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Por BRASIL CRIATIVO | Publicado:17 DE SETEMBRO DE 2014

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

Objetivo 4: Criar e apoiar ações que priorizem a nova geração de criadores de
moda do país.

 Estratégia: Fomentar concursos, seminários, projetos experimentais, mostras,
instalações, exposições, desfiles, entre outras ações em território nacional e
internacional.

 Metas: Promover a cultura de moda no país.
 Ações:

Criar concursos de novos talentos, apoiando financeiramente o projeto dos
selecionados para o evento.
Reunir estudiosos de moda em seminários/congressos técnicos e
científicos.
Promover exposições, desfiles e outras ações na divulgação da moda e da
cultura regional.

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

3 Comentários

Driélli Valério de Oliveira
Publicado 20 de outubro de 2014 em 1:38 | Permalink

Tenho um projeto de moda inclusiva para pessoas com mobilidade reduzida com foco
em pessoa com deficiência e gostaria de inscrevê-lo no Objetivo 6: Criar e consolidar
ações educativas que promovam e estimulem a moda inclusiva.

 Alguém pode me ajudar?

Luciane Vicenzi
Publicado 10 de novembro de 2014 em 16:45 | Permalink

acho q esse tipo de evento é ótimo, mas poderia ser regional e depois ser nacional.
 quando se juntam todos os talentos numa unica peneira, corremos o risco de não

valorizar o detalhe do local. acredito em concursos regionais, e depois numa grande
final nacional.

Lucas da Rosa
Publicado 12 de novembro de 2014 em 22:01 | Permalink
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Produzido por WordPress. Construído no Thematic Theme Framework.

Sugiro que a META seja alterada para: Apoiar 100 ações anuais que promovam a
cultura de moda no país.

Comentar

Você precisa estar logado para comentar.
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