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Apresentação 

Nome : Quézia Souza Cavalcante
Telefone: (85) 988287890
Endereço: Maracanaú-CE
E-mail: quezia24cavalcante@gmail.com

Objetivo: Trabalhar no setor de criação como assistente de modelista, ou assistente de
estilista.

Resumo:
Formada em Design de moda, conhecimento em pesquisa , criação ,modelagem e
produção de peças . 
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PROJETO I

Local: Faculdade - UFC

Tipo de trabalho: coleção capsula para a cadeira de desenho de moda masculino.

Descrição: esta capsula se chama sun rising ( que significa nascer do sol) é inspirada em
uma das dezesseis tendências da Faith Popcom, aonde ela fala sobre a homencipação
,aonde os homens teriam uma nova forma de pensar, não se limitariam apenas negócios ,
mais abraçariam a liberdade de poder exercer sua individualidade, sendo menos machistas
e mais sensíveis, homens do lar.

Para isso foi utilizado modelagens básicas com uma cartela de cor 

      Esta capsula busca mostrar toda a leveza e sensibilidade nessa nova faceta masculina.        

      mais suave, sendo mais realista-minimalista.         



Projeto I

Capsula :  Sun Rising/Painel de Inspiração 



Projeto I

Cartela de cores Cartela de tecidos

Linho Tecel

Denim

Cartela de
Aviamentos

FioLinha

BotãoZiper



Projeto I
Capsula :  Sun Rising 



Projeto I
Capsula :  Sun Rising 



Projeto II
Local: Marca Fictícia ,Ateliê

Tipo de trabalho: Experimental 

Descrição: Esta mini capsula tem como tema : Alice, é inspirado no conto de fadas alice
no pais das maravilhas, essa historia nos trás alguns questionamentos que por mais adulto
que sejamos poderemos nos deparar : Quem sou eu? Para onde estou indo? ao longo da
historia vemos Alice fazer sua trajetória para alcançar as respostas e voltar para casa. Da
mesma forma ao longo da nossa vida estaremos numa tragetoria do auto conhecimento e
da busca sobre o sentido das coisas e aonde queremos chegar. A mini capsula trás cores
presentes nas roupas da personagem alice , cores frias e bastantes comerciais.



PROJETO II

CAPSULA : ALICE/ PAINEL DE INSPIRAÇÃO 



Cartela de

Aviamentos

PROJETO II

Cartela de cores Cartela de tecidos

Viscose Oxford

Miliano

FioLinha

BotãoZiper



PROJETO II

Capsula :  Alice 



PROJETO II

Capsula :  Alice 



PROJETO II

Capsula :  Alice 


