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1.1   IDENTIFICAÇÃO DO ESTAGIÁRIO
  
Nome: Debora Fischer Silva

Matrícula: 17101877

Habilitação: Design

E-mail: deborasfischer@gmail.com

Telefone: (48) 988115072

1.2   DADOS DO ESTÁGIO

Concedente: VILCO Engenharia e Consultoria LTDA.

Período Previsto: 19/08/2019 - 06/12/2020

Período referente a este relatório: 19/08/2019 - 22/11/2019

Supervisor/Preceptor: Sérgio Augusto Costa

Jornada Semanal/Horário: 30h/semana

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

Objetivo do estágio: Desenvolver as habilidade adquiridas durante a graduação 
e ganhar experiência na área através de um contato direto com o dia-a-dia da 
profissão.

Objeto(s) do estágio: Peças de comunicação, diagramação de materiais, criação
de interfaces e demais atividades.

Programa de atividades (PAE): Desenvolver layouts para mídias sociais; 
Diagramar documentos e e-books; Desenvolver esquemas isométricos; Elaborar 
apresentações; Diagramar landing pages; Desenvolver newsletters; Editar vídeos; 
Criar animações simples. 

1.4   SITUAÇÃO ENCONTRADA

Resumo da situação da empresa em relação ao Design: A empresa não possui um 
setor específico de Design ou um profissional especializado na área. As demandas 
de Design, até então, eram feitas pelo setor de Marketing. Com a minha entrada 
esses trabalhos foram delegados a mim, que pude aplicar meus conhecimentos e 
desenvolver minhas habilidades, ainda que muitas vezes sentisse a necessidade 
de um profissional da área para me orientar.

O que foi abordado no estágio: Criação e desenvolvimento de site. Branding. 
Diagramação de ebooks e posts de mídias sociais, entre outros.

Atuação na área gráfica: Criação de layout de páginas web, ilustração, 
diagramação de materiais.

Atuação na área informatizada (mídias): Os softwares utilizados foram Adobe 
Illustrator e Adobe Photoshop. Para o desenvolvimento do site foi utilizado a 
plataforma Wordpress e o plugin Elementor Pro. Além disso, as newsletters foram 
feitas na plataforma online Stripo, e a automatização dos envios no GetResponse.

1.5   ESTRUTURA PARA REALIZAÇÃO DO ESTÁGIO

Infra-estrutura física disponibilizada: A empresa possui uma boa estrutura 
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física, disponibilizando computador e demais materiais que eu precisasse para 
trabalho. O setor de Engenharia fica em uma sala e o de Marketing/Financeiro 
em outro. Como dividia a sala com apenas duas outras pessoas o ambiente era 
tranquilo e conseguia me concentrar em minhas atividades.

A localização do Design na estrutura organizacional da empresa: O design é 
visto como complementar ao Marketing.

O local, na estrutura organizacional da empresa, (diretoria, departamento, etc) 
onde foi realizado o estágio: Em uma sala separada para o Marketing e Financeiro.

Data do início do estágio: 19/08/2019.

Data de encerramento do estágio: 06/12/2020.

Carga horária diária: 6h.

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

1.6   ORIENTADOR DO ESTAGIÁRIO

Nome: Luciano Patrício Souza de Castro

Formação e cargo: Graduação em Desenho Técnico pela Universidade do Estado 
de Santa Catarina (1997), mestrado em Engenharia de Produção pela Universidade 
Federal de Santa Catarina (2002) na área de Gestão do Design e do Produto e 
doutorado em Engenharia e Gestão do Conhecimento pela Universidade Federal 
de Santa Catarina (2010) na área de Mídia do Conhecimento. Professor do Curso 
de Design do Departamento de Comunicação e Expressão Gráfica - EGR - UFSC

Contatos (telefone/e-mail): (48) 37212434 / luciano.castro@ufsc.br

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

3ª/Agosto - Diagramação de posts para Linkedin e Instagram.
- Início do projeto de um novo site para a VILCO. Briefing, 
mapeamento do site atual e busca por referências e 
alternativas.

