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1.1   IDENTIFICAÇÃO DO ESTAGIÁRIO

Nome: Isabel Cristina Fontão

Matrícula: 15201606

Habilitação: Design

E-mail:  isabelcf0903@gmail.com

Telefone: 48 99156-6037

1.2   DADOS DO ESTÁGIO

Concedente: G2E - Grupo de Educação e Entretenimento

Período Previsto: 12/08/2019 - 22/11/2019 

Período referente a este relatório: 12/08/2019 - 22/11/2019

Supervisor/Preceptor: Monica Stein

Jornada Semanal/Horário: 20h/semana

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

Objetivo do estágio: Realizar a aplicação dos conhecimentos obtidos nas matérias 
do curso de graduação Design a fim de atender às demandas gráficas do G2E - 
Grupo de Ensino e Entretenimento.

Objeto(s) do estágio: Diagramação de materias, peças gráficas e comunicação, 
ilustração.

Programa de atividades (PAE): Desenvolver uma proposta de templates para 
posts de redes sociais, diagramação de livro, criação de rótulo.

1.4   SITUAÇÃO ENCONTRADA

Resumo da situação da empresa em relação ao Design: Grupo de pesquisa e 
extensão do curso de Design.

O que foi abordado no estágio: Desenvolvimento de publicações, diagramação  
de material editorial, ilustração.

Atuação na área gráfica: Criação de peças gráficas para mídias sociais, 
diagramação de livro, desenvolvimento de rótulo.

Atuação na área informatizada (mídias): Os softwares utilizados durante 
a vigência deste estágio foram Adobe InDesign, Adobe Illustrator e Adobe 
Photoshop.

1.5   ESTRUTURA PARA REALIZAÇÃO DO ESTÁGIO

Infra-estrutura física disponibilizada: O G2E dispõe de uma sala colaborativa 
onde divide-se o espaço com outros membros do projeto. A sala dispõe de material 
de pesquisa e computadores, além de proporcionar a interação com membros de 
outras áreas do conhecimento, agregando valor à pesquisa

A localização do Design na estrutura organizacional da empresa: Caracterizado 
como um grupo de pesquisa e extensão, o G2E cria através de seu projeto The 
Rotfather diversos produtos como histórias em quadrinhos, animação, jogos 
analógicos e digitais, entre outros. Sendo um grupo localizado no departamento de 
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expressão gráfica e liderado por uma professora do curso do Design, a valorização 
deste é intrínseca à realização de todos e quaisquer produtos produzidos.

O local, na estrutura organizacional da empresa, (diretoria, departamento, etc) 
onde foi realizado o estágio: Na sala 112 do Bloco A do CCE.

Data do início do estágio: 12/08/2019

Data de encerramento do estágio: 22/11/2019

Carga horária diária: 4h

Horário diário do estágio (entrada e saída): Flexível. Nos dias de manhã: 08h-12h.
Nos dias de tarde: 14h-18h.

1.6   ORIENTADOR DO ESTAGIÁRIO

Nome: Monica Stein

Formação e cargo: Professora do Curso de Design do Departamento de 
Comunicação e Expressão Gráfica - EGR - UFSC

Contatos (telefone/e-mail): 991231890 / moni_stein@yahoo.com
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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

2ª/Agosto - Início do projeto de elaboração de identidade visual para 
postagens de redes sociais

3ª/Agosto - Continuação do projeto de elaboração de identidade visual 
para postagens de redes sociais

4ª/Agosto - Elaboração de postagens para mídias sociais contendo a 
identidade definida nas etapas anteriores

1ª/Setembro - Elaboração de postagens e peças gráficas para divulgação 
do evento Rotfatherday

2ª/Setembro Elaboração de postagens e peças gráficas para divulgação do 
evento Rotfatherday

3ª/Setembro - Elaboração de postagens e peças gráficas para divulgação 
do evento Rotfatherday
- Participação no evento Rotfatherday

