
  

 

 

 

   



 

1.1   IDENTIFICAÇÃO DO ESTAGIÁRIO 

Nome: Thomaz Manoel de Aquino  

Matrícula: 15102308 

Habilitação: Design 

E-mail:  thomazmanoel.aquino@gmail.com  

Telefone: (48) 9.9832-9731 

1.2   DADOS DO ESTÁGIO 

Concedente: José Ozorio Ortiz 

Período Previsto: 29/01/2018 - 13/05/2018 

Período referente a este relatório: 29/01/2018 - 13/05/2018 

Supervisor/Preceptor: Adonai Cruz 

Jornada Semanal/Horário: Das 13h00 às 19h00, 30h totais 

Assinatura da concedente (ou representante): 

mailto:thomazmanoel.aquino@gmail.com


 

 



 
 



 

1.3   PROGRAMA DE ATIVIDADES 

Objetivo do estágio: Aprender como funciona o dia a dia em uma agencia, por em prática o 

conteúdo ensinado em sala de aula, exercitar o aprendizado, ganhar experiência com 

planejamento e criação de diversos materiais, além da experiência de mercado e dinâmica de 

trabalho desenvolvido diariamente. 

Objeto(s) do estágio: Desenvolvimento web, hierarquia de conteudo, avaliaçáo e auxilio de 

criaçao de layout para paginas web. 

Programa de atividades (PAE): Desenvolvimento total de sites, levando em consideração 

as expectativas do cliente, o mercado e o publico alvo. Criação de páginas, planejamento de 

posicionamento de conteudo. 

1.4   SITUAÇÃO ENCONTRADA 

Resumo da situação da empresa em relação ao Design: A Tekoa desenvolve e integra 

soluções nos canais digitais e mobile - sites, plataformas web, aplicativos. Utilizamos 

tecnologias sólidas e escaláveis para inovar e realizar a transformação digital de um negócio. 

 

O que foi abordado no estágio: Criação e desenvolvimento de aplicaçoes web. 

Atuação na área gráfica: Layout, posicionamento estratégico de conteudo. 

Atuação na área informatizada (mídias): As linguagens de programaçao e marcaçao 

utilizadas foram: HTML, CSS, Javascript, PHP. Os frameworks utilizados foram: Bootstrap, 

Jquery e Laravel. Os softwares utilizados foram: Adobe Illustrator, Adobe Photoshop e 

Adobe XD.  

1.5   ESTRUTURA PARA REALIZAÇÃO DO ESTÁGIO 
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Infra-estrutura física disponibilizada Uma sala grande disposta com 4 mesas, onde sentam 

8 pessoas por mesa. Computador com os softwares necessários funcionando corretamente, 

com a velocidade e memória adequados a uma dinâmica de trabalho muito satisfatória. 

A localização do Design na estrutura organizacional da empresa: Na mesa do 

desenvolvimento. 

O local, na estrutura organizacional da empresa, (diretoria, departamento, etc) onde foi 

realizado o estágio: Equipe de marketing. 

Data do início do estágio: 28/02/18 

Data de encerramento do estágio: 28/05/18 

Carga horária diária: 6h 

Horário diário do estágio (entrada e saída): 13h às 19h 

1.6   ORIENTADOR DO ESTAGIÁRIO 

Nome: Júlio Monteiro Teixeira  

Formação e cargo: Dr. em Engenharia de Produção, mestre em Gestão de Design e graduado 

em Design Gráfico pela UDESC. Professor da UFSC. 

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

A seguir uma cópia do TCE e do PAE referente ao estágio 

(anexar na próxima página) 
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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. 

2  

Semana/Mês Atividade desenvolvida 

1ª Semana/ FEV Introdução ao ambiente da empresa, sua metodologia, seu culture 

code e aos clientes os quais as demandas eu iria atender. 

2ª Semana/ FEV Layout Sessao de noticias Julio Montex 

3ª Semana/ FEV • Geraçao de HTML e CSS  

4ª Semana/ FEV  • Criaçao de Layout de Newsletter para 2Cloud 

 



 

1ª Semana/MAR • Geraçao de codigo e implementaçao Newsletter para 2Cloud  

2ª Semana/MAR Criaçao de layout para pagina de materiais gratuitos 2 cloud 

3ª Semana/MAR • Geraçao de codigo HTML e CSS para pagina de materiais 

gratuitos 2 cloud 

4ª Semana/MAR • Criaçao de Layout versao mobile pagina IONICS 

1ª Semana/ABR • Criaçao de Layout versao mobile pagina IONICS 

2ª Semana/ABR • Geraçao de HTML e CSS da pagina IONICS  

3ª Semana/ABR • Geraçao de HTML e CSS da pagina IONICS 
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4ª Semana/ABR • Geraçao de HTML e CSS da pagina IONICS 
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2.2 APRESENTAÇÃO DE CADA AÇÃO 

 

a) AÇÃO 1: 

CLIENTE ÁGUA SANTA RITA: Julio Motex 

  

Briefing: Desenvolvimento de sessao para divulgaçao de noticiais vicnculadas ao livro 

publicado por Julio Monteiro. 