4ª/Agosto - Início da elaboração do layout do site da VILCO. Busca por 
referências. Avaliação da possibilidade de desenvolver o site 
em Wordpress.
- Diagramação de posts para Linkedin e Instagram. 
- Diagramação de newsletters.

1ª/Setembro - Continuação da elaboração do layout do site da VILCO. 
- Desenvolvimento de biblioteca de ícones padronizados para 
o site e demais materiais.
- Início de diagramação de ebook sobre o Mercado Livre de 
Energia.

2ª/Setembro - Minicurso online sobre Wordpress e Elementor.
- Desenvolvimento de novo layout padrão para newsletters.

3ª/Setembro - Início de construção de página/ebook sobre Mercado Livre 
de Energia.
- Início de construção de landing page para essa página/ebook.

4ª/Setembro - Início da construção do novo site da VILCO.

1ª/Outubro - Continuação da construção do novo site da VILCO.

2ª/Outubro  - Continuação da construção do novo site da VILCO.

3ª/Outubro  - Continuação da construção do novo site da VILCO.
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4ª/Outubro - Início da elaboração de um Brandbook para a VILCO 
- Elaboração de grafismos e ilustrações para a página/ebook 
sobre Mercado Livre de Energia.
- Continuação da construção de página/ebook sobre Mercado 
Livre de Energia.

5ª/Outubro - Finalização da página/ebook sobre Mercado Livre de Energia.
- Finalização da landing page para a página/ebook sobre 
Mercado Livre de Energia. 
- Apresentação do Brandbook e novas diretrizes de marca 
para a diretoria.

1ª/Novembro - Continuação da construção do novo site da VILCO.
- Elaboração de apresentação sobre novas diretrizes de 
Marketing.

2ª/Novembro - Continuação da construção do novo site da VILCO.
- Início da elaboração do vídeo comemorativo de 10 anos da 
VILCO.

3ª/Novembro - Continuação da construção do novo site da VILCO.

4ª/Novembro - Continuação da construção do novo site da VILCO.
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2.2 APRESENTAÇÃO DE CADA AÇÃO

a) AÇÃO 1:

Posts para Linkedin e Instagram

Briefing: Diagramar e editar imagens para acompanhar posts de notícias seguindo 
a identidade já utilizada em publicações anteriores.

Público-alvo: Clientes e seguidores das páginas da VILCO.

Posts para Instagram.



14

Posts para Instagram.
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b) AÇÃO 2:

Newsletters

Briefing: Diagramar boletins de notícias e artigos publicados no site para um 
formato de newsletter a ser enviado para a lista de e-mails da VILCO. Melhorar o 
design dos e-mails para atrair mais o público.

Público-alvo: Clientes e assinantes da newsletter.

Newsletter.
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Newsletter.
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c) AÇÃO 3:

Brandbook VILCO

Briefing: Determinar o uso correto da logo já existente da VILCO. Definir os 
demais aspectos relativos à identidade visual, como cores e fontes, grafismos, 
ícones e padrão de posts para redes sociais. Mapear as personas do público-alvo. 
Criar diretrizes de identidade verbal para a comunicação da marca.

Público-alvo: Equipe de Design e Marketing da VILCO que usa e cria materiais 
relativos à marca.

Brandbook VILCO 2019.

Brandbook
2019
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Aplicação da metodologia TXM para a marca VILCO - Etapa T.
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Aplicação da metodologia TXM para a marca VILCO - Etapa T.
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Aplicação da metodologia TXM para a marca VILCO - Etapa T.
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Aplicação da metodologia TXM para a marca VILCO - Etapa X.
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Aplicação da metodologia TXM para a marca VILCO - Etapa X.
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Aplicação da metodologia TXM para a marca VILCO - Etapa X.
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Aplicação da metodologia TXM para a marca VILCO - Etapa X.
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Aplicação da metodologia TXM para a marca VILCO - Etapa X.



