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1.1   IDENTIFICAÇÃO DO ESTAGIÁRIO

Nome: Aline Nilze Linhares

Matrícula: 10201919

Habilitação: Design

E-mail: aline.nlinhares@gmail.com

Telefone: (48) 99910-1825

1.2   DADOS DO ESTÁGIO

Concedente: SBTUR - Viagens e Turismo S.A.

Período Previsto: 30/09/2019 - 29/11/2019

Período referente a este relatório: 30/09/2019 - 29/11/2019

Supervisor/Preceptor: Bárbara Mendonça Ruhland

Jornada Semanal/Horário: 20h/semana

Assinatura da concedente (ou representante):



4





6

1.3   PROGRAMA DE ATIVIDADES

Objetivo do estágio: Aplicar o conhecimento obtido durante o período da 
graduação, por meio de práticas demandadas pela concedente, experienciando o 
trabalho e a rotina do profissional do Design. 

Objeto(s) do estágio:  Materiais de apoio para eventos e comunicados internos, 
peças promocionais e interface para o site atual.

Programa de atividades (PAE): Diagramação de conteúdos digitais, produção 
de flyers, folders, materiais de comunicação interna (endomarketing: e-mails, 
sinalização interna, materiais para eventos etc.) e externa. Manutenção das redes 
sociais: copywriting, desenvolvimento de conteúdo e identidade das páginas. 
Desenvolvimento de interfaces para web e ajustes na UI do ERP.

1.4   SITUAÇÃO ENCONTRADA

Resumo da situação da empresa em relação ao Design: O Design e a cultura 
da instituição são um diferencial, permeando todas as atividades realizadas no 
âmbito empresarial.

O que foi abordado no estágio: 

Atuação na área gráfica: Concepção de materiais gráficos e desenvolvimento de 
interfaces.

Atuação na área informatizada (mídias): Adobe Illustrator, Adobe Photoshop e 
RD Station.

1.5   ESTRUTURA PARA REALIZAÇÃO DO ESTÁGIO

Infra-estrutura física disponibilizada: A empresa dispõe de uma estrutura 
considerável, ocupando três andares de um prédio comercial na região central de 
Florianópolis. O setor de marketing situa-se ao lado da área de recursos humanos 
e comercial, atendendo às suas demandas.

A localização do Design na estrutura organizacional da empresa: É um dos 
pilares essenciais na estrutura organizacional da empresa.
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O local, na estrutura organizacional da empresa, (diretoria, departamento, etc) 
onde foi realizado o estágio: Setor de marketing.

Data do início do estágio: 30/09/2019

Data de encerramento do estágio: 29/11/2019

Carga horária diária: 8 horas

Horário diário do estágio (entrada e saída): Das 9h às18h

1.6   ORIENTADOR DO ESTAGIÁRIO

Nome: Profa. Dra. Marilia Matos Gonçalves

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

Contatos (telefone/e-mail): 3721-6609 / marilia.goncalves@ufsc.br
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Anexe cópia do TCE e do PAE 
assinados referente

ao estágio.
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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

1a/Outubro - Concepção de imagem, texto e formulário, dispostos em
e-mail, para a divulgação da campanha interna de Outubro 
Rosa
- Revisão de conteúdo e layout de e-mail para campanha de 
Mês das Crianças
- Criação de novas artes para trilha de Ads no Facebook e 
Instagram

2a/Outubro - Criação de layout para página de agradecimento com foco 
em conversão
- Desenvolvimento, impressão e montagem de peças para 
treinamento e desenvolvimento do setor comercial
- Criação de e-mail de apoio à campanha de Mês das Crianças
- Desenvolvimento de peças para uso comercial no WhatsApp: 
sintetização de conteúdos informativos

3a/Outubro - Concepção de cartão virtual para divulgação interna de 
evento de Halloween
- Desenvolvimento de artes para uso comercial no WhatsApp: 
campanha de Mês das Crianças no Garopaba Mar Hotel

4a/Outubro - Concepção de logotipo para programa interno de capacitação 
(Check-in)
- Criação de banner, com foco em conversão, para a página de 
hotéis (site)
-  Continuação do desenvolvimento de peças para uso comercial 
no WhatsApp: sintetização de conteúdos  informativos
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5a/Outubro - Concepção de novo layout para a página inicial do site 
institucional
- Desenvolvimento de novo layout para a página interna de 
hotéis (site)

