REGULAMENTO DO LABMODA+
Estudantes

LABMODA +
O projeto faz parte do programa 
Ecotece+
, frente do Instituto Ecotece que presta
consultoria para o desenvolvimento de produtos éticos e ecológicos, além de oferecer
serviços de gestão produtiva para marcas de moda e design que querem produzir peças
junto a grupos produtivos ligados ao Comércio Justo e à Economia Solidária.
O Projeto 
LabModa+
acontecerá de 
abril a setembro de 2016
e irá reunir 
Marcas de Moda
e Design, Grupos Produtivos e Estudantes de Moda
de São Paulo.
O objetivo principal do projeto é o fortalecimento das relações entre os públicos
participantes, proporcionando experiências que possibilitem:
‐

‐

‐

Para as marcas:
Produzir de maneira inclusiva, realizando um investimento social
através de sua produção, fomentar relações mais humanizadas e desenvolver
produtos inovadores e sustentáveis que carregam e contam a seus clientes as
histórias e os processos de como foram confeccionados.
Para os grupos produtivos:
Aprimoramento técnico e de gestão produtiva, contato
com o mercado da moda e do design, estabelecimento de relações profundas que
gerem aprimoramento e trabalho recorrentes, renda e desenvolvimento.
Para os estudantes: 
Vivência para que os futuros profissionais de moda
experimentem e aprendam sobre os processos de desenvolvimento de produtos
éticos na prática.

Serão selecionadas até 
6 marcas de moda ou design, 6 grupos produtivos e 12 estudantes
de moda.

COMO IRÁ FUNCIONAR
Será desenvolvido um 
produto 
ou uma 
mini coleção
de produtos éticos

com cada marca
participante. As peças serão cocriadas e confeccionadas junto a grupos produtivos ligados a
Economia Solidária e Comércio Justo, selecionados para participar do projeto.
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Cada projeto de marca, do briefing de produto, passando por todos os processos
produtivos, até a criação da melhor estratégia de comunicação, será acompanhado pela
equipe Ecotece e por uma dupla de estudantes de moda ou design
, tornando assim o
processo de desenvolvimento e confecção mais dinâmico, e sendo um meio de
multiplicarmos nosso conhecimento sobre desenvolvimento de produtos éticos.
Paralelamente, os grupos produtivos do projeto participarão de um processo formativo nas
áreas técnica e de gestão produtiva para que aprimorem suas habilidades e 
fiquem mais
aptos a atuar no mercado da moda
. Neste processo, as marcas poderão colaborar
compartilhando um pouco de seus conhecimentos com os grupos participantes.
Ao final da produção, as peças serão vendidas nos pontos de venda de cada marca
participante, sendo produtos diferenciados que carregam e contam para os consumidores
suas histórias.
Em longo prazo esperamos, mais do que viabilizar produções, estabelecer 
parcerias de
cocriação e produção recorrentes
entre os grupos e as marcas, bem como fomentar outras
formas de atuação no mercado para os estudantes e novas perspectivas para a moda.

PERFIL DOS ESTUDANTES
Procuramos por estudantes de graduação, técnico ou tecnólogo nas áreas de moda ou
design, 
interessados em vivenciar processos mais éticos e humanizados
na produção de
produtos, conhecendo sobre moda ética na prática.
É importante ter abertura e disposição para 
processos cooperativos
, engajamento e
compromisso com todas as etapas do projeto, que iniciará em abril e pode se estender até
setembro, dependendo da produção a ser feita.
Para a participação no projeto é necessário uma dedicação de tempo semanal em dias úteis
para realização das atividades e visitas ao grupo, variando conforme a etapa. Precisamos de
compromisso do estudante com todo o processo, até sua finalização.
Buscamos pessoas que acreditem que a moda pode ser um veículo de transformação social
e queiram colaborar na construção de uma moda mais ética, limpa e inclusiva.
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COMO SERÁ O PROCESSO
Os estudantes selecionados participarão de encontros e partilhamentos de conteúdo que
propiciem uma visão crítica da cadeia de moda e perspectivas para o desenvolvimento de
uma Moda Ética, mais humana, limpa e inclusiva.
Junto ao processo formativo serão constituídas equipes de dois estudantes e um grupo
produtivo. Os estudantes irão se aprofundar na técnica e história do grupo produtivo e
pesquisar referências, materiais, inspirações e ideias que levem aprimoramento e inovação
para a produção do grupo. Serão desenvolvidos testes e um portfólio de técnicas para o
grupo.
Após conhecer bem o grupo, sua técnica e possibilidades, haverá uma reunião de briefing
com uma marca de moda ou design reconhecida. Neste encontro estarão presentes
representantes da marca e do Ecotece e a equipe de dois estudantes e grupo produtivo.
Nesta reunião o cliente dará o briefing do que quer desenvolver.
Com o suporte do Ecotece, os estudantes farão o desenvolvimento de produto junto ao
grupo produtivo, com croquis e testes de técnicas a serem apresentadas ao cliente.
Com o produto escolhido, serão produzidos pilotos para aprovação e produção.
Nesse processo o
s estudantes vivenciarão todas as etapas de desenvolvimento de um
produto até o fim da sua produção
, passando por briefing com o cliente, desenvolvimento
de produto, compra de materiais, gestão de produção e controle de qualidade. Tudo dentro
dos princípios de uma cadeia de moda ética e humanizada.
Ao final, além dos conhecimentos adquiridos, os estudantes terão acesso ao material de
comunicação desenvolvido durante o processo, com textos e imagens que constituirão um
portfólio do estudante.

PROCESSO SELETIVO
Calendário:
De 05/02 a 06/03 – Inscrição pelo site
14/03 – Divulgação dos pré selecionados (via email)
19/03 – 
Presencial (sábado)
– Vivência com os pré selecionados
28/03 – Divulgação dos selecionados
02/04 – 
Presencial (sábado) 
– Primeiro encontro

3

Atenção:
Reservem os dois sábados presenciais em suas agendas!
*O calendário pode sofrer alterações. Sendo o caso, entraremos em contato.

O processo:
Para você fazer parte do LabModa+, é preciso se inscrever para participar do processo
seletivo que acontecerá em 2 etapas:
1º ‐ Preencha a ficha de inscrição no site e se puder também envie um vídeo contanto um
pouco sobre você.
2º ‐ Os pré selecionados serão convocados para uma vivência em uma comunidade no dia
19/03.
Animou?! Vamos lá?

Aqui tem algumas dicas caso você queira nos enviar o vídeo.
Grave um vídeo de 2 a 3 minutos contando um pouco de si, postar no Youtube (modo
público) e acrescentar o link gerado na ficha de inscrição que irá preencher a seguir.
Aqui um breve roteiro para o vídeo:

‐
‐
‐
‐
‐
‐
‐

Nome
Por que escolheu cursar moda ou design e quais suas vontades para o futuro?
Fale um pouco sobre como você compreende a moda, o mercado e sua cadeia
produtiva.
O que é moda ética para você?
O que te motiva a participar do projeto e de que forma pretende contribuir?
Quais são suas habilidades e talentos? Por que você é a pessoa ideal para participar
do LabModa+?
Quais são suas expectativas para o projeto em relação ao contato com o Ecotece, a
vivência com os grupos e o trabalho com a marca de moda?

Boa sorte!!!
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