26

Aplicação da metodologia TXM para a marca VILCO - Etapa M.
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Aplicação da metodologia TXM para a marca VILCO - Etapa M.
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d) AÇÃO 4:

Página/ebook “Tudo o que você precisa saber sobre o Mercado Livre”

Briefing: Desenvolver layout e construir em Wordpress uma página/ebook sobre 
o tema Mercado Livre de Energia. Seguir a identidade visual determinada no 
Brandbook e organizar os textos e informações de forma clara e interessante para 
o leitor.

Público-alvo: Clientes da VILCO e pessoas interessadas em investir em produção 
ou compra de energia.

Ebook em formato de página online.
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Elementos interativos ao longo da página: caixa com texto em mouse-over.
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Elementos interativos ao longo da página: caixa com texto em mouse-over.
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Ilustrações e ícones feitos para o ebook.
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e) AÇÃO 5:

Landing page para página/ebook “Tudo o que você precisa saber sobre o Mercado 
Livre”

Briefing: Desenvolver layout e construir em Wordpress uma landing page para 
direcionar os interessados para a página/ebook “Tudo o que você precisa saber 
sobre o Mercado Livre”.

Público-alvo: Clientes da VILCO e pessoas interessadas em investir em produção 
ou compra de energia.

Landind page 



34



35

f) AÇÃO 6:

Site VILCO 2020

Briefing: Desenvolver novo site para a VILCO em comemoração aos 10 anos da 
empresa. Adaptar o conteúdo do site já existente para uma estética mais moderna, 
clean e atraente, seguindo o padrão do mercado.

Público-alvo: Clientes e clientes em potencial da VILCO. 

Mapa do site

Home

Home

Quem
somos
*parceria

Contato
Artigos
Notícias
Vídeos

Serviços

Autoprodução 
de Energia

Produção
Independente

Geração 
Distribuída

Nossos 
Clientes

Trabalhe
conosco

Sobre a VILCO

Mapa do site novo
Proposta

Soluções Artigos Contato

Projetos

ProjetosMercado Livre

Mercado 
Livre de 
Energia

Conteúdo

• Menu:
 o Sobre a VILCO: Quem somos / Nossos 
clientes / Trabalhe conosco
 o Soluções: Serviços / Produção 
Independente / Autoprodução de Energia / Geração 
distribuída
 o Mercado Livre
 o Projetos
 o Artigos
 o Contato
• Banner + frase de efeito + botão “quem somos”
• Grid icones: O que fazemos
• Hall de projetos
• Entre em contato
• Nossos clientes - depoimentos

• Rodapé:
 o Mapa do site
 o Ass para newsletter

Sobre a VILCO
QUEM SOMOS

• Banner + frase de apresentação
• Texto de apresentação
• Diferenciais
• Números 
• Missão, visão, valores
• Vídeo institucional
• Texto sobre parceiria com EMD
• Equipe
• Contato

NOSSOS CLIENTES 

• Grid com clientes
• Depoimentos
• Contato

TRABALHE CONOSCO

• Banner + frase
• Razões para trabalhar aqui
• Vagas em aberto + botão para enviar 
curriculo
• Contato
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Projeto de layout para páginas do site
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Projeto de layout para páginas do site



38

Projeto de layout para páginas do site
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Projeto de layout para páginas do site
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Projeto de layout para páginas do site
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Projeto de layout para páginas do site
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Versão final das páginas do site - Home
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Versão final das páginas do site - Serviços
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Versão final das páginas do site - Quem somos
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Versão final das páginas do site - Mercado Livre
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Versão final das páginas do site - Projetos



47

Versão final das páginas do site - Artigos
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Versão final das páginas do site - Post
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3.1 A SITUAÇÃO PARA A REALIZAÇÃO DO ESTÁGIO FOI SATISFATÓRIA? EM QUE 
E COMO? 

Em sua maior parte sim. Apesar de me sentir frustrada em alguns momentos por 
não ter uma orientação muito especializada, creio que aprendi bastante tanto 
sobre a profissão quanto sobre o dia-a-dia em um ambiente de trabalho. Pude 
desenvolver meus conhecimentos de Branding e Web Design o que considero 
valioso para minha graduação.