1a/Novembro - Concepção de peças para a campanha de Fim de Ano
- Criação de templates de e-mail para o setor de fornecedores

2a/Novembro - Concepção de logotipo para programa interno de capacitação 
(Voando Alto)
- Desenvolvimento de logotipo para programa interno de 
capacitação (Apaixonados pelo Colaborador)
- Criação de pôster para campanha interna de doação de 
alimentos

3a/Novembro -  Desenvolvimento de arte para uso comercial no WhatsApp: 
campanha de Fim de Ano e premiações
- Crição de nova assinatura de e-mail (Viajar Faz Bem)
- Concepção de funis de venda para o planejamento de 
marketing de 2020

4a/Novembro - Criação de cronograma para programa interno de 
capacitação e material para divulgação do primeiro encontro 
de lideranças (Voando Alto)
- Criação de wallpaper para os colaboradores (Viajar Faz Bem)
- Criação de capa para página empresarial no LinkedIn (Viajar 
Faz Bem)
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2.2 APRESENTAÇÃO DE CADA AÇÃO

a) AÇÃO 1:

Concepção de imagem, texto e formulário, dispostos em e-mail, para a divulgação 
da campanha interna de Outubro Rosa

Briefing: Conceber um material criativo a ser divulgado via e-mail com o tema 
orientado às “forças femininas”. O objetivo deste material é incentivar os 
colaboradores a celebrarem as mulheres que os ajudaram a chegar onde estão.

Público-alvo: Colaborador

Demonstração do cabeçalho do e-mail
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b) AÇÃO 2:

Revisão de conteúdo e layout de e-mail para campanha de Mês das Crianças

Briefing: Revisar layout e conteúdo do e-mail da campanha mensal de Indicação 
Premiada. O conteúdo visa estimular clientes já fidelizados a indicarem amigos 
em troca de prêmios e vantagens - definição do programa vigente. O material foi 
estruturado na plataforma RD Station, que possui algumas limitações no uso de 
margens, tabelas e alterações nas entrelinhas, além de nem sempre permitir html.

Público-alvo: Clientes

Demonstração do e-mail em duas partes para apreciação
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c) AÇÃO 3:

Criação de novas artes para trilha de Ads no Facebook e Instagram

Briefing: Criar imagens sequenciais que abordam as dores da persona, além das 
soluções que um Clube de Viagens pode oferecer, visando estimular a conversão 
na página de cadastro.

Público-alvo: Possíveis clientes

Demonstração das imagens que compõem o carrossel para a divulgação da 
campanha no Facebook e Instagram Ads (Trilha 1)
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Demonstração das imagens que compõem o carrossel para a divulgação da 
campanha no Facebook e Instagram Ads (Trilha 2)



17

d) AÇÃO 4:

Criação de layout para página de agradecimento com foco em conversão

Briefing: Criar layout para página de agradecimento objetivando informar 
possíveis clientes sobre as vantagens do Clube. Após efetuar o cadastro via 
Facebook Ads (Ação 3), o usuário não retorna ao site ou recebe outros conteúdos, 
sendo abordado pelo setor comercial ainda “cru”, sem conhecimento prévio do 
produto. Logo, visando reverter este cenário, uma página de agradecimento se 
fez necessária.

Público-alvo: Possíveis clientes

Apresentação do layout para página de agradecimento
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e) AÇÃO 5:

Desenvolvimento, impressão e montagem de peças para treinamento e 
desenvolvimento do setor comercial

Briefing: Com base em dinâmica promovida pelo setor de recursos humanos, 
criar displays de mesa que servirão como termômetro de humor de cada 
integrante do setor comercial. Baseado em arquétipos de animais construídos 
pelos colaboradores, o projeto visa extinguir a rivalidade existente entre dois 
times comerciais, cujos nomes eram atrelados a arquétipos anteriores: “formigas” 
e “fênix”.

