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Por BRASIL CRIATIVO | Publicado:17 DE SETEMBRO DE 2014

Contribua com o terceiro objetivo do
eixo Educação comentando suas
estratégias, metas e ações logo abaixo.
Sua participação é fundamental!

Objetivo 3: Desenvolver ações de apoio a publicação sobre moda e cultura.
 Estratégia: Apoiar a publicação e eventos técnicos e científicos no setor de

moda.
 Metas Fomentar a publicação de obras em moda e cultura, inclusive as

produzidas nos eventos técnicos e científicos, em âmbito nacional e internacional.
 Ações:

Divulgar os eventos nacionais e internacionais no setor de moda.
Mapear os coletivos de moda, estimulando e apoiando suas atividades.

 

Este post foi publicado emEixo 2 - Educação. Bookmark o permalink. Comentar ou deixar
um trackback:Trackback URL.

4 Comentários

Odair Tuono
Publicado 11 de outubro de 2014 em 12:28 | Permalink

Estimular disseminação física e virtual da formação da área têxtil/vestuário e moda
com obras de conteúdo didático como desenvolvimento de coleções, desenho e
ilustração de moda, modelagem, produção industrial da moda como futuras
referências bibliográficas que possam incorporar a experiencia, maturidade e
características especificas que envolvem o mercado nacional.

Catia Ribeiro
Publicado 20 de outubro de 2014 em 20:48 | Permalink

Sou professora de Artes Visuais, sempre me enteressei em obras de artes que de uma
certa forma conta a história da moda no decorrer da história da arte demostrada
através das obras de artes . Eu pesquiso particularmente por gostar desse vies, e estou
escrevendo um livro para o público infantil e juvenil, no objetivo de uma maneira sutil
e simples estimular e informar o público desde cedo a ter informações sobre a
importância da indumentária da moda na vida social e histórica dos povos.

 O estímulo financeiro a publicação e divulgação de conteúdos literários sobre moda,
sera importantíssimo para fins educativo. Cátia Cristina Rocha Ribeiro 011-
993748469-

Lucas da Rosa
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Publicado 12 de novembro de 2014 em 21:53 | Permalink

Sugiro como META: Publicar 10 obras em moda e cultura publicadas, em âmbito
nacional e internacional.

A meta sugiro que seja realocada para ação.

Lucas da Rosa
Publicado 12 de novembro de 2014 em 22:19 | Permalink

Essa é minha correção do texto que publiquei anteriormente como META:
 Publicar 10 obras em moda e cultura, em âmbito nacional e internacional, por ano.

Comentar

Você precisa estar logado para comentar.
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