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Resumo  

O Núcleo de Pesquisas do Vestuário (NUPEV) é o canal de comunicação de todas as 
pesquisas, projetos, grupos de pesquisa, eventos e demais atividades realizadas pela 
equipe de professores e alunos do Curso Técnico de Produção de Moda do CEFET-
MG. O NUPEV estabelece interlocução entre as atividades acadêmicas desenvolvidas 
no CEFET-MG com a realidade do mercado de moda/vestuário de Divinópolis, 
divulgando as atividades elaboradas pela equipe do Curso Técnico de Produção de 
Moda e do Grupo de Pesquisa NUPEVEM (Núcleo de Pesquisa em Vestuário e 
Moda), tanto para a comunidade acadêmica quanto para o empresariado da cidade e 
da região. A metodologia consiste na manutenção e atualização do blog do NUPEV e 
da Fan page no NUPEV no Facebook, bem como a divulgação em outras redes 
sociais. O projeto possui parcerias com sindicatos e empresas ligados à cadeia 
produtiva do setor de vestuário de Divinópolis e região, sendo uma via de mão dupla 
na divulgação de atividades que possam ter a participação dos alunos do CEFET-MG. 
A equipe do NUPEV faz a cobertura dos eventos ligados ao setor de Vestuário/Moda 
desenvolvidos pelos parceiros e faz a divulgação em suas redes sociais. Gera-se 
divulgação espontânea ao CEFET-MG nas diversas mídias de Divinópolis (jornal, 
televisão, rádio, mídias digitais, revista, etc.). As atividades desenvolvidas no NUPEV 
contribuem efetivamente para que os alunos possam vivenciar experiências práticas 
relacionadas aos assuntos e conteúdos aprendidos no curso, levando-os ao 
aprimoramento técnico, cultural e científico. Outro ponto a ser destacado é o 
desenvolvimento da habilidade de comunicação/articulação dos alunos, ao interagirem 
com vários públicos relacionados ao setor de Vestuário/Moda de Divinópolis e região. 
Além disso, o projeto é um facilitador para que os alunos possam se engajar nas 
atividades de estágio e em sua inserção no mercado de trabalho. 

 
 


