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SIACOM                                   PROGRAMA                   sexta,  11 de abr i l 
8.30 REGISTO 

9.00 SESSÃO DE ABERTURA: Professoras  Doutoras Gabr ie la Gama,  
                                                               Kath ia Cast i lho 
                                                               Ana Claúdia Mei A lves de Ol ive i ra “A brasilidade dos estudos da moda em diálogos lusitanos”  

9.30 
11.00 

COMUNICAÇÃO DE MODA (1) 
Sala de Atos ICS 

Moderador:  Tula Fyscator is  

MODA E ARTES 
Anf i teatro EEG 

Moderador:  Helena Pires 
  

 
Blogs  de moda e beleza:  da interação entre iguais a ferramenta mercadológica 
Graziela Rodrigues 
 
Os b logs enquanto p lataformas conf iguradoras do gosto  
Mariana Araújo 
  
Sedução e consumo de produtos nos b logs de moda 
Larissa Neves, Maria Gabriela Gama 
 
A re lação do lúdico e da moda na construção da subjet iv idade: o caso da rede socia l  
Polyvore,  uma centra l  de informações sobre moda  
Stella Hiroki, Hermes Hildebrand 
 
Onde te levam as tuas Josef inas?” Estudo sobre a construção da person i f icação das 
sabr inas portuguesas na internet 
Naiara Moraes, Silvana Mota-Ribeiro 
 

 
 
B lack Elv is  -  J imi Hendr ix ,  per formance e corpo   
Affonso Neto 
 
F igur ino no c inema: Deus e o d iabo na terra do so l  e Guerra de Canudos   
Teresa Miodori Takeuchi 
 
A fotograf ia  de moda e a f icção 
Anelise Molina 
 
Roupas e coisas:  t ra jetos emocionais  
Bárbara Araújo 
 
A moda na arte como indíc io :  o que o presente fa la sobre o passado e o que o passado fa la sobre o 
presente  
Nuno Rocha 
 
Os jard ins hospi ta lares:  quando a estét ica é  saúde   
Júlia Valério 

11.00 COFFEE-BREAK  
11.30 
13.00 

MODA E MERCADOS 
Sala de Atos ICS 

Moderador:  Joana Cunha 

MODA E CULTURAS  
Anf i teatro EEG 

Moderador:  S i lvana Mota -R ibeiro  
  

São Paulo Fashion Week  – Do Brasi l  para o Mundo 
Rodrigo Mairink 
 
Mostras de moda no contemporâneo: d iscussões sobre mercado e cr iação 
Patrícia Fonseca  
 
Pensar moda para o Hemisfér io Sul   
Layla Mendes, Patrícia Sant’Anna, Cristina Broega 
 
Global ização e o vare jo de moda: um estudo de caso sob a conf iguração dos shoppings do 
Brasi l  e de Portugal  
Marcela Favero Francisco Alvarez,Maria José Abreu 
 

 
Moda e estét ica popular no Bras i l  
Maria Luiza Mendonça, Janaína Jordão 
 
A moda nos processos de ident i f icação e d i ferenciação: O Funk  car ioca como contracul tura 
Beatriz Lobo, Rafael Ferraz 
 
A mimese na cul tura da mídia 
Márcia Flausino  
 
A indumentár ia como elemento de d is t inção socia l  no retrato fotográf ico 
Aline Lima 
 
Miniatura e imensidão: A internet ,  ar te,  est i lo  e comunidade 
Renata Koury 
 
Comunicação, imagem e moda na música pop: Vênus evocada  
Elton Antunes, Daniela Andrade 

13.00 ALMOÇO LIVRE  
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14.30 
16.00 

 MODA E ESPAÇOS URBANOS 
Sala de Atos ICS 

Moderador:  Ana Cláudia Mei A lves de Ol ive ira 

DESIGN E ESTÉTICAS 
Anf i teatro EEG 

Moderador:  Graz ie la Rodr igues 
  

Circulação inv is íve l  no comércio de moda: o caso da rua José Paul ino em São Paulo  
Kathia Castilho, Marcelo Martins, Raquel Maia 
 
Ruas Óscar Fre ire e José Paul ino:  moda e paisagem urbana 
Tula Fyscatoris, Mariana Braga 
 
Estét ica da Banal idade ou a re invenção do paradoxo Ki tsch  
Paulo Alexandre Castro 
 
 O Flea Market :  espaço s imból ico e ident i tár io  
Mafalda Lourenço, Gabriela Gama 
 
As modas de rua e suas imagens pol i fônicas 
Márcia Mello, Ariadne Moraes 
 
Superf íc ies contemporâneas:  d iá logos h íbr idos em produções inovadoras  
Reinilda Minuzzi  
 

 
Corpo e A lma do Design Emocional  
Bernardo Providência, Joana Cunha  
   
A ar te,  o design,  a moda, a cr iação e o consumo hoje:  inter faces  
Sílvia Held, Regina Sanches, João Paulo Marciano 
 
