
 

Curso Online de Moda e Estilo 
 

A Milan Fashion Design Academy do Milan Fashion Campus tem o prazer de anunciar que as 

inscrições para o seu mais recente Curso Online de Moda e Estilo estão abertas. 

 

Resumo: O programa é dividido em quatro seções, cada uma visa dar aos alunos diferentes 

conhecimentos e habilidades a fim de criar um resultado final completo e útil para começar 

uma carreira no campo da moda. 

 

A estilista de moda é um especialista em imagem e estilo, sempre atento às tendências. Bons 

estilistas de moda sabem como acentuar os pontos fortes das pessoas que vestem, escolher a 

roupa certa para lisonjear alguém, de uma forma que seja apropriada para cada evento e 

situação. O estilo da moda requer amplo conhecimento da indústria da moda e uma atenção 

especial ao pesquisar novas tendências. 

 

Como funciona: 

O curso é dividido em 4 módulos. Quando você baixar o primeiro módulo, você terá uma 

consulta com o professor para ter a lição de photoshop online. Depois disso você vai ser capaz 

de trabalhar do seu próprio jeito. Quando todos os exercícios estiverem completos você vai 

enviá-los para a professora e agendar uma consulta para você corrigi-los com ela. Depois de 

cada módulo você pode comprar o seguinte. No final do último módulo (D), você terá a 

possibilidade de fazer os testes finais, uma visão geral de todos os exercícios feitos e ganhar o 

certificado final. 

 

O módulo A inclui uma introdução com informações sobre designers famosos, ícones da moda, 

fotógrafos importantes, tecidos e um glossário com os nomes dos itens e acessórios. Além disso, 

esta primeira seção dá aos alunos noções teóricas sobre como determinar diferentes formas 

corporais e faciais, cores pessoais e vestir-se de acordo com a situação e as tendências. 

 

O módulo B é sobre considerar as diferentes idades, mais precisamente, aprender a adaptar 

uma única tendência para se adequar aos fashionistas de todas as idades, provando que a 

moda é verdadeiramente para todos. Não só as idades, mas também modo diferente; outro 

exercício para testar se o aluno é capaz de estilizar um look seguindo algum estilo de humor. 

 

O módulo C segue um caminho mais pessoal, ensinando como criar um look ótimo com um 

certo número de itens e, dependendo do estilo de vida do cliente. Outra coisa importante que 

um estilista deve levar em consideração é o orçamento, é por isso que esta seção inclui um 

exercício que aprender a copiar um look das estrelas, com um preço acessível. 

 

O módulo D, o último, oferece exercícios mais completos pedindo ao aluno para fingir ser um 

estilista de um editorial e arrumar tudo para uma sessão de fotos ou ser capaz de criar roupas 

perfeitas para indivíduos e tendências escolhendo apenas itens chaves. 

Todos estes exercícios e noções têm como objetivo proporcionar um conhecimento profissional 

para os alunos, ajudando-os a aumentar suas competências e habilidades para encontrar o 

seu lugar no campo da moda. 
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Responsável pelo Projeto 

 

Depois de seus estudos de moda em Milão, Angelo Russica fez seus primeiros passos no mundo 

da moda ajudando Giorgio Correggiari, onde conheceu Domenico Dolce e Stefano Gabbana 

(Dolce & Gabbana). Ele teve que deixar para o serviço militar durante um ano. Uma vez que 

ele voltou, ele trabalhou com a empresa italiana Barbas (coleção masculina), após isso, ele 

teve uma de suas experiências profissionais mais emocionantes: começou a trabalhar como 
designer assistente para Gianni Versace. Ele trabalhou por 5 anos como parte da moda 

feminina e coleções de moda masculina: Genny, Spazio e Versus. 

Após esta experiência, ele deixou a Itália por 4 anos para ir a Espanha: trabalhar para Induyco - 

El Corte Inglés em Madrid. Uma vez que ele voltou, ele começou a trabalhar como consultor 

para Gruppo Marzotto, Miroglio Vestebene, Gruppo Max Mara, também no Japão. 

 

 

 

 
Contact Information 

 

Contact Person: Angelo Russica 

 

Organization: Milan Fashion Campus 

 

Address: Via Broggi 7 20129 Milano ITALY 

 

Contact Telephone: Tel.0039.02.26822730 

 

Email: info@fashioncampus.it  

 

Website: http://www.milanfashioncampus.eu/ 
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