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EDITAL DE SELEÇÃO AO SENAI BRASIL FASHION 2018 
 
O Diretor Executivo do SENAI CETIQT, no uso das atribuições que lhe confere o 
Regimento Interno da instituição, informa a abertura das inscrições e estabelece, 
por meio deste Edital, as normas relativas ao processo seletivo de alunos do 
SENAI, regularmente matriculados em cursos de longa duração – Aprendizagem, 
Qualificação, Técnico, Graduação e Pós-Graduação, nas áreas de Moda, 
Vestuário e afins, ofertados pelas unidades vinculadas aos Departamentos 
Regionais(DR) do SENAI e pelo SENAI CETIQT, para participação no projeto SENAI 
Brasil Fashion 2018.  
 
1 - DO PROJETO SENAI BRASIL FASHION  
 
O SENAI Brasil Fashion é um projeto de Educação Profissional, dedicado ao 
aprimoramento técnico de alunos do SENAI, nos processos de criação, produção 
e comunicação de Moda. Busca-se, por meio desta ação, a promoção da 
Educação Profissional oferecida pelo SENAI (incluindo o CETIQT) e a 
reverberação do potencial de transformação e inovação possibilitados por um 
modelo de ensino e aprendizagem “Hands on”.     
 
O projeto é direcionado a alunos do SENAI, maiores de 18 anos, regularmente 
matriculados em cursos de longa duração – Aprendizagem, Qualificação, 
Técnico, Graduação Tecnológica, Bacharelado e Pós-Graduação - nas áreas de 
Moda, Vestuário e afins, ofertados pelas unidades vinculadas aos 
Departamentos Regionais (DR) do SENAI e pelo CETIQT.  
 
Para participar, os alunos interessados devem se submeter a um processo 
seletivo, apresentando um projeto autoral, desenvolvido em dupla, 
obrigatoriamente formada por um aluno com conhecimentos de Estilismo ou 
Design de Moda e outro aluno com conhecimentos de Modelagem do Vestuário. 
O objetivo é a imersão das duplas selecionadas em um percurso de coaching 
destinado ao aprimoramento das capacidades técnicas desenvolvidas nos cursos 
do SENAI em que estão matriculados, visando a criação e o desenvolvimento de 
uma minicoleção de Moda a ser apresentada em um desfile profissional ao final 
do projeto. Todo o percurso ocorre sob a orientação de renomados profissionais 
da área, como Alexandre Herchcovitch, Lenny Niemeyer, Lino Villaventura, 
Ronaldo Fraga, entre outros.    
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2 – DO PÚBLICO ALVO 
 
Alunos, acima de 18 anos, regularmente matriculados em cursos de longa 
duração - Aprendizagem, Qualificação, Técnico, Graduação Tecnológica, 
Bacharelado e Pós-Graduação - nas áreas de Moda, Vestuário e afins, ofertados 
pelas unidades vinculadas aos Departamentos Regionais do SENAI e pelo SENAI 
CETIQT 
 
3 - DAS VAGAS 
 
Serão disponibilizadas doze vagas, destinadas a duplas de alunos, sendo um 
aluno com conhecimentos de Estilismo ou Design de Moda e outro aluno com 
conhecimentos de Modelagem do Vestuário, para as etapas de coaching e 
desfile de Moda, conforme mencionado acima. A classificação das duplas 
candidatas será realizada em duas fases de seleção, com a seguinte distribuição 
de vagas:  
 
(1) Seleções Regionais: até 2 vagas para duplas de cada um dos Departamentos 

Regionais e CETIQT;  
 

(2) Seleção Nacional: 12 vagas para duplas selecionadas entre as classificadas 
nas seleções regionais;  

 
4 - DAS INSCRIÇÕES 
 
4.1. Do período de Inscrições 
 
1ª. etapa: Pré-Inscrição 
 
Os alunos interessados em participar do SENAI Brasil Fashion 2018 deverão fazer 
uma pré-inscrição, individual, no período de 27 de julho a 22/08/2018, por meio 
de formulário a ser preenchido no link disponibilizado no site do SENAI CETIQT 
(www.senaicetiqt.com). 
 
Os interessados no objeto deste Edital deverão formar duplas, como condição 
exigida para a seleção, sem prejuízo das demais exigências. 
 

http://www.senaicetiqt.com/
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É de responsabilidade exclusiva dos candidatos o correto preenchimento dos 
dados. O SENAI CETIQT não se responsabilizará pela incorreção de informações 
e dados. 
 
Após a inscrição individual, os candidatos pré-inscritos receberão por e-mail o 
formulário de inscrição da DUPLA que também deverá ser preenchido e assinado 
pelos candidatos. 
 
