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SENAI, SUA CONQUISTA PROFISSIONAL  

CONFECÇÃO DO VESTUÁRIO 
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ORGANIZAÇÃO CURRICULAR DOS CURSOS  

 

1. TÍTULO COSTURA DE ROUPAS ÍNTIMAS 

2. OBJETIVO 

 

Proporcionar ao treinando conhecimentos e 

habilidades para a montagem e acabamento de 

roupas íntimas. 

3. PERFIL 

PROFISSIONAL 

Ao final do curso o treinando será capaz de costurar e 

montar peças de roupas íntimas básicas. 

4. MODALIDADE Especialização Profissional 

5. CONTEÚDO 

PROGRAMÁTICO 

� Noções de higiene e segurança no trabalho; 

� Preparação de máquinas; 

� Corte e montagem de peças íntimas; 

� Confecção de peças íntimas; 

� Controle de qualidade: 

Identificação das peças com ajuste perfeito; 

Defeitos que alteram a qualidade da peça; 

Aplicação da metodologia dos 5S’s. 

6. REQUISITOS PARA 

INGRESSO 

Escolaridade mínima: Alfabetizado.  

Ter concluído o curso de Costura do Vestuário – 

Básico ou atuar na área.    

Idade mínima: 16 anos 

7. CARGA HORÁRIA 80 h 

8. Nº DE ALUNOS POR 

TURMA 
15 alunos 

Figura 17 – Costura de Roupas Íntimas 
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1. TÍTULO 
 

COSTUREIRO DE PRODUÇÃO INDUSTRIAL 
7632-15 

2. OBJETIVO 

Preparar profissionais para operar máquinas de costura 

industrial, costurando peças de vestuário sob tabela de 

medidas, trabalhando sob supervisão técnica e de 

acordo com as normas de qualidade, produtividade, 

segurança, saúde e preservação ambiental.  

3. PERFIL PROFISSIONAL  
Ao final do curso o treinando estará apto a efetuar cortes 

e montagem das peças do vestuário. 

4. MODALIDADE Qualificação Profissional 

5. CONTEÚDO 

PROGRAMÁTICO 

� Noções de higiene e segurança no trabalho; 

� Noções de meio ambiente; 

� Noções de relações humanas; 

� Noções de modelagem básica; 

� Noções de encaixe, risco, enfesto e corte; 

� Nomenclatura de máquinas; 

� Preparação de máquinas; 

� Controle de máquinas; 

� Exercícios de coordenação motora; 

� Exercícios básicos de peça do vestuário; 

� Montagem de peça básica; 

� Processo de montagem de: gola, punhos, 

braguilhas e bolsos; 

� Montagem de peças diversas; 

� Controle de qualidade: 

Identificação das peças com ajuste perfeito; 

Defeitos que alteram a qualidade da peça; 

Aplicação da metodologia dos 5S’s. 

6. REQUISITOS PARA 

INGRESSO 

Escolaridade mínima: 6ª Série 

Idade mínima: 16 anos  

7. CARGA HORÁRIA 200 h 

8. Nº DE ALUNOS POR 

TURMA 
15 alunos 

Figura 18 – Costureiro de Produção Industrial 



 
  
 

 
   
 

 53 

Catálogo de Cursos 

1. TÍTULO 
 

MECÂNICO DE MANUTENÇÃO EM MÁQUINAS DE 
COSTURA 

CÓD. CBO 9113-20 

2. OBJETIVO 

 

Proporcionar ao treinando conhecimentos e 

habilidades na reparação e manutenção de máquinas 

de costura industrial: reta, overlock, interlock e 

galoneira. 

3. PERFIL 

PROFISSIONAL 

Ao final do curso o treinando terá conhecimentos para 

a reparação e manutenção de máquinas de costura 

industrial: reta, overlock, interlock e galoneira. 

4. MODALIDADE Qualificação Profissional 

5. CONTEÚDO 

PROGRAMÁTICO 

� Noções de higiene e segurança do trabalho; 

� Nomenclatura de máquinas; 

� Fiação e prática operacional da máquina; 

� Ajuste do conjunto tensor; 

� Regulagem de lançadeiras e navalhas; 

� Regulagem da caixa de bobina; 

� Regulagem do conjunto enchedor de bobina; 

� Limpeza e lubrificação; 

� Regulagem geral de máquinas reta, overlock, 

interlock e galoneira. 

6. REQUISITOS PARA 

INGRESSO 

Escolaridade mínima: Alfabetizado 

Idade mínima: 16 anos 

7. CARGA HORÁRIA 160 h 

8. Nº DE ALUNOS POR 

TURMA 
16 alunos 

Figura 19 – Mecânico de Manutenção em Máquinas de Costura 
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1. TÍTULO MODELAGEM EM MALHARIA 

2. OBJETIVO 

 

Proporcionar aos treinandos métodos e técnicas que 

permitam confeccionar moldes para peças em malha. 

3. PERFIL 

PROFISSIONAL 

Ao final do curso o treinando terá adquirido 

conhecimentos e habilidades necessárias na 

confecção de moldes para malharia. 