4ª/Setembro - Início do projeto de diagramação de livro para montar mídia 
kit do projeto The Rotfather (A Bíblia The Rotfather)

1ª/Outubro - Continuação do projeto de diagramação de livro para montar 
mídia kit do projeto The Rotfather (A Bíblia The Rotfather)

2ª/Outubro - Continuação do projeto de diagramação de livro para montar 
mídia kit do projeto The Rotfather (A Bíblia The Rotfather)
- Elaboração de postagens para mídias sociais

3ª/Outubro - Continuação do projeto de diagramação de livro para montar 
mídia kit do projeto The Rotfather (A Bíblia The Rotfather)
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4ª/Outubro - Finalização do projeto de diagramação de livro para montar 
mídia kit do projeto The Rotfather (A Bíblia The Rotfather)
- Início do projeto de criação de rótulo para a cachaça Magnus.

1ª/Novembro - Continuação do projeto de criação de rótulo para a cachaça 
Magnus.

2ª/Novembro - Finalização do projeto de criação de rótulo para a cachaça 
Magnus.

3ª/Novembro RECESSO

4ª/Novembro RECESSO
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2.2 APRESENTAÇÃO DE CADA AÇÃO

a) AÇÃO 1:

Desenvolver uma estética geral para as postagens das mídias sociais do projeto 
The Rotfather.

Briefing: As postagens deveriam conter a presença da marca The Rotfather; o uso 
da fonte Copasetic em pelo menos um ponto de destaque; a paleta crómatica típica 
do universo que consiste em amarelo preto e branco com excessão de postagens 
especiais; moldura art deco desenvolvida para as mídias; e utitizar como fundo 
ilustrações feitas pelos membros colaboradores do projeto.

Público-alvo: Seguidores do The Rotfather, público jovem-adulto.

Briefing ilustratrivo - Postagens para mídias sociais de The Rotfather.
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Exemplos de postagens para Facebook.
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Exemplo de postagens com excessão cromática.
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Exemplo de postagem para o recurso stories do Instagram.

Header para página do Facebook.
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Tela de espera para rede Stream.

Header para rede Stream.
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AÇÃO 2:

Criar postagens para divulgação do evento Rotfatherday, realizado no shopping 
Iguatemi em 20 de setembro de 2019.

Briefing: Seguir o molde das postagens das redes sociais, divulgar os 
acontecimentos do evento.

Público-alvo: Seguidores do The Rotfather, público jovem-adulto, convidados do 
evento.

Divulgação da data do evento.
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Postagem de divulgação do evento da família O’Reilly.

Postagem de divulgação do evento da família Di Marco.
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Postagem de divulgação do evento da família Giordano.

Postagem de divulgação do evento da Bratva.
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Postagem de divulgação do evento da família Saad.

Postagem de divulgação do evento da Yakuza.
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Postagem de divulgação do evento da Medusa.

Postagem de divulgação da programação do evento. 
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Postagens de divulgação da programação do evento. 
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Postagens de divulgação da programação do evento. 
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Postagens de divulgação da programação do evento. 
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Postagens de divulgação da programação do evento. 
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Postagem de divulgação do evento.
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AÇÃO 3:

Criação de brasões das famílias mafiosas do universo narrativo de The Rotfather 
para ação interativa no Rotfatherday

Briefing: Promover o tema do evento “Bem-vindos à família”, seguir a pesquisa e 
especificações da célula de Storyworld.

Público-alvo: Participantes do evento Rotfatherday.

Brasão da família Di Marco.
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Brasão da família O’Reilly.

Brasão da família Giordano.
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Brasão da Bratva.

Brasão da família Saad.
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Brasão da Yakuza.

Brasão da Medusa.
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Exemplos de páginas do livro (espelhadas).

AÇÃO 4:

Diagramação de livro de apresentação do projeto The Rotfather denominado “A 
Bíblia The Rotfather” para compor um mídia kit.

