


CERTIFICATE OF INTERNSHIP  

Mrs. Thais Cavalcanti has successfully completed her internship at the atelier of Flora 
Miranda in the timeframe from 06th of May 2019 to 5th of July 2019.  

During this internship Thais was getting a deep insight into the every day work flow in 
our atelier, specifically in the context of the ‘Lalaland’ collection. Thais was helping 
with the making of clothes, which included pattern making, hand and machine sewing, and 
material developments. She specifically crafted one of our couture garments from an 
intricate tulle technique, developed by Flora Miranda. 

Furthermore, Thais was assisting during our fashion show in Paris, where she helped 
dressing the models backstage. 

Thais has been one of the most dedicated interns at our studio so far. This is to be 
explained by her clear aims, values and communication. She appears to have high 
expectations of herself and her surroundings, putting in the necessary discipline to 
reach her goals of perfection. While she worked independently, she always took a moment 
to confirm next steps within the team. Thais did not rush her tasks but preferred to take 
the time necessary to produce with quality. She thought along in making processes and 
took full responsibility for her own actions. What is more, she showed respect and spread 
a positive vibe. All in all, Thais has very mature ways of behaviour. 

In this sense I wish Thais good luck for her final year of studies. I am convinced that 
she can put her dreams into action. I want to thank Thais for the lovely hours we spent 
together, and for her commitment to the work we create. 

Warm regards, 

Flora Miranda Seierl  

Antwerp, 07.07.2019



Carta de recomendação- Flora Miranda

CERTIFICADO DE ESTÁGIO

	 A	 Sra.	 Thais	 Cavalcanti	 concluiu	 com	 sucesso	 o	 seu	 estágio	 no	 atelier	 da	 flora	

Miranda no período de 06 de maio 2019 a 5 de julho 2019.

	 Durante	este	estágio	Thais	estava	vivenciando	uma	profunda	visão	sobre	o	fluxo	de	

trabalho	a	cada	dia	em	nosso	atelier,	especificamente	no	contexto	da	coleção	“Lalaland”.	

Thais	estava	ajudando	com	a	confecção	de	roupas,	que	incluiu	a	realização	de	modelagens,	

costura	à	mão	e	em	máquina,	e	desenvolvimento	de	materiais.	Ela	criou	especificamente	

uma de nossas roupas de alta costura com a técnica de tule intrincada, desenvolvida por 

flora	Miranda.

	 Além	disso,	Thais	estava	presente	no	backstage	do	nosso	desfile	de	moda	em	

Paris, onde ela ajudou vestindo os modelos nos bastidores. Thais tem sido uma das 

estagiárias	mais	dedicadas	em	nosso	estúdio	até	agora.	 Isto	pode	ser	explicado	pelos	

seus	 objetivos	 claros,	 valores	 e	 comunicação.	 Ela	 parece	 ter	 altas	 expectativas	 de	 si	

mesma	e	seu	entorno,	utilizando-se	da	disciplina	necessária	para	alcançar	seus	objetivos	

de	perfeição.	Enquanto	ela	trabalhava	de	forma	independente,	ela	sempre	reservava	um	

momento	para	confirmar	as	próximas	etapas	dentro	da	equipe.

	 Thais	não	apressa	suas	tarefas,	e	prefere	tomar	o	tempo	necessário	para	produzir	

com	qualidade.	Ela	refletiu	ao	longo	dos	processos	e	assumiu	plena	responsabilidade	por	

suas	próprias	ações.	Além	disto,	ela	mostrou	respeito	e	propagou	uma	vibração	positiva.	

Em tudo, Thais tem maneiras muito maduras de comportamento.

 Neste sentido, desejo a Thais boa sorte para o seu último ano de estudos. Estou 

convencida	 de	 que	 ela	 pode	 colocar	 seus	 sonhos	 em	 ação.	 Quero	 agradecer	 a	 Thais	

pelas	horas	adoráveis	que	passamos	juntas,	e	por	seu	compromisso	com	o	trabalho	que	

criamos.

Saudações	calorosas,

Flora Miranda Seierl

Antuérpia, 07.07.2019

Tradução voluntária realizada pela estagiária Thais Cavalcanti em agosto de 2019