2ª. etapa: Confirmação da Inscrição e Entrega da Documentação 
 
Para a confirmação da inscrição, as duplas de alunos deverão submeter à seleção 
um projeto autoral, conforme as especificações apresentadas neste Edital. 
 
Local da entrega da documentação: Todos os documentos deverão ser 
entregues, impreterivelmente, até o dia 22/08/2018, na Unidade do SENAI em 
que os alunos estão matriculados, em local que será informado, pela Unidade, 
oportunamente. 
 
4.2 Da documentação exigida:  
 
Para a confirmação da inscrição das duplas candidatas, deverão ser entregues os 
seguintes documentos: 
 
I – Formulário de inscrição da dupla, devidamente preenchido e assinado. 
Apenas os alunos que tiverem feito a pré-inscrição, receberão, por meio do e-
mail informado, o formulário para inscrição da dupla.     
 
II - Cópias simples da carteira de identidade e do CPF de cada integrante da dupla 
candidata. 
 
III - Projeto de Moda autoral, desenvolvido em dupla, conforme especificado no 
item 6.  
 
IV – Vídeo, de até 3 minutos, com uma breve apresentação da dupla, do projeto 
elaborado e do seu processo de criação;  
Observação: O vídeo poderá ser realizado por meio de um smartphone.    
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5 – DO PROCESSO SELETIVO E CRITÉRIOS DA AVALIAÇÃO  
 
A seleção das duplas candidatas será composta de duas fases: 
 
Fase 1 - Seleções Regionais: Submissão, até o dia 22/08/2018, de projeto 
impresso a ser entregue, junto aos demais documentos exigidos, na Unidade do 
SENAI em que os alunos estão matriculados. Os projetos serão avaliados por uma 
banca composta de, no mínimo, 3 professores das áreas da Moda e Vestuário, 
que selecionarão até 2(dois) projetos de cada Departamento Regional e do 
CETIQT para a Seleção Nacional.  
 
Até o dia 24/08/2018, cada Departamento Regional deverá fazer o upload dos 
projetos selecionados, em formato digital, em uma plataforma que será 
disponibilizada para a segunda fase de seleção, sob a responsabilidade dos 
realizadores do projeto. Junto aos projetos selecionados, deverá ser 
encaminhada também, por meio desta plataforma, uma ata de indicação, onde 
constará as assinaturas dos componentes da banca que realizaram a seleção 
regional. 
 
Fase 2 - Seletiva Nacional: Classificação final de 12 (doze) projetos, a partir do 
total de projetos enviados pelos Departamentos Regionais do SENAI e pelo 
CETIQT.   
 
Na seleção Nacional, a ser realizada no dia 28/08/2018, os projetos enviados 
pelos Departamentos Regionais do SENAI e pelo CETIQT serão selecionados e 
classificados por uma banca composta de até 6 pessoas, entre representantes 
de empresas e especialistas, a partir de critérios de adequação ao tema e às 
especificações estabelecidas neste Edital, conforme os itens 4.1 e 4.2.   
  
O resultado da seletiva nacional será publicado, no site do SENAI CETIQT 
(www.senaicetiqt.com), no dia 29/08/2018. 
  
 
6 - Do Projeto a ser submetido 
 
O Projeto a ser submetido, obrigatoriamente por uma dupla de alunos, sob o 
tema “Todo mundo tá na Moda”, deverá conter: título, descrição do conceito; 

http://www.senaicetiqt.com/
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painel de inspiração; cartelas de cores e de materiais; 3 (três) croquis e 1 (um) 
vídeo de apresentação de até 3 minutos.  
 
Formato de entrega: Impresso em tamanho A4 
 
Prancha 1 – Capa – identificação da dupla e título 
Prancha 2 – Descrição do conceito, tendo como foco as necessidades, desejos e 
expectativas e valores de um público consumidor escolhido, levando em conta 
a tema da edição: “Todo mundo tá na Moda”. 
Prancha 3 – Painel de inspiração 
Prancha 4 – Cartela de cores 
Prancha 5 - Cartela de materiais 
Prancha 6 – Croqui 1 
Prancha 7 – Croqui 2 
Prancha 8 – Croqui 3 
 
1 (um) vídeo de apresentação, feito por meio de smartphone ou outro 
equipamento, com duração de até 3 minutos. 
Observação: o projeto não poderá ultrapassar 8 pranchas.  
 
