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Ementa: Cenário nacional e internacional da indústria têxtil. Materiais têxteis convencionais e de elevado desempenho: fibras, fios e filamentos. 
Técnicas de fiação. Técnicas de tricotagem por trama e por urdume. Técnicas de fabricação de tecidos planos e nãotecidos. Tecnologia da preparação, 

tingimento e acabamentos. Tecnologia da confecção. Controle de qualidade.  

Objetivos: Ao final da disciplina o estudante deverá ser capaz de:  

• Conhecer diferentes matérias-primas para o desenvolvimento de substratos têxteis;  
• Conhecer e compreender os conceitos e princípios de formação de fios;  
• Conhecer e compreender os conceitos e princípios de formação de malhas;  
• Conhecer e compreender os conceitos e princípios de preparação à tecelagem e formação do tecido plano;  
• Conhecer e compreender os conceitos e princípios de formação e consolidação de nãotecidos;  
• Conhecer e compreender os conceitos e princípios da preparação ao tingimento;  
• Conhecer e compreender os conceitos e princípios de técnicas de tingimento;  
• Conhecer e compreender os conceitos e princípios de técnicas de acabamento;  
• Conhecer e compreender os conceitos e princípios de técnicas de confecção.  
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Conteúdo Programático 

1. Cenário nacional e internacional da indústria têxtil. 
2. Materiais têxteis convencionais e de elevado desempenho: fibras, fios e filamentos.  
3. Conceitos e princípios sobre técnicas de fiação: processos e propriedades.  
4. Conceitos e princípios sobre técnicas de tricotagem por trama e por urdume: tipos de teares; elementos de máquina; estruturas fundamentais e 

suas propriedades; controle de qualidade. 
5. Técnicas de preparação à tecelagem. Conceitos e princípios sobre técnicas de produção de tecidos planos: tipos de teares; tipos de inserção de 

trama; padronagens fundamentais, suas derivações e propriedades; controle de qualidade. 
6. Conceitos e princípios sobre técnicas de formação e consolidação de nãotecidos; controle de qualidade 
7. Tecnologia da preparação. Beneficiamento primário químico, físico e biológico em processos contínuos e descontínuos. Controle de qualidade 
8. Tecnologia de tingimento: corantes e processos de tingimento em processos contínuos e descontínuos. Controle de Qualidade 
9. Acabamentos: transformação dos substratos têxteis visando agregar valor e funcionalidades. 
10. Tecnologia da confecção: equipamentos e etapas de construção de peças: controle de qualidade. 

 
Tópico / semana 
/ carga horária 

Conteúdos 
Objetivos de 

aprendizagem 

Metodologia 
(atividades síncronas 

e assíncronas) 

Atividades e 
estratégias de 

interação  

Avaliação/ peso / 
data 

Tópico/tema 
1, 2 e 3 

1)Cenário nacional e 
internacional da 
indústria têxtil.  

2)Materiais têxteis 
convencionais e de 
elevado desempenho: 
fibras, fios e 
filamentos.  

3)Conceitos e 
princípios sobre 
técnicas de fiação: 
processos e 
propriedades.  

Mostrar para os alunos 
a complexidade da 
indústria têxtil, com 
todos os seus setores. 
 
Apresentar os 
diferentes tipos de 
fibras utilizadas para o 
desenvolvimento de 
produtos têxteis.  
 
Apresentar as 
diferentes técnicas de 
fiação utilizadas para o 
desenvolvimento de 
fios. 

Síncrono: aula sobre 
os temas 1, 2 e 3 (5h) 
 
Assíncrono: atividades 
relacionadas a fórum, 
leitura de artigo 
técnico/científico, 
vídeos técnicos, dentre 
outros (3h) 
 
 

Interação entre a 
professora e os 
alunos, com perguntas 
e discussões 
 
Aula síncrona e 
atividades assíncronas 
relacionadas a fórum, 
leitura de artigo 
técnico/científico, 
vídeos técnicos, dentre 
outros. 

 

Semana 
1 a e 2 a 

Carga horária 
8h 
 
 

Tópico/tema 
4, 5 e 6 

4)Conceitos e 
princípios sobre 
técnicas de tricotagem 
por trama e por 
urdume: tipos de 
teares; elementos de 

Apresentar e 
conceituar as 
diferentes técnicas de 
produção de malhas 
(trama e urdume), 
tipos de equipamentos, 

Síncrono: aula sobre 
os temas 4, 5 e 6 (6h) 
 
Assíncrono: atividades 
relacionadas a fórum, 
leitura de artigo 

Interação entre a 
professora e os 
alunos, com perguntas 
e discussões  
 

 

Semana 
3 a e 4a 



 máquina; estruturas 
fundamentais e suas 
propriedades; controle 
de qualidade.  

5)Técnicas de 
preparação à 
tecelagem. Conceitos 
e princípios sobre 
técnicas de produção 
de tecidos planos: 
tipos de teares; tipos 
de inserção de trama; 
padronagens 
fundamentais, suas 
derivações e 
propriedades; controle 
de qualidade.  