Público-alvo: Colaboradores do setor comercial

Demonstração do modelo de arquivo fechado para impressão
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Apresentação de displays de mesa com os animais que compõem o termômetro 
de humor
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f) AÇÃO 6:

Criação de e-mail de apoio à campanha de Mês das Crianças

Briefing: Conceber layout de e-mail para a campanha de Mês das Crianças 
objetivando divulgar o Fazzenda Park Hotel, cujas diárias foram ofertadas 
na campanha de Indicação Premiada do mês de outubro (Mês das Crianças). 
O material foi estruturado na plataforma RD Station que, como mencionado 
anteriormente, possui algumas limitações. 

Público-alvo: Clientes

Demonstração do e-mail em duas partes para apreciação
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g) AÇÃO 7:

Desenvolvimento de peças para uso comercial no WhatsApp: sintetização de 
conteúdos informativos

Briefing: Desenvolver peças de conteúdo informativo sintetizado para uso 
comercial no WhatsApp.  Estes materiais objetivam alinhar a experiência do 
cliente com o script utilizado no momento da venda.

Público-alvo: Possíveis clientes

Apresentação de duas peças com conteúdos referentes ao uso de diárias
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h) AÇÃO 8:

Concepção de cartão virtual para divulgação interna de evento de Halloween

Briefing: Conceber peça temática de Halloween para a divulgação de evento de 
confraternização interna via e-mail. 

Público-alvo: Colaboradores

Demonstração do cartão digital com temática de Halloween
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i) AÇÃO 9:

Desenvolvimento de artes para uso comercial no WhatsApp: campanha de Mês 
das Crianças no Garopaba Mar Hotel

Briefing: Desenvolver peças de conteúdo referente a promoções lançadas para os 
meses de dezembro, janeiro e fevereiro no Garopaba Mar Hotel. Estes materiais 
promocionais visam fortalecer o poder de barganha do vendedor no momento da 
da negociação. 

Público-alvo: Possíveis clientes

Apresentação de duas peças com conteúdos referentes ao uso de diárias
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Demonstração de peça para divulgação da promoção de Março em detalhe
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j) AÇÃO 10:

Concepção de logotipo para programa interno de capacitação

Briefing: Conceber logotipo para programa interno de capacitação “Check-in”. 
Com naming pré-estabelecido, o logotipo deve adequar-se à identidade visual da 
nova marca (a ser lançada em 2020).

Público-alvo: Colaboradores

Demonstração do logotipo
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k) AÇÃO 11:

Criação de banner, com foco em conversão, para a página de hotéis (site)

Briefing: Desenvolver banner comercial com enfoque em conversão. Ao acionar o 
botão, possíveis clientes acessam um formulário de contato.

Público-alvo: Possíveis clientes

Demonstração do banner para a página de hotéis

Demonstração do banner para a página de hotéis (versão mobile)
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l) AÇÃO 12:

Continuação do trabalho de desenvolvimento de artes para uso comercial no 
WhatsApp

Briefing: Desenvolver peças de conteúdo informativo sintetizado para uso 
comercial no WhatsApp.  Estes materiais objetivam alinhar a experiência do 
cliente com o script utilizado no momento da venda.

Público-alvo: Possíveis clientes

Apresentação de peças com conteúdos referentes ao uso do plano do Clube
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m) AÇÃO 13:

Concepção de novo layout para a página inicial do site institucional

Briefing: Desenvolver layout para a página inicial do site objetivando informar os 
possíveis clientes sobre os usos e vantagens do plano do Clube de Viagens. 

Público-alvo: Clientes e possíveis clientes

Demonstração da página inicial em duas partes para apreciação
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Apresentação de detalhe do layout
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n) AÇÃO 14:

Desenvolvimento e revisão de layout para página interna de hotéis (site)

Briefing: Desenvolver e revisar novo layout para a página interna de hotéis do 
site. Esta ação objetiva aprimorar a hierarquia e coesão entre seções. 

Público-alvo: Clientes e possíveis clientes

Demonstração da página de hotéis em duas partes para apreciação
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Apresentação de detalhe do layout
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o) AÇÃO 15

Concepção de peças para a campanha de indicação de Fim de Ano

Briefing: Conceber peças promocionais para a campanha do programa Indicação 
Premiada dos meses de novembro e dezembro. Como mencionado anteriormente, 
o conteúdo visa estimular clientes já fidelizados a indicarem amigos em troca de 
prêmios e vantagens.

