
 
 

Projeto de Parceria de Escola de Moda 
 
 

A Milan Fashion Campus é uma escola de moda localizado no 
coração de Milão 

 
 
A vantagem do programa que nós projetamos especialmente para seus estudantes é que ele 
pode ser incluído no programa educativo da sua instituição como uma opção de curso de 

mestrado no exterior, ampliando a visão e a competitividade internacional dos seus alunos e 

instituição, gerando um importante intercâmbio cultural para ambas as escolas, bem como a 

expansão da rede de sua instituição de contatos na Europa. 

 

A Milan Fashion Campus oferece cursos de curta duração em Design de Moda e Estilo de 

Moda de prestação de know-how profissional sobre o Sistema de Moda e a maneira italiana de 

se sentir moda. 

Nós estamos interessados em cooperar com o seu instituto para contribuir para a 

aprendizagem e o desenvolvimento contínuo dos nossos alunos. 

 

Esta parceria colaborativa seria útil também para: 

• Estudar no exterior: O programa terá como objetivo diversificar e globalizar estudos de moda 

e estilo, assim, os alunos estarão engajados acadêmico, cultural e profissionalmente. 

• Projeto Colaborativo: Para trabalhar em prol da indústria orientada para projetos 

colaborativos. 

 
É por isso que nós criamos 2 programas especiais para seus estudantes interessados em uma 

experiência nova em Milão: 

 

Programa 1 – Experiência de Moda: 

Uma imersão completa de duas semanas no campo da moda para aumentar o conhecimento 

pessoal e profissional sobre o estilo italiano; além disso, eles terão a oportunidade de visitar lojas 

selecionadas, museus de moda e laboratórios de fabricação. 

 

Programa 2 - Diploma Internacional de Estilo de Moda 

 
Os alunos vão fazer a primeira parte do Curso de Estilo de Moda no seu Instituto e 3 ou 2 

semanas em Milão, onde eles vão começar a se expor internacionalmente e ter um insight 

sobre a indústria da moda global. 

 

O Curso de Estilo de Moda nos 2 países vai incentivar o aluno a: 

 

Alcançar as habilidades necessárias para se adaptar ao mercado global em constante 

mudança. 

Desenvolver uma rede internacional 

Desenvolver e alargar a compreensão das semelhanças e diferenças entre diferentes culturas 
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 Os benefícios: 

• Desenvolver as competências necessárias para se adaptar ao mercado global em constante 

mudança 

• Desenvolver uma rede internacional 

• Criar oportunidades para os alunos a trabalhar em projetos de colaboração 

• Desenvolver e aumentar a compreensão das semelhanças e diferenças entre diferentes 

culturas 

• Desenvolver a competitividade pessoal para o desenvolvimento futuro da carreira, ganhando 

novas perspectivas 

• Diversificação do modo de entrega educacional 

• Para desenvolvimento social e atravessar sensibilidade cultural e traduzi-las em projeto 

moda. 

 

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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