4. MODALIDADE Especialização Profissional 

5. CONTEÚDO 

PROGRAMÁTICO 

� Modelo de camiseta; 

� Traçar o diagrama da camisa; 

� Preparar os moldes da camiseta para o corte; 

� Ampliar e reduzir os moldes da camiseta; 

� Adaptar o modelo raglã; 

� Adaptar o modelo machão; 

� Ampliação e reduzir o modelo raglã; 

� Capuz; 

� Camisa regata; 

� Traçar o diagrama da calça do agasalho adulto; 

� Preparar os moldes da calça do agasalho de 

adulto para corte; 

� Ampliar e reduzir a calça do agasalho de adulto; 

� Legging; 

� Collant; 

� Conjunto composto (maiô, top e calça legging); 

� Traçar o diagrama do short de banho; 

� Preparar os moldes do short para o corte; 

� Traçar o diagrama da cueca clássica; 

� Preparar os moldes da cueca clássica; 

� Ampliar e reduzir a cueca; 

� Traçar o diagrama da camiseta feminina; 

� Ampliar e reduzir os moldes da camiseta 

feminina; 

� Traçar o diagrama da calcinha clássica; 
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� Preparar moldes para o corte; 

� Ampliar e reduzir a calcinha; 

� Adaptar modelos de calcinha. 

6. REQUISITOS PARA 

INGRESSO 

Idade mínima: 16 anos. 

Escolaridade mínima: 5ª série.  

7. CARGA HORÁRIA 100 h 

8. Nº DE ALUNOS POR 

TURMA 
16 alunos 

Figura 20 – Modelagem em Malharia 
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1. TÍTULO MODELISTA DO VESTUÁRIO 

CÓD. CBO 7630-10 

2. OBJETIVO 

 

Proporcionar ao treinando conhecimentos e 

habilidades na elaboração de modelagem de peças 

do vestuário. 

3. PERFIL 

PROFISSIONAL 

Ao final do curso o treinando terá conhecimentos e 

habilidades na modelagem e graduação de peças do 

vestuário. 

4. MODALIDADE Qualificação Profissional 

5. CONTEÚDO 

PROGRAMÁTICO 

� Noções de higiene e segurança no trabalho. 

� Fundamentos tecnológicos; 

� Sistema métrico; 

� Figura geométrica; 

� Caligrafia técnica; 

� Ficha técnica; 

� Medidas do corpo humano; 

� Materiais e instrumentos utilizados; 

� Fases de trabalho de modelagem; 

� Diagrama e preparar para o corte, ampliação e 

redução de moldes: 

         Calça; 

         Blusa; 

         Saia reta; 

         Camisa. 

6. REQUISITOS PARA 

INGRESSO 

Escolaridade mínima: 5ª série; 

Idade mínima: 16 anos 

7. CARGA HORÁRIA 160 h 

8. Nº DE ALUNOS POR 

TURMA 
16 alunos 

Figura 21 – Modelista do Vestuário 
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1. TÍTULO SERIGRAFIA BÁSICA 

2. OBJETIVO 

 

Proporcionar ao treinando conhecimentos e 

habilidades de impressão serigráfica. 

3. PERFIL 

PROFISSIONAL 

Ao final do curso o treinando terá conhecimentos e 

habilidades de impressão serigráfica de 1 até 2 cores.  

4. MODALIDADE Iniciação Profissional 

5. CONTEÚDO 

PROGRAMÁTICO 

� Matriz fotográfica; 

� Impressão; 

� Sistema de impressão por abas; 

� Impressora rotativa para serigrafia em tecido; 

� Recuperação da tela; 

� Outro processo para preparação da matriz. 

6. REQUISITOS PARA 

INGRESSO 

Escolaridade mínima: Alfabetizado. 

Idade mínima: 14 anos. 

7. CARGA HORÁRIA 80 h 

8. Nº DE ALUNOS POR 

TURMA 
15 alunos 

Figura 22 – Serigrafia Básica 
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1. TÍTULO 
RISCADOR INFESTADOR E CORTADOR DE 

ROUPAS 
CÓD. CBO 7631-10 

2. OBJETIVO 

Preparar profissionais para proporcionar 

conhecimentos referentes às técnicas de encaixe, 

risco, infesto e corte industrial em tecidos plano e 

malha, bem como as formas adequadas de 

armazenamentos dos tecidos, trabalhando sob 

supervisão técnica e de acordo com normas e 

procedimentos técnicos. 

3. PERFIL 

PROFISSIONAL 

Ao final do curso o treinando terá conhecimentos 

técnicos e habilidades na preparação para o corte, 

separação e empacotamento de peças do vestuário, 

utilizando máquinas e ferramentas adequadas. 

4. MODALIDADE Qualificação Profissional 

5. CONTEÚDO 

PROGRAMÁTICO 

� Higiene e segurança no trabalho; 

� Conceito de 5S; 

� Estrutura do processo produtivo na confecção; 

� Funções dos profissionais de corte; 

� Instrumentos e equipamentos de cortes; 

� Fibras; 

� Estrutura dos tecidos; 

� Infesto; 

� Risco; 

� Corte; 

� Moldes; 

� Encaixe; 

� Empacotamento e etiquetagem; 

� Carimbos e mercadorias; 

� Controle de qualidade e inspeção no corte. 

 

6. REQUISITOS PARA 

INGRESSO 

Escolaridade mínima: 5ª série. 

Idade mínima: 16 anos 
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7. CARGA HORÁRIA 160 h 

8. Nº DE ALUNOS POR 

TURMA 
15 alunos 

Figura 23  – Riscador Infestador e Cortador de Roupas 