6.1 - Dos critérios de avaliação do projeto 
 
Para a avaliação dos projetos submetidos pelas duplas de alunos, serão 
considerados os seguintes aspectos:  
 

• Harmonia entre a inspiração e o tema da edição; 

• Coerência da seleção de cores e materiais; 

• Expressividade visual dos croquis conceituais; 

• Adequação do tema escolhido em relação aos croquis; 

• Apresentação do projeto por meio do vídeo. 
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7 – DA PARTICIPAÇÃO NO SENAI BRASIL FASHION 2018  
 
A participação no SENAI Brasil Fashion 2018 concentrar-se-á no seguinte 
percurso de formação:  
   
Coaching (criação e produção) e Desfile de Moda  
 
As 12 (doze) duplas de alunos, autoras dos projetos selecionados, participarão 
de 3 (três) encontros de coaching a serem realizados no Rio de Janeiro, (data 
conforme cronograma) com foco na criação, produção e comunicação de Moda, 
sob a tutoria dos estilistas Alexandre Herchcovitch, Lenny Niemeyer, Lino 
Villaventura e Ronaldo Fraga, cada um com 3 (três) duplas.  
 
O processo de Coaching será estruturado em atividades de imersão, aulas, 
palestras ou debates para todo o grupo e de orientação individual (por dupla), 
culminando na realização de um desfile de Moda profissional, a ser realizado 
também no Rio de Janeiro, para a apresentação das minicoleções desenvolvidas 
pelas 12 (doze) duplas selecionadas. 
 
As aulas, palestras ou debates realizados durante os encontros de coaching 
serão gravadas em vídeo e disponibilizadas, posteriormente, em canal web do 
projeto, ampliando o acesso ao conteúdo do projeto a todos os interessados, 
internos e externos ao SENAI.  
 

8. Disposições Gerais  

• As doze duplas selecionadas terão as seguintes despesas cobertas pelo 

executor do projeto: deslocamento da cidade de residência dos 

participantes e/ou do aeroporto de partida para o Rio de Janeiro, 

hospedagem e alimentação, durante todos os dias dos encontros; 

• As duplas selecionadas receberão um kit de Design e um kit de 

Modelagem, bem como apoio para a compra dos materiais a serem 

utilizados para a produção dos looks que comporão a minicoleção 

desenvolvida para o desfile (aviamentos, tecidos, calçados e acessórios); 

• Todas as palestras, debates ou aulas realizadas durantes os encontros 

serão gravadas em vídeo e disponibilizadas, posteriormente, por meio de 
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canal web do projeto, podendo ser utilizadas para fins de Educação. Desde 

já, os participantes do projeto, assim como o público em geral e demais 

prestadores (colaboradores) concordam em ceder a imagem sem 

qualquer ônus, para fins de divulgação institucional dos eventos em 

quaisquer de suas etapas. 

• Nos locais onde ocorrerão os eventos, palestras e debates, reserva-se aos 
organizadores o direito de limitar o número de vagas.  

• Fica reservado aos organizadores do Evento, modificar datas, alterar 
programação, adicionar obrigações e deveres, podendo ainda substituir 
os orientadores, julgadores e coaches, e sendo necessário cancelar total 
ou parcialmente as etapas e a programação do evento, mediante 
comunicação pública. 

 
Rio de Janeiro, 27 de julho de 2018. 

 
 

DIRETOR EXECUTIVO 
SENAI CETIQT 

 
 
 
CALENDÁRIO SENAI BRASIL FASHION 2018 
 

 
Pré-Inscrições 

 
27/07 a 22/08/2018 
 

 
Entrega dos projetos para confirmação das inscrições   
 

 
Até 22/08/2018 

 
Seleções Regionais  
 

 
23 e 24/08/2018  

 
Seleção Nacional 
  

 
28/08/2018 

 
Publicação do Resultado Final 
 

   
29/08/2018 

 
Encontro 1: Inspiração - SENAI CETIQT (para as 12 duplas 
selecionadas)  
 

 
10 a 13/09/2018 
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Encontro 2:  Criação e produção - SENAI CETIQT (para as 12 duplas 
selecionadas)  
 
 

02 a 05/10/2018 

Encontro 3: Preparativos (provas de roupas, ajustes, ensaios e 
desfile SENAI Brasil Fashion 2018 (para as 12 duplas selecionadas)  
 
Dia 21/11: provas de roupas, beleza e ajustes – Hotel Intercity Porto 
Maravilha 
Dia 22/11 – Desfile SENAI Brasil Fashion 2018 – Rio de Janeiro (para 
as duplas selecionadas)  
 

 
 
19 a 22/11/2018 

 
Rio de Janeiro, 27 de julho de 2018. 

 

Sergio Motta 

DIRETOR EXECUTiVO 

SENAI CETIQT 

 


