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1.1   IDENTIFICAÇÃO DO ESTAGIÁRIO

Nome: Rafaela Costa Orsi 

Matrícula: 19250456

Habilitação: Design, Habilitação em Design De Produto

E-mail:  rafaelaorsii@gmail.com

Telefone: (48) 99600-5725

1.2   DADOS DO ESTÁGIO

Concedente: Octocircles Consultores Associados EIRELI

Período Previsto: 09/07/2019 - 11/11/2019

Período referente a este relatório: 09/07/2019 - 11/11/2019

Supervisor/Preceptor: Alexandre Novakoski

Jornada Semanal/Horário: 20h/semana

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

Objetivo do estágio: O principal objetivo do estágio foi aplicar os conhecimentos 
já adquiridos durante a graduação em uma demanda real de trabalho,  adquirindo, 
portanto, experiência na área e tendo também contato com outros profissionais 
que atuam um maior tempo na área, assim como o compartilhamento enriquicedor  
de conhecimento. 

Objeto(s) do estágio:  Peças de comunicação, edição de fotografia e demais 
atividades.

Programa de atividades (PAE): Criação de peças gráficas para redes sociais, 
desenvolvimento de identidade visual, papelaria e etc.

1.4   SITUAÇÃO ENCONTRADA

Resumo da situação da empresa em relação ao Design: A octocircles possui 
empresas parceiras, sendo elas a Piña.colab focada em social Marketing, a Troupe 
voltada para UX Design, a Mergê também focada em Design e também possui 
um ateliê. A empresa  investe e trata com atenção essa área. Sendo assim, essa 
experiência me auxiliou demasiadamente pelo fato de estar rodeada de pessoas 
com diversas áreas que se mesclam com o design. 

O que foi abordado no estágio: Criação de peças gráficas para redes sociais, 
desenvolvimento de identidade visual para marca, papelaria, fotografia e etc.

Atuação na área gráfica: Criação de peças gráficas, desenvolvimento de 
identidade visual para marca, Edição de vídeos e imagens e etc.

Atuação na área informatizada (mídias): Software utilizados: Adobe Photoshop, 
Adobe Illustrator, Adobe Lightroom, Adobe Premiere. 

1.5   ESTRUTURA PARA REALIZAÇÃO DO ESTÁGIO

Infra-estrutura física disponibilizada: O espaço é composto por mesas e 
computadores para todas as pessoas que trabalham lá, assim como equipamentos 
fotográficos que também são disponibilizados para trabalhos específicos. 
Também possui um ateliê no andar superior que é mais focado para a área da 
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moda. Um ambiente acolhedor e essencial para quem busca contato com diversas 
áreas criativas.

A localização do Design na estrutura organizacional da empresa: Como a 
empresa desenvolve os projetos em um ambiente colaborativo, o design se mescla 
entre os profissionais que atuam nesse espaço, abrindo a oportunidade para um 
aprendizado multidisciplinar.

O local, na estrutura organizacional da empresa, (diretoria, departamento, etc) 
onde foi realizado o estágio: Espaço coletivo.

Data do início do estágio: 09/07/2019.

Data de encerramento do estágio: 11/11/2019

Carga horária diária: 4h.

Horário diário do estágio (entrada e saída): Horário flexível (possibilidade de 
home office). Período matutino das 8h30 às 12h30 e período verpertino das 13h 
às 17h.

1.6   ORIENTADOR DO ESTAGIÁRIO

Nome: Prof. Dr. Ivan Luis de Medeiros

Formação e cargo: Coordenador de Estágio de Design de Produto

Contatos (telefone/e-mail): ivanmedeiros75@gmail.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/ Julho - Ciclo de conteúdo - Prévia do verão 2020 Riccieri Woman

3ª/ Julho - Mudanças da identidade da agência Piña.Colab

4ª/ Julho - Continuação da elaboração das mudanças da identidade da 
agência Piña.Colab 
- Gravação cenas - Viviany Amorim

5ª/ Julho - Continuação da elaboração das mudanças da identidade da 
agência Piña.Colab (postagens para redes sociais e papelaria)

1ª/ Agosto - Layout vaga em aberto Piña.Colab para assessor de imprensa

2ª/ Agosto - Ciclo de conteúdo para Riccieri Man - Lançamento Verão 
2020
- Ciclo de conteúdo para Riccieri Woman - Lançamento Verão 
2020

3ª/ Agosto - Continuação da elaboração das mudanças da identidade 
da agência Piña.Colab (finalização do conteúdo para redes 
sociais) 