Público-alvo: Clientes

Demonstração de peças promocionais da campanha de Fim de Ano para Facebook
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Apresentação de peças promocionais da campanha de Fim de Ano para Instagram
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Demonstração de detalhe de peça promocional 
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p) AÇÃO 16:

Criação de templates de e-mail para o setor de fornecedores

Briefing: Criar templates de e-mail para o setor de fornecedores objetivando 
padronizar comunicados internos e extarnos.

Público-alvo: Colaboradores

Apresentação de template de e-mail em utilização
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q) AÇÃO 17:

Concepção de logotipo para programa interno de capacitação

Briefing: Conceber logotipo para programa interno de capacitação “Voando Alto”. 
Com naming pré-estabelecido, o logotipo deve adequar-se à identidade visual da 
nova marca (a ser lançada em 2020).

Público-alvo: Colaboradores

Demonstração do logotipo
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r) AÇÃO 18:

Concepção de logotipo para programa interno de capacitação

Briefing: Conceber logotipo para programa interno de capacitação “Apaixonados 
pelo Colaborador”. Com naming pré-estabelecido, o logotipo deve adequar-se à 
identidade visual da nova marca (a ser lançada em 2020).

Público-alvo: Colaboradores

Demonstração do logotipo



38

s) AÇÃO 19:

Criação de pôster para campanha interna de doação de alimentos

Briefing: Criar pôster para campanha interna de doação de alimentos visando 
arrecadar suprimentos para o grupo voluntário Amigos da Sopa.

Público-alvo: Colaboradores

Demonstração do pôster para campanha interna de doação de alimentos
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t) AÇÃO 20:

Desenvolvimento de arte para uso comercial no WhatsApp: campanha de Fim de 
Ano e premiações

Briefing: Desenvolver peça de campanha de Fim de Ano para uso comercial 
no WhatsApp, visando agravar o senso de urgência em possíveis clientes e 
favorecendo a negociação por parte dos representantes comericais.

Público-alvo: Possíveis clientes

Apresentação da peça promocional para WhatsApp
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u) AÇÃO 21:

Crição de nova assinatura de e-mail (Viajar Faz Bem)

Briefing: Criar assinatura de e-mail objetivando inciar a transição de marca que 
se dará em 2020.

Público-alvo: Colaboradores

Demonstração da assinatura de e-mail
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v) AÇÃO 22:

Concepção de funis de venda para o planejamento de marketing de 2020

Briefing: Com base nos dados extraídos previamente, criar funis de venda para o 
documento de planejamento de marketing de 2020.

Público-alvo: Diretoria

Apresentação dos funis de venda
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w) AÇÃO 23:

Criação de cronograma para programa interno de capacitação e material para 
divulgação do primeiro encontro de lideranças (Voando Alto)

Briefing: Criar cronograma para o programa interno de capacitação de lideranças 
“Voando Alto” e material para divulgação do primeiro encontro do programa em 
forma de cartão de embarque.

Público-alvo: Colaboradores

Apresentação do cronograma 
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Demonstração do material para divulgação do primeiro encontro de lideranças
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x) AÇÃO 24:

Criação de wallpaper para os colaboradores (Viajar Faz Bem)

Briefing: Criar assinatura de e-mail objetivando inciar a transição de marca que 
se dará em 2020.

Público-alvo: Colaboradores

Demonstração de modelo de wallpaper
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y) AÇÃO 25:

Criação de capa para página empresarial no LinkedIn (Viajar Faz Bem)

Briefing: Criar capa para página empresarial no LinkedIn objetivando inciar a 
transição de marca que se dará em 2020.

Público-alvo: Colaboradores

Apresentação da peça para capa de LinkedIn
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3.1 A SITUAÇÃO PARA A REALIZAÇÃO DO ESTÁGIO FOI SATISFATÓRIA? EM QUE 
E COMO?

