidade e a necessidade de 
avaliar o nível de retenção e retorno no site.

CASTING E AGENCIAMENTO DE MODELOS - 16H

Carreiras na área de agenciamento. Modelos, bookers, composite. O processo de caça talentos 
e o casting profissional. Legislação e contratação de modelos e profissionais de moda. Passarela 
e trabalhos editoriais e comerciais. 

CONSULTORIA DE IMAGEM - FUNDAMENTOS E PRÁTICAS PARA GÊNEROS CONTEMPORÂNEOS - 16H

Conceitos e fundamentos da prática de consultoria e gestão de imagem pessoal e profissional. 
Morfologia corporal. Harmonia das cores, psicologia das cores e coloração pessoal. Estilos 
universais e contemporâneos. Elementos de design.

PRÁTICAS SUSTENTÁVEIS - 16H

Aborda questões relacionadas às práticas sustentaveis em suas dimensões ambientais, 
econômicas e sociais com enfoque interdisciplinar e transversal. Evolução do pensamento 
sustentável. Conflitos ecossocioeconômicos e políticas/estratégias para o desenvolvimento 
sustentável. Qualidade de vida. Responsabilidade social, ética e cultural

PROJETO DE APLICAÇÃO - 40H       

VISITAS TÉCNICAS/SEMINÁRIOS - 24H  
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METODOLOGIA

DOCENTES

Exposições conceituadas com exercícios 
práticos e estudos de casos e você ainda 
tem simulação de ambientes competitivos 
orientados para objetivos específicos de 
cada disciplina.

O curso é ofertado na modalidade 
presencial, mas tem como diferencial 
disciplinas EAD, agilizando o tempo de 
duração do curso. Confira no programa do 
curso quais disciplinas são ofertadas EAD.

Aprenda com
TEORIA + PRÁTICA

CLIQUE E CONHEÇA

o corpo docente

https://drive.google.com/file/d/1UG1SHgdE-_t1gn4_VanYQijD4cjocXO9/view?usp=sharing


Fale conosco

Matricule-se

Clique e fale com
nossos especialistas

ou pelo e-mail:

Clique e

queroseralunopos@up.edu.br

https://inscricoes.up.edu.br/s/ficha-de-inscricao?c__processo=29401PROCESSO_SELETIVO&g=MCJ5NL&_ga=2.177651941.1542592221.1627298093-851644789.1583773516
https://bit.ly/3kZGd17
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