4ª/ Agosto - Finalização da elaboração das mudanças da identidade da 
agência Piña.Colab (apresentação comercial e proposta)

5ª/ Agosto - Fotos do making off e tratamento de imagens para  Shooting 
Gatabakana

1ª/ Setembro - Organização do editorial de fotos flat para Riccieri Man

2ª/ Setembro - Ciclo de conteúdo - Futura Tintas
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3ª/ Setembro - Ciclo de conteúdo - Futura Tintas
- Ciclo de conteúdo - Riccieri Man 
- Ciclo de conteúdo - Riccieri Woman

4ª/ Setembro - Ciclo de conteúdo - Futura Tintas

5ª/ Setembro - Ciclo de conteúdo - Futura Tintas

1ª/ Outubro - Ciclo de conteúdo - Futura Tintas
- Ciclo de conteúdo - Riccieri Man 
- Ciclo de conteúdo - Riccieri Woman

2ª/ Outubro - Ciclo de conteúdo - Futura Tintas

3ª/ Outubro - Ciclo de conteúdo - Especial Semana do Pintor Futura Tintas

4ª/ Outubro - Ciclo de conteúdo - Lançamento Alto verão Riccieri Woman 
e Man
- Ciclo de conteúdo - Futura Tintas
- Publicações para Instagram do Studio Maria Mandala

5ª/ Outubro Recesso

1ª/ Novembro Recesso

2ª/ Novembro Recesso



12

2.2 APRESENTAÇÃO DE CADA AÇÃO

AÇÃO 1: 

Ciclo de conteúdo - Prévia do verão 2020 Riccieri Woman

Briefing: Criação de peças gráficas para uma prévia da coleção de verão contendo 
seis publicações com o conteúdo disponibilzado, mostrando elementos do fashion 
film sem mostrar muito as peças da coleção.

Público-alvo: Mulheres de 25 a 40 anos, geralmente mulheres que possuem um 
estilo mais clássico e que acompanham a marca.

Conteúdo pensado estrategicamente para preview do verão 2020.
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AÇÃO 2:

Mudanças na identidade do Piña.Colab

Briefing: O cliente estava cansado da identidade visual anterior, pois constavam 
muitos elementos, cores e uma característica muito divertida. Portanto, fiz um 
estudo de referências que condissessem com essência que a nova identidade da 
agência deveria ter. Depois desse processo, montei uma proposta de paleta de 
cores, formas e elementos gráficos que auxiliariam na composição da identidade.
Sendo assim, elaborei uma apresentação para mostrar as ideias que tive, e, 
quando aprovadas, pensamos no conteúdo que iriamos publicar. Depois disso, 
comecei o desenvolvimento das peças gráficas para Instagram(para o feed e 
stories também) e Facebook. Nesse processo também foi desenvolvido capa e 
avatar para as redes sociais como Facebook e Linkedin. Apresentação comercial 
e de proposta também foram compostas para se enquadrar na nova identidade, 
assim como assinatura de e-mail e cartão de visitas. 

Público-alvo: Empreendores ou decisores de marketing entre 38 a 45 anos.
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Desenvolvimento da apresentação comercial.

Conteúdo para redes sociais.
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AÇÃO 3:

Layout para vaga em aberto no Piña.Colab

Briefing: Criação de layout para vaga em aberto Piña.Colab para assessor de 
imprensa. Duas peças gráficas (com dimensões 1080x1080 e 1080x1920) de acordo 
com a identidade visual para a divulgação nas redes sociais.

Público-alvo: Empreendores ou decisores de marketing entre 38 a 45 anos.

Layout desenvolvido para publicação nas redes sociais.
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AÇÃO 4:

Lançamento verão Riccieri Woman

Briefing:  Na segunda quinzena de agosto seria lançada a coleção THIS IS ME 
- Verão 20 com Fashion Film, Making-of, depoimentos de mulheres fortes que 
nos inspiraram na criação desta Campanha e uma intervenção gráfica junto às 
imagens.

Público-alvo: Mulheres de 25 a 40 anos que possuem um estilo mais clássico e 
que acompanham a marca.

Conteúdo pensado estrategicamente o verão 2020.
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AÇÃO 5:

Lançamento verão Riccieri Man

Briefing: Ciclo de conteúdo para publicação nas redes sociais mostrando 
elementos da campanha de verão 2020 da Riccieri Man. 

Público-alvo: Homens de 25 a 50 anos que acompanham a marca.