Design de superf íc ie e têxte is :  tecnologias e processos apl icados ao vestuár io  
Renato Kuhn, Cristiane Ziegler Leal, Reinilda Minuzzi   
 
Poesias Estampadas  
Tatiane Rebelatto, Reinilda Minuzzi   
 
A chi ta e o ar tesanato têxt i l  como referência para estampas no vestuár io feminino   
Mariana Souza 
 
A moda no setor da saúde: Uma perspet iva sobre o vestuár io médico/hospi ta lar  e a sua preocupação 
estét ica   
Patrícia Ribeiro, Maria José Abreu 

16.00 COFFEE-BREAK  
16.30 
17.45 

MODA, ECOLOGIA E TÊXTIL 
Sala de Atos ICS 

Moderador:  Cr is t ina Broega  

MODA E CORPO (2) 
Anf i teatro EEG 

Moderador:  Kath ia Cast i lho 
  

A co-cr iação e a sustentabi l idade como o novo paradigma das marcas de moda 
João Morais  
 
Responsabi l idade socia l  e sustentabi l idade: Natura Pura – The Purely  Ecologica l  Brand  
Raquel Souza  
 
 La responsabi l idad socia l  corporat iva de Adere-Minho: los lenços de namorados como caso 
de estudio.  
Clara Uribe, Maria Gabriela Gama 
 
Os agentes que atuam na cadeia têxt i l  e  a sua inter ferência nos meios de consumo 
Flávio Sabrá, Alberto Cipiniuk 

 
Superf íc ies modulares:  exper imentos em design têxt i l  e  de vestuár io  
Cristiane Ziegler Leal, Renato Kuhn, Reinilda Minuzzi 

 
“Além dos tamanhos”:  o corpo e a moda nos b logs.   
B log  da Lalá Noleto e Entre Topetes e V in is  
Letícia Saturi 
 
P lus s ize no horár io nobre 
Mônica Fort, Alice Balbé 
 
O indiv íduo e a adequação do corpo e vestuár io ao behavior  set t ing  
Cynthia Matos, Humberto Lopes 
 
Aspetos da beleza que se ins inuam nas “faces medusadas” constru ídas pela moda 
Daniela Andrade, Maria Drigo 
 
Pensar o corpo a part i r  da ordem estabelec ida 
Maria Gabriela Gama 

17.45 
18.30 

 SESSÃO PLENÁRIA 
Moderador:  Ana Cláudia Mei A lves de Ol ive ira  

   
La Dolce V i ta 
Isabella Pezzini (Università  de Roma La Sapienza) 
 
A f igurat iv idade das v i t r inas de luxo 
Ferdinand Didier Tsala (Universitè de Limoges) 
 
Estét icas na contemporaneidade 
Carlos Magno (Presidente do Conselho Regulador da Entidade Reguladora para a Comunicação Social) 
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SIACOM                                   PROGRAMA                   sábado, 12 de abr i l  

8.30 ABERTURA DO SECRETARIADO  

9.00 
10.00 

COMUNICAÇÃO DE MODA (2) 
Sala de Atos ICS 

Moderador:  Mar ia Gabr ie la Gama  

MODA E CORPO (2)  
Anf i teatro EEG 

Moderador:  Zara Pinto -Coelho  
  

 
O impacto da Internet no jornal ismo de moda português 
Carlota Pires 
 
A i r reverência polêmica na rev is ta Vogue Bras i l :  a  moda de luxo fotografada na favela 
Mariana Braga 
 
Chance: modernidade, paixão e ousadia na marca Chanel  
Taísa Sena 
 
T irar  a tecnologia do caminho: uma ref lexão sobre o desenvolv imento da tecnologia 
wearable  
Eliana Macedo 
 
La imagen de la moda española en e l  not ic iar io documenta l  
José Manuel Ropero 
 
Anál ise de moda de rua através de informações das agências de tendência 
Lettícia Cordeiro, Maria Gabriela Gama  
 

 
O redesenho  do corpo feminino nos ve ículos  de comunicação v isual  
Nancy Moretti 
 
O design do corpo e as redesignações de gênero nas mídias de moda 
Hélcio Fabri  
 
Androgin ia na moda, um caso de estudo 
Pedro Gurgel 
 
Constr ição e movimento:  o apelo da mobi l idade nos anúncios de corsets  
Marília Jardim 
 
Comum, mas nem tanto:  sobre b logs,  moda, rua e novos corpos   
Carla Mendonça 
 
 
 

10.00 COFFEE-BREAK  
10.30 
12.00 

Workshop I  – Negócios de Moda à Escala Global  
António Ressureição 

Workshop I I  – Comunicação de moda: Da mídia impressa aos b logs  
Ana Claudia Mei Alves de Oliveira 
 

12.00 
13.30 

Workshop I I I  -  Estudos antropomórf icos e novas estét icas contemporâneas.  Design e 
padrões de corpos no Brasi l  
Kathia Castilho 
 

Workshop IV – Entre a Cr iação e a Produção  
João Estelita Mendonça, Nelson Vieira 
 

13.30 ENCERRAMENTO   
 

 

 

 

 

 

 