6)Conceitos e 
princípios sobre 
técnicas de formação e 
consolidação de 
nãotecidos; controle 
de qualidade.  

os diferentes tipos de 
estruturas, 
características, 
produtos e aplicações. 
 
Apresentar e 
conceituar as 
diferentes técnicas de 
produção de tecido 
plano, tipos de 
equipamentos, os 
diferentes tipos de 
estruturas, 
características, 
produtos e aplicações 

técnico/científico, 
vídeos técnicos, dentre 
outros (4h) 
 
 
 
 

Aula síncrona e 
atividades assíncronas 
relacionadas a fórum, 
leitura de artigo 
técnico/científico, 
vídeos técnicos, dentre 
outros. 

Carga horária 
10h 

 
 

Tópico/tema 
7, 8 e 9 

 

7)Tecnologia da 
preparação. 
Beneficiamento 
primário químico, físico 
e biológico em 
processos contínuos e 
descontínuos. Controle 
de qualidade. 
 
8) Tecnologia de 
tingimento: corantes e 
processos de 
tingimento em 
processos contínuos e 
descontínuos. Controle 
de Qualidade 

Compreender os 
diferentes processos 
de preparação de 
substratos têxteis com 
o objetivo de deixa-los 
prontos para os 
processos posteriores. 
 
Identificar os 
processos de 
tingimento das 
diferentes fibras com 
seus respectivos 
corantes, bem como 
conhecer processos de 
tingimento contínuos, 

Síncrono: aula sobre o 
tema 7 (3 h)  
 
Assíncrono: leitura de 
textos e artigos, 
exibição de vídeos, 
elaboração de 
exercícios (2 h) 
 
Síncrono: aula sobre o 
tema 8  ( 3 h)  
 
Assíncrono: leitura de 
textos e artigos, 
exibição de vídeos, 

Aula síncrona e 
atividades assíncronas 
relacionadas a fórum, 
leitura de artigo 
técnico/científico, 
vídeos técnicos, dentre 
outros. 
 
Interação entre a 
professora e os 
alunos, com perguntas 
e discussões  
 

 

Semana 
5ª, 6ª e 8ª 

 

Carga horária 
 



 
 
9)Acabamentos: 
transformação dos 
substratos têxteis 
visando agregar valor e 
funcionalidades. 
 
 

semi-contínuos e 
descontínuos. 
 
Saber e reconhecer os 
diferentes produtos e 
processos de 
acabamento de 
substratos têxteis. 

elaboração de 
exercícios (2 h) 
 
Síncrono: aula sobre o 
tema 9  ( 3 h)  
 
Assíncrono: leitura de 
textos e artigos, 
exibição de vídeos, 
elaboração de 
exercícios (2 h) 

Tópico/tema 
10 

10)Tecnologia da 
confecção: 
equipamentos e etapas 
de construção de 
peças: controle de 
qualidade. 
 

Identificar as principais 
etapas para a 
construção de uma 
peça de vestuário, bem 
como os equipamentos 
e layout de um setor de 
confecção. 

Síncrono: aula sobre o 
tema 10 ( 2 h) 
 
 
Assíncrono: leitura de 
textos e artigos, 
exibição de vídeos, 
elaboração de projeto 
(1 h) 
 
 

Aula síncrona e 
atividades assíncronas 
relacionadas a fórum, 
leitura de artigo 
técnico/científico, 
vídeos técnicos, dentre 
outros. 
Interação entre a 
professora e os 
alunos, com perguntas 
e discussões  
 

 

Semana 
9ª 
 

Carga horária 
 

Tópico/tema 
Todos 

Todos os tópicos  Atividade síncrona 
sobre todo o conteúdo 
visto durante o 
trimestre (9 h) 

Atividade síncrona  Apresentação de 
atividade: 21/05 
Peso: 4,0 
 
Prova: 11/06 
Peso: 6,0 
 
Finalização da 
disciplina: 18/06 
 
A participação em 
aula também 
contribuirá para a 
construção da nota 
 

Semana 
7a., 10a e 11a 

 

Carga horária 
9h 
 



Estratégias de Interação e feedback: 

Todas as aulas síncronas serão realizadas na plataforma BigBlueButton no ambiente virtual de aprendizagem Moodle. A interação irá ocorrer por 
intermédio de encontros remotos síncronos, com datas pré-agendadas, bem como na realização de fóruns para discussão de conteúdos, realização de 
seminário, desenvolvimento de atividades extracurriculares e na motivação por envios de e-mails e mensagens via sistema, para que ocorra interação 
entre docente e discentes e até mesmo discentes entre si.  

Frequência:  

A verificação de frequência irá ocorrer de acordo com a presença nas aulas remotas, participação nas atividades assíncronas e entrega das atividades 
dentro dos prazos definidos.  
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