Sim, a experiência foi extremamente satisfatória. Ao aplicar conhecimentos 
adquiridos na graduação e interagir com profissionais de diferentes áreas, pude  
atuar na resolução de problemas tanto recorrentes quanto ocasionais.  Ademais, 
também tive a oportunidade de aprimorar habilidades e competências como: 
ilustração e diagramação, autogestão e gestão de projetos, resiliência e trabalho 
em equipe, o que agregou muito à minha formação profissional.

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

Embora não haja um supervisor imediato no campo do Design, o setor de Marketing 
da concedente é composto por uma equipe multidisciplinar disposta a construir, 
em equipe, soluções inovadoras. Como mencionado anteriormente, também pude 
experienciar a rotina profissional e desenvolver habilidades interpessoais.
Quanto aos pontos negativos, cito um: alterações nos prazos ou no direncionamento 
de projetos - de acordo com os interesses da diretoria -, o que culmina em 
atraso no atingimento de metas vigentes ou revisão de projetos em andamento. 
Contudo, acredito que isso seja comum a diversas instituições - nunca estaremos 
completamente imunes à casualidades.

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, os métodos e técnicas utilizados no decorrer do estágio vão ao encontro do 
que foi estudado na graduação. Contudo, considerando os prazos acertados pela 
concedente, nem sempre foi viável aplicar os conhecimentos de forma minuciosa.

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

Pude adquirir mais experiência em softwares aos quais já estava habituada, 
realizando entregas com agilidade e excelência, trocar experiências com outros 
colaboradores, ampliar meu repertório e perceber, na prática, o papel do Design 
no mercado de trabalho e na cultura empresarial. 
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3.5 QUAIS OS CONHECIMENTOS TEÓRICOS E TEÓRICO-PRÁTICOS ADQUIRIDOS NO 
CURSO QUE FORAM DIRETAMENTE UTILIZADOS?

Dentre tantos conhecimentos apreendidos, destaco Teoria da Forma, Teoria da 
Luz e Cor, Criatividade, Tipografia, Ilustração Digital, Branding e Gestão do Design.

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

3.7 EM ESCALA DE 0 A 10, QUE VALOR RESUMIRIA, NA SUA OPINIÃO, A 
CONTRIBUIÇÃO DO ESTÁGIO PARA SUA FORMAÇÃO?
10. Este período teve grande impacto no meu desenvolvimento profissional e 
pessoal.
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Universidade Federal de Santa Catarina
Centro de Comunicação e Expressão
Departamento de Expressão Gráfica

Curso de Design

Nome do Prof. Orientador/Avaliador:

E-mail do Prof. Orientador/Avaliador:

Data da entraga do Relatório para a avaliação:

Estagiário:

Outras Considerações:

Carta de Avaliação de Estágio - Professor Orientador/Avaliador

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

- 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

Assinatura do Prof. Orientador de Estágio Obrigatório

, 
Cidade Data

Média

1. Relatório - Conteúdo: Preenchimento adequado das seções do 
relatório, ortografia, organização textual e gráfica. 

2. Relatório - Projetos: Apresentação adequada das imagens dos proje-
tos desenvolvidos.

3. Conhecimento aplicado: A demonstração do uso de conhecimentos 

Se o aluno cumpriu, do ponto de  vista acadêmico e 

5. Prazo: Entrega do relatório com o prazo mínimo de uma semana para 
a avaliação.

Para a auxiliar a avaliação

de Estágio pelo(a) aluno(a) orientado(a).  Os itens abaixo dizem respeito aos quesitos padrões deste 
documento. Para auxiliar na avaliação, o(a) Prof.(a) Orientador(a) pode encontrar recomendações e um 
modelo de relatório padrão no seguinte link, na aba “Manual do Prof. Orientador”:

Aline Nilze Linhares

Marília Matos Gonçalves

marilinhamt@gmail.com
30/11/2019

X

X

X

X

X

X

De acordo com as informações contidas no relatório,  é possível perceber 
que Aline executou atividades na área de Design Grá�co. Executou 
bem os brie�ngs que lhe foram apresentados. Obteve boa avaliação de
seu professor supervisor no local de estágio.

Florianópolis 02/12/2019



Aline Nilze Linhares
SBTUR - Viagens e Turismo S.A

30/09/2019 - 29/11/2019