Público-alvo: Pessoas que acessam seu site. 
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Foi ultilizado HTML 5 e bootstrap 4 para realizar a diagramaçao do formulario. 

 

a) AÇÃO 2: 

CLIENTE ÁGUA SANTA RITA: 2 Cloud 

  

Briefing: Desenvolvimento sessao Newsletter para paginas do site. 

Público-alvo: Pessoas que acessam seu site e tem interesse em assinar a newsletter. 

 



 

 

 

 

 

Foi utilizado HTML 5  e CCS 3 junto com o plugin contact form 7. 

 

a) AÇÃO 3: 

CLIENTE ÁGUA SANTA RITA: 2 Cloud 

  

Briefing: Desenvolvimento de pagina de materiais gratuitos 

Público-alvo: Pessoas que acessam seu site e tem interesse em adquirir materiais 

gratuitos. 
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Foi utilizado HTML 5 CSS3. E PHP. Foi criado um loop no wordpress para cada 

postagem de material. 

 

 

a) AÇÃO 4: 

CLIENTE ÁGUA SANTA RITA:  OINICS 

  

Briefing: Desenvolvimento de layout e código da versao mobile do site 

www.ionics.com.br 

Público-alvo: Empresesas que precisam de soluçoes em abastecimento de frotas. 
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Foi utilizado PHP, HTML5 e CSS3. 
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3.1 A SITUAÇÃO PARA A REALIZAÇÃO DO ESTÁGIO FOI SATISFATÓRIA? EM 

QUE E COMO? 

Sim. A tekoa faz um excelente trabalho no que se diz em entender as necessidades dos 

clientes e aplicar metodos técnicos para satisfaze-los. Tive a oportunidade de colocar 

todo meu conhecimento adquirido no curso em pratica e aprender muita coisa nova. 

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

Positivos: A Tekoa tem diversos clientes. Alguns deles são grandes empresas 

conhecidas e consolidadas no mercado, isso aumenta a responsabilidade dos seviços 

prestados e traz um maior desenvolvimento pessoal. 

Negativos: Estagiario trabalha muito e ganha pouco. 

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? 

Partes sim, partes não. 

Muitas vezes eu via algumas landing pages sendo desenvolvidas no “feeling” sem a 

menor preocupaçao do ponto de vista do usuario ou do cliente. Geralmente quando 

pegava casos assim, eu fazia sugestao de alteraçoes no layout, ou na hierarquia da 

informaçao. Infelizmente algumas das vezes essas solicitaçoes eram recusadas devido 

ao curto prazo para concluir as tarefas. Mas de certa forma esse tambem é um ponto 

positivo, pois com isso aprendi como funciona o dia a dia de uma agencia, aprendi a 

balancear as necessidades do cliente com o tempo x orçamento disponivel. 

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

Em varios aspectos. Eu sempre sonhei em ser empreendedor, sempre gostei muito de 

design e tambem de programação. Já pensei algumas vezes, no meio do curso, em 

tentar abrir algum negocio nesse ramo, mas não tinha ideia de como as coisas 

funcionavam (eu tinha uma ideia, mas não passava nem perto do que estou vendo). 

Esse estagio me permitiu ver o dia a dia de como as coisas acontecem, analisar as 

necessidades dos clientes, sentir na pele a pressao de entrega, e muito, muito mais. 
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3.5 QUAIS OS CONHECIMENTOS TEÓRICOS E TEÓRICO-PRÁTICOS 

ADQUIRIDOS NO CURSO QUE FORAM DIRETAMENTE UTILIZADOS? 

Eu usei bastante dos conhecimentos adquiridos em Teoria da cor, mas o principal foi 

Teoria da forma. Entender como a mente humana processa as formas, como o aspecto 

cultural pode influenciar, e com isso criar e  posicionar estrategicamente os elementos 

de uma pagina. 

3.6 QUE CONHECIMENTOS PRESUMIDAMENTE DA ÁREA DE DESIGN  FORAM 

NECESSÁRIOS E NÃO FORAM ESTUDADOS NO CURSO? 

Como convencer o cliente de que o que ele quer nem sempre é o que ele precisa. Não 

só o cliente, mas tambem a equipe interna. Sinto que falta um pouco isso no design, 

aprender a defender uma ideia no sentido de retórica mesmo. Usar o conteudo 

aprendido em varias disciplinas para justificar uma tomada de açao. 

3.7 EM ESCALA DE 0 A 10, QUE VALOR RESUMIRIA, NA SUA OPINIÃO, A 

CONTRIBUIÇÃO DO ESTÁGIO PARA SUA FORMAÇÃO? 

10.  Aprendi como as coisas realmente funcionam no mercado de trabalho. Ver os 

custos que envolvem um  projeto real e como lidar com as dificuldades, sem dúvidas 

me proporcionou um grande crescimento para minha carreira.



 
 



 

 

 

 

 

 



 

 



 
 

 

 

 

   


