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1.1   IDENTIFICAÇÃO DO ESTAGIÁRIO

Nome: Isadora Yuri Igarashi

Matrícula: 13201932

Habilitação: Design - Habilitação em Design Gráfico

E-mail:  isadorayuriigarashi@gmail.com

Telefone:  (48) 99972-7754

1.2   DADOS DO ESTÁGIO

Concedente: NC COMUNICAÇÕES S.A

Período Previsto: 4/12/2017 - 3/12/2018

Período referente a este relatório: 4/12/2017 - 20/06/2018

Supervisor/Preceptor: Camila Dutra Leal

Jornada Semanal/Horário: 30 horas

Assinatura da concedente (ou representante):
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1.3   PROGRAMA DE ATIVIDADES

Objetivo do estágio: Ampliar meu conhecimento da área de design gráfico, colocando 
em prática os conhecimentos adquiridos em sala de aula até hoje. Ganhar mais 
experiência e conhecer um pouco mais de como funciona o mercado que envolve 
minha área de atuação durante o estágio.

Objeto(s) do estágio: Materiais gráficos

Programa de atividades (PAE): Criação de layout para apresentações; adaptação 
de layout para peças de divulgação (interna e externa); formatações de cartões e 
convites para eventos do grupo - produção de cards para redes sociais.

1.4   SITUAÇÃO ENCONTRADA

Resumo da situação da empresa em relação ao Design: A empresa possui diversas 
áreas e algumas delas possuem colaboradores que trabalham com design focado 
em sua atividade, como por exemplo design voltado a animação para a tv e 
diagramação para os jornais. Na área em que eu atuo, chamada Comunicação e 
Marca, minha função lida principalmente com a replicação da maneira correta da 
marca da empresa, de acordo com o seu Manual da Marca e especificações para 
os veículos de comunicação. Ao observar mais designers na empresa, vi que é 
considerada importante a atuação dos mesmos para desenvolvimento de materiais.

O que foi abordado no estágio: Elaboração e colaboração em campanhas, calhaus 
de jornal, identidade visual de novos veículos, arte para comunicação interna, 
materiais impressos para eventos externos e internos, material gráfico para redes 
sociais e tratamento de imagem.

Atuação na área gráfica: Materiais gráficos para web e impressão

Atuação na área informatizada (mídias): Os softwares utilizados foram: Adobe 
Photoshop e Adobe Illustrator.

1.5   ESTRUTURA PARA REALIZAÇÃO DO ESTÁGIO

Infra-estrutura física disponibilizada: A área está localizada no piso superior do prédio 
em uma sala com um bom espaço para todos mas sem janelas e com ventilação de 
ar-condicionado central. Os equipamentos que eu utilizo para a realização do trabalho 
são: uma mesa grande, um computador e caderno e agenda próprios para anotações. 
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A localização do Design na estrutura organizacional da empresa: O local, na 
estrutura organizacional da empresa, (diretoria, departamento, etc) 

Onde foi realizado o estágio: Área de Comunicação e Marca

Data do início do estágio: 4/12/2017

Data de encerramento do estágio: 3/12/2018

Carga horária diária: 6 horas/dia

Horário diário do estágio (entrada e saída): Das 9 às 15 horas

1.6   ORIENTADOR DO ESTAGIÁRIO

Nome: Marília Matos Gonçalves

Formação e cargo: Professora no Curso de Design do Departamento de Comunicação 
e Expressão Gráfica – EGR - UFSC

Contatos (telefone/e-mail): marilinhamt@gmail.com

A seguir uma cópia do TCE e do PAE referente ao estágio
(anexar na próxima página)
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2.1 QUADRO CONTENDO:

 a) Cronograma com as atividades (projetos) nos quais houve a participação 
do estagiário (preferencialmente relacionando as datas ou períodos de realização);

 b) Tarefas (estabelecidas no PAE) desempenhadas pelo estagiário em cada 
atividade (projeto) e as horas de trabalho para cumprimento de cada tarefa

 c) Se necessário, uma relação complementar de atividades não relacionadas 
diretamente ao PAE que tenham consumido parcela de tempo representativa em 
relação à carga horária do estágio.