Briefing: Apresentar ao universo narrativo, contar a história do projeto, explicar 
a pesquisa e demonstrar os produtos desenvolvidos.

Público-alvo: Possíveis investidores.

B
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Exemplos de páginas do livro (espelhadas).
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Exemplos de páginas do livro (espelhadas).
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Exemplos de páginas do livro (espelhadas).
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AÇÃO 5:

Desenvolver o rótulo para a cachaça Magnus do projeto.

Briefing: Remeter à estética Art Deco (presente nos anos 20 e 30, consiste 
em um estilo moderno e clean, com bases geométricas, com bastante uso 
de linhas retas e fortes e círculos perfeitos) do projeto; u sar o personagem 
Magnus, besouro brasileiro, como mascote da bebida e reduzí-lo à sua essência 
geométrica com base no Art Deco; e incluir as informações nutricionais 
exigidas pela Anvisa

Público-alvo: Seguidores do The Rotfather, público jovem-adulto.

Briefing ilustratrivo - Rótulo para a cachaça Magnus de The Rotfather.
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Exemplos de estudos descartados.
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Exemplos de estudos descartados.
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Modelo final escolhido.
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Moldura Art Deco desenvolvida para o rótulo.
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Rótulo frente e verso.
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Mockup da garrafa.
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3.1 A SITUAÇÃO PARA A REALIZAÇÃO DO ESTÁGIO FOI SATISFATÓRIA? EM QUE 
E COMO?
Sim, foi uma experiência bem satisfatória realizar o estágio no grupo de extensão 
e pesquisa G2E. Por ser uma pesquisa voltada à indústria do entretenimento, 
pude perceber a importância de coesão gráfica e estética em todas as minúcias 
de um grande projeto.

3.2  QUAIS  FORAM  OS  PRINCIPAIS PONTOS POSITIVOS E OS NEGATIVOS DO 
ESTÁGIO?
Um dos principais pontos positivos do estágio é a oportunidade de trabalhar 
lado a lado com integrantes de outras áreas do design como produto e animação, 
além de diversas áreas do conhecimento como computação, história e cinema. 
Como ponto negativo, aponto o fato de ser o único membro voltado à produção 
de design gráfico, o que por vezes me deixou em uma posição sobrecarregada 
para realizar minhas tarefas. 

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?
Sim, considero coerentes os métodos e técnicas ensinados no curso de design 
para a realização das atividades propostas. Dentre as disciplinas que cursei, 
as que mais tirei proveito para a realização de meu estágio foram os projetos 
Editorial e Promocional, além das matérias de ilustração digital, tratamento de 
imagem e comunicação publicitária.

3.4 COMO E EM QUE ESSE  ESTÁGIO CONTRIBUIU PARA SUA FORMAÇÃO?
Considero o estágio realizado no G2E como muito proveitoso para minha carreira 
profissional e acadêmica, e cito não só crescimento de conhecimento e trabalho 
em equipe como também uma evolução pessoal de maturidade e responsabilidade.

3.5 QUAIS OS CONHECIMENTOS TEÓRICOS E TEÓRICO-PRÁTICOS ADQUIRIDOS NO 
CURSO QUE FORAM DIRETAMENTE UTILIZADOS?
O estágio me proporcionou a oportunidade de aplicar os conhecimentos 
adquiridos nos projetos Editorial e Promocional, além das matérias individuais 
de metodologia de projeto, ilustração digital, tratamento de imagem, teoria da 
forma, comunicação publicitária, InfoDesign, entre outras.

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

3.7 EM ESCALA DE 0 A 10, QUE VALOR RESUMIRIA, NA SUA OPINIÃO, A 
CONTRIBUIÇÃO DO ESTÁGIO PARA SUA FORMAÇÃO?
Nota 10. O estágio foi uma experiência de grande crescimento tanto profissional e 
acadêmico quanto pessoal.
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