Conteúdo pensado estrategicamente o verão 2020.
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AÇÃO 6:

Ciclo de conteúdo para semana do pintor - Futura Tintas

Briefing: Dia 18 de outubro é uma data muito especial para esse cliente, portanto, 
esse ciclo de conteúdo em específico teve várias publicações homenageando 
essa figura que é desamasiadamente importante para o cliente. Precisava ser 
desenvolvido peças gráficas para as redes sociais, assim como uma thumbnail 
de um vídeo que seria publicado nessa semana e para o blog também. Uma 
característica das redes sociais da marca são os splashs do fundo que se unem 
entre as imagens.

Público-alvo: Pintores de todo o brasil que acompanham a marca.

Thumbnail desenvolvida para o vídeo da semana.

Conteúdo desenvolvido para redes sociais.
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AÇÃO 7:

Ciclo de conteúdo - Lançamento Alto verão Riccieri Woman

Briefing: Criação de peças gráficas para publicação da coleção de alto verão  
2020, mostrando elementos da nova coleção.

Público-alvo: Mulheres de 25 a 40 anos que possuem um estilo mais clássico e 
que acompanham a marca.

Conteúdo desenvolvido para redes sociais.
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AÇÃO 8:

Ciclo de conteúdo - Lançamento Alto verão Riccieri Man.

Briefing: Criação de peças gráficas para a publicação da coleção de alto verão  
2020, mostrando elementos da nova coleção e dando ênfase ao novembro azul.

Público-alvo: Homens de 25 a 50 anos que acompanham a marca.

Conteúdo desenvolvido para redes sociais.
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Conteúdo desenvolvido para publicação de stories no Instagram da marca.
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AÇÃO 9:

Publicações para Instagram do Studio Maria Mandala

Briefing: Criação de publicações para o instagram com intuito de mostrar as 
peças desenvolvidas pelo Studio Maria mandala.

Público-alvo: Mulheres de 25 a 50 anos que acompanham o studio e buscam 
peças exclusivas.

Conteúdo desenvolvido para redes sociais.
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Conteúdo desenvolvido para redes sociais.
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3.1 A SITUAÇÃO PARA A REALIZAÇÃO DO ESTÁGIO FOI SATISFATÓRIA? EM QUE 
E COMO? 

Sim, senti-me bastante satisfeita durante o período de realização do estágio, 
pois foi um período na qual tive que me adequar a uma rotina de trabalho em 
equipe e  superar desafios, sendo assim, acredito que foi essencial para obter a 
experiência necessária para o mercado de trabalho. Ter a oportunidade de ter 
esse contato direto com a profissão é extremamente enriquecedor e abre um 
leque de possibilidades para a vida após a graduação.

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

Como pontos positivos posso salientar a multidisciplinaridade e a colaboratividade 
da equipe, pois aprendi a trabalhar em equipe em um espaço com pessoas de 
diversas áreas criativas, aumentando, portanto, minha bagagem de conhecimento 
e referências. Outro ponto positivo que vejo foi ter um espaço para criação sem 
muitas limitações e de poder expor meu ponto de vista, uma vez que a empresa 
possui uma hierarquia horizontal. Pontos negativos, vejo que algumas vezes sentia 
a necessidade  de ter um designer coordenando minhas atividades mais de perto, 
porém acredito que foi isso ajudou no meu amadurecimento como designer.

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, as abordagens conceituais, métodos e técnicas utilizados foram corerentes 
com os estudados no curso, apesar do estágio ter demandas mais focadas em 
design gráfico do que design de produto necessariamente.

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

Afirmo que o estágio contribuiu demasiadamente para minha formação, pois tive 
uma experiência mais próxima do mercado de trabalho em uma área que possuo 
demasiado interesse, na qual precisei lidar com a rotina de trabalho e de estudos, 
assim como perceber a importância do trabalho em equipe nessa área. 
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3.5 QUAIS OS CONHECIMENTOS TEÓRICOS E TEÓRICO-PRÁTICOS ADQUIRIDOS NO 
CURSO QUE FORAM DIRETAMENTE UTILIZADOS?

Durante a realização do estágio percebi que utilizei conhecimentos adquiridos 
no curso como: metologia de projeto, representação gráfica, teoria da forma, 
Marketing e etc.

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

Não percebi algum conhecimento que não tenha sido estudado.

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

Na minha opinião o valor se resumiria a 10, pelos fatores citados anteriormente 
nesse relatório. 
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