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Resumo 

 
O Minicurso EAD (Educação à distância) “Desenvolvimento de Produto de 

Moda no CorelDRAW®” tem como foco estudantes do CEFET-MG/ Campus 

Divinópolis, dos cursos Técnico de Produção de Moda e Bacharelado em 

Design de Moda, que pretendem atuar na área de criação e desenvolvimento 

de produtos de moda digital. O conteúdo do minicurso EAD oferecerá 

conhecimento para o desenvolvimento de produtos digitais de moda, isto é, 

proporcionará aos discentes habilidades na representação digital do desenho 

de moda, uma vez que tal conhecimento é aplicado em projetos gráficos nas 

diversas áreas e setores da indústria da moda. Importante pontuar que as 

vídeos-aulas estarão disponíveis na plataforma Youtube, e por meio de 

atividades práticas e interativas, cada unidade pretende auxiliar e orientar, 

através de uma linguagem fácil, o passo a passo da criação dos principais 

produtos da área do design de moda. O minicurso terá no total 50 horas/ 

vídeos-aulas com foco no desenvolvimento de produto de moda no 

CorelDRAW®. Somente receberão os certificados de conclusão, os alunos que 

enviarem por e-mail para o professor / tutor as atividades propostas de cada 

aula / unidade do minicurso. 

 
Professor Coordenador 
Rodrigo Bessa 
 
Professora Coordenadora Adjunta  
Maria de Lourdes Couto Nogueira 
 
Professor Colaborador 
Antônio Guimarães Campos  
 
Palavras-chave 
Desenho de Produto, Desenho de Moda, CorelDRAW. 
 
Área CNPq 
6.12.02.00-2 - Desenho de Produto  

 



 

CENTROFEDERAL DE EDUCAÇÃOTECNOLÓGICADE 
MINAS GERAIS  

DEPARTAMENTO DE INFORMÁTICA, GESTÃO E DESIGN 
CAMPUS V - DIVINÓPOLIS 

 

CRONOGRAMA DO PROJETO 
 

Atividade Mês / 2020 

 Junho Julho 

1° – Período de inscrição do discente por 
meio do formulário do Google. 

05 a 15 de junho  

2° - Envio de e-mail para o discente 
confirmando a inscrição e o envio do link 
para acesso das aulas na plataforma 
Youtube. 

15 a 21 de junho  

3° - Gravações das vídeos-aulas 
ministrada pelo professor Rodrigo Bessa 

05 30 de junho  

4° - Início da primeira aula e divulgação 
por e-mail para os discentes: 
Apresentação das principais ferramentas 
do software CorelDRAW® e 
desenvolvimento de Saia básica e 
possibilidades de manipulação das 
formas e comprimentos dos produtos de 
moda. 
 

22 de junho  

5° - Divulgação por e-mail para os 
discentes da segunda aula: 
Desenvolvimento de Calça básica e 
possibilidades de manipulação das 
formas e comprimentos dos produtos de 
moda. 
  

29 de junho  

6° - Divulgação por e-mail para os 
discentes da terceira aula: 
Desenvolvimento de Blusa básica e 
possibilidades de manipulação das 
formas e comprimentos dos produtos de 
moda. 
 

 06 de julho 

7° - Divulgação por e-mail para os 
discentes da quarta aula: 
Desenvolvimento de Vestido básico e 
possibilidades de manipulação das 
formas e comprimentos dos produtos de 
moda 

 13 de julho 
 

8° -  Divulgação por e-mail para os 
discentes da quinta aula: Criação de 
estampas com a ferramenta 
Preenchimento Padrão do Vetor e 
PowerClip. 
 

 20 de julho 

9° - Envio dos certificados de conclusão 
do Minicurso EAD: “Desenvolvimento de 
produtos de moda no  coreldraw®”,   

 27 a 31 de julho 

 

Inscrição: https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSeV4JgG4xZCIxF1KdGf57vaFjzXJgNGSp1iPPw-Npl_cRGyGQ/viewform?vc=0&c=0&w=1