Semana/Mês Atividade desenvolvida
Dez Campanha “Árvore do Bem” - banners e calhaus

Layout da moldura da foto da festa de final de ano e layout da 
máquina de fotos
Certificados do prêmio NSC de Jornalismo

Jan Materiais para ação da novela “Deus Salve o Rei” no parque 
Beto Carrero World
Assinaturas digitais para o desligamento do sinal analógico
Pesquisa de referências de layout de outros jornais e marcas 
Banner NSC TV para lateral dos campos dos estádios de Santa 
Catarina no campeonato catarinense

Fev Arte para faca de sacola de vinho
Email marketing e mala direta para clube do assinante
Ação para dia do publicitário com tag impressa e email
Calhaus programa Buena Onda

Mar Materiais para Rádio Globo Joinville
Calhaus para programas Bom Dia Santa Catarina e Jornal do 
Almoço
Cartões de visita para colaboradores
Início da ação de calhau para homenagear as cidade 
aniversariantes do dia

Abr Anúncios estáticos e gifs para o Facebook
Materiais de divulgação do novo programa “Nossa Santa 
Catarina”
Assinaturas digitais para os jornais DC, Santa e AN e para o 
Clube do Assinante.
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Mai Calhaus, email marketing, layout do stand e pé direito da 
Expogestão 2018 em Joinville
Calhaus dos programas Nossa Santa Catarina e NSC Notícias 
Calhaus para os programas Cafofo e Buena Onda da rádio 
Atlantida
Calhaus e assinaturas digitais para o desligamento do sinal 
analógico das cidades de Joinville, Blumenau e região
Materiais físicos (cubos, triedros e placa) para divulgação das 
marcas dos veículos de Blumenau: Jornal de Santa Catarina, 
Atlantida e NSC TV.

Jun Início da campanha “Vai, Brasil!”
Mala Direta e email marketing para os assinantes do Clube do 
Assinante
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2.2 APRESENTAÇÃO DE CADA AÇÃO

a) AÇÃO 1:  RÁDIO GLOBO JOINVILLE

Briefing: Fazer a adaptação da marca existente da Rádio Globo para a cidade de 
Joinville com o novo dial, elaboração dos materiais gráficos impressos e digitais 
para divulgação da rádio e desenvolvim ento de arte para aplicações.

Público-alvo: Moradores da região de Joinville
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Calhaus para o Jornal A Notícia (Joinville)
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Assinaturas digitais para os sites



18

Material para Facebook
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Manual de aplicação de cores na marca
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Outdoor
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Copo e caneca
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Cubo
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Cubos

a) AÇÃO 2:  PEÇAS GRÁFICAS FÍSICAS - BLUMENAU

Briefing: Elaboração de triedros, cubos e uma placa para divulgação dos veículos 
de comunicação de Blumenau (Jornal de Santa Catarina, Atlantida e NSC TV) em 
eventos para reforço e identificação das marcas.

Público-alvo: Moradores da região de Blumenau
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Triedros
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Peças para instagram com contagem regressiva de 15 dias a “É HOJE”

a) AÇÃO 3:  DESLIGAMENTO SINAL ANALÓGICO

Briefing: Peças gráficas para redes sociais e jornais com o intuito de sinalizar a 
quantidade de dias restantes para o desligamento do sinal analógico e informar 
sobre a conversão. 

Público-alvo: Moradores da região da Grande Florianópolis, Blumenau e Joinville e 
região que contém uma televisão e ainda não possuem o sinal digital.
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Calhaus de jornal
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Banners digitais para o Jornal de Santa Catarina (Blumenau)

a) AÇÃO 4: ASSINATURAS DIGITAIS 

Briefing: Enxovais de peças digitais com o fim de divulgação dos pacotes e valores 
de assinatura dos jornais. Para ativação nos sites.

Público-alvo: Moradores da região de Blumenau e Joinville que acessam os sites 
NSC Total e do próprio jornal.
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Banners digitais para o A Notícia (Joinville)
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a) AÇÃO 5: CALHAUS DE JORNAL

Briefing: Criação de calhaus de jornal para a divulgação de veículos da NSC. 

Público-alvo: Leitores de jornais das regiões da Grande Florianópolis, Blumenau e 
Joinville.
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a) AÇÃO 6: EXPOGESTÃO 2018

Briefing: Layoutar a arte do stand, do pé direito e calhau para divulgação dos 
workshops de colaboradores da empresa e da marca NSC. 

Público-alvo: Participantes do evento e leitores do jornal A Notícia.
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a) AÇÃO 7: ANIVERSÁRIO CIDADES CATARINENSES 

Briefing: Elaboração de calhaus formato meia página homenageando as cidades 
mais populosas de Santa Catarina no dia do seu aniversário. 

Público-alvo: Leitores dos jornais DC (Estado), Santa (Blumenau) e AN (Joinville).
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a) AÇÃO 8: DIA DO PUBLICITÁRIO

Briefing: Elaboração de um material impresso e digital para homenagear os 
publicitários da empresa

Público-alvo: Publicitários que colaboram na NSC
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a) AÇÃO 9: MOLDURA PARA MÁQUINA DE FOTOS

Briefing: Fazer uma moldura para as fotos tiradas na máquina de fotos durante a 
festa de final de ano. 

Público-alvo: Todos os colaboradores da NSC



48





50



51

3.1 A SITUAÇÃO PARA A REALIZAÇÃO DO ESTÁGIO FOI SATISFATÓRIA? EM 
QUE E COMO?

Sim, muito! Durante o tempo em que estou empresa, pude aprimorar diversos 
conhecimentos que havia aprendido mais teoricamente ao produzir materiais 
gráficos. O conhecimento de mercado e noções de como funciona o mundo 
corporativo também estão sendo muito importantes para o meu crescimento como 
profissional. Também ressalto a grande prática que estou tendo com formatos de 
materiais e utilização de softwares.

3.2  QUAIS  FORAM  OS  PRINCIPAIS PONTOS POSITIVOS E OS NEGATIVOS 
DO ESTÁGIO?

De pontos positivos ressalto o bom ambiente de trabalho que encontrei em 
questões de colegas sempre dispostos a ajudar, assim como minha supervisora. 
Como é uma empresa relativamente grande, estou tendo a oportunidade de 
elaborar materiais para diversos veículos, formatos e projetos. Tenho ampliado 
minha noção de mercado e estratégias de venda/publicidade. De negativo eu só 
falaria que a sala em que está localizada minha equipe não possui circulação e 
o ar-condicionado, por ser central, sempre está mais gelado que o necessário, o 
que as vezes me causou um pouco de desconforto e também para meus colegas.  

3.3 AS ABORDAGENS CONCEITUAIS, OS MÉTODOS E AS TÉCNICAS 
UTILIZADAS NO ESTÁGIO FORAM  COERENTES COM O QUE FOI ESTUDADO 
NO CURSO? QUAIS AS CONVERGÊNCIAS? QUAIS AS DIVERGÊNCIAS?

Tudo o que apliquei aqui no estágio foi coerente com o que aprendi em sala de aula. 
As vezes o tempo exigido para fazer um material no estágio é bem mais reduzido 
do que como estamos acostumados na faculdade, mas isso contribuiu para que eu 
tivesse mais agilidade na hora de realizar um trabalho e isso fez com meu campo 
de referências gráficas aumentasse consideravelmente.

3.4 COMO E EM QUE ESSE  ESTÁGIO CONTRIBUIU PARA SUA FORMAÇÃO?

Conhecer mais como funciona o mercado de trabalho. O tipo de material que fiz 
para essa área é um pouco diferente do que estamos acostumados a fazer dentro 
da faculdade. Considero que o estágio colaborou muito comigo nesse sentido além 
da evolução pessoal.
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3.5 QUAIS OS CONHECIMENTOS TEÓRICOS E TEÓRICO-PRÁTICOS 
ADQUIRIDOS NO CURSO QUE FORAM DIRETAMENTE UTILIZADOS?

Principalmente a utilização de softwares (Illustrator e Photoshop), teoria da cor, 
projeto editorial e branding. O conhecimento passado através dessas matérias têm 
sido frequentemente utilizados já que sou responsável também por fazer calhaus 
com texto para impressão e replicações da marca. Bem como o projeto de web que 
também colaborou um pouco quanto às atividades relacionadas ao site.

3.6 QUE CONHECIMENTOS PRESUMIDAMENTE DA ÁREA DE DESIGN  
FORAM NECESSÁRIOS E NÃO FORAM ESTUDADOS NO CURSO?

Não vejo nenhum conhecimento que precisei utilizar durante o estágio e que não 
esteve presente em algum conteúdo dentro do curso.

3.7 EM ESCALA DE 0 A 10, QUE VALOR RESUMIRIA, NA SUA OPINIÃO, 
A CONTRIBUIÇÃO DO ESTÁGIO PARA SUA FORMAÇÃO?

10. Tudo o que aprendi aqui contribuiu para melhorar minha capacidade 
como designer e contribuiu também para aumentar a minha bagagem de 
conhecimento. Tenho certeza que levarei grande parte do que aprendi aqui 
para minha vida.
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Anexe a Carta de Avaliação do 
Professor Orientador de Está-
gio já preenchida e assinada.