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

O maior ponto positivo para mim foi ter tido a oportunidade de aprender mais 
sobre Web Design e participar de um projeto concreto pois, apesar de ter cursado 
a disciplina de Projeto Digital, não me considerava apta a desenvolver algo na 
área, e isso mudou depois de trabalhar no site da VILCO.
O mesmo se aplica ao Brandbook que desenvolvi. Em que, por mais que eu 
não tenha tido a experiência de desenhar a marca em si, pude aplicar parte da 
metodologia aprendida em sala de aula para melhorar a identidade da marca e 
facilitar o trabalho de design.

O grande ponto negativo, como já mencionado anteriormente, foi não ter um 
designer formado para me orientar e me passar feedbacks mais concretos. O 
que, por muitas vezes, fez com que eu me sentisse perdida e frustrada com o 
resultado do meu trabalho sem, no entanto, saber como melhorar. Os constantes 
retrabalhos gerados por feedbacks rasos e o ocasional descaso com o qual o 
design era tratado também eram fatores que me desanimavam. Ainda assim, 
olhando pelo lado positivo, imagino que situações como essa sejam comuns, 
infelizmente, ao longo da jornada de um designer, portanto considero-as também 
como um aprendizado.

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, em geral foram coerentes. Consegui aplicar meus conhecimentos de sala 
de aula e algumas das metodologias de desenvolvimento de projeto aprendidas 
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durante o curso se mostraram muito úteis.

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

Durante o período de estágio sinto que desenvolvi uma maior independência e 
segurança sobre meu trabalho como designer. Conviver com profissionais de 
outras áreas também foi valoroso porque muitas vezes nos vemos fechados em 
um grupo muito homogêneo dentro do curso, e lidar com pessoas diferentes é 
fundamental para amadurecer ideias e aprender como socializar profissionalmente.

3.5 QUAIS OS CONHECIMENTOS TEÓRICOS E TEÓRICO-PRÁTICOS ADQUIRIDOS NO 
CURSO QUE FORAM DIRETAMENTE UTILIZADOS?

Pude aplicar grande parte do meu aprendizado, principalmente dos projetos 
de Editorial, na diagramação e programação visual de materiais, e Branding, na 
criação de uma identidade de marca. Além disso, as disciplinas introdutórias 
como Teoria da Cor, Teoria da Forma, Tipografia, Semiótica, etc. também foram 
de grande importância para formar minha percepção e guiar minhas escolhas de 
design ao longo dos projetos desenvolvidos.

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

Senti uma defasagem apenas na área de Projeto Digital, o qual sinto que não me 
preparou concretamente para lidar com um projeto real de site. Ainda que eu 
tenha aproveitado dos conhecimentos de layout que adquiri durante a disciplina, 
penso que ela deveria ter um maior aprofundamento em questões de plataformas 
e html.

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

8. Considero que a contribuição deste estágio para a minha formação tenha sido de 
grande valia, entretanto penso que, devido a pontos anteriormente mencionados, 
minha experiência não tenha sido a mais proveitosa possível. Gostaria de ter 
estagiado em uma instituição mais focada em Design, onde eu pudesse aprender 
com profissionais da área mas, devido a diversos outros fatores como oferta de 
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vagas, remuneração e horários, optei por estagiar na VILCO. Apesar disso, não 
me arrependo da minha decisão, e sei que levarei esses aprendizados para minha 
vida profissional. Termino meu estágio satisfeita com meu trabalho e espero que 
tenha conseguido transmitir à empresa um pouco da importância e valor que o 
Design possui.
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Anexe a Carta de Avaliação do 
Supervisor de Estágio já pre-
enchida e assinada.
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Anexe a Carta de Avaliação do 
Professor Orientador de Está-
gio já preenchida e assinada.

@cce
Centro de

@% Universidade Federal de Santa Catarina
Centro de Comunicação e Expressão
Departamento de Expressão Gráfica

Curso de Design
@

'UNIVERSIDADE FEDERAL
DE SANTA CATARINA

Comunicação e Expressão

Carta de Avaliação de Estágio - Professor Orientador/Avaliador

S4.v4'
Wd4,}.o P .S.J-a- e.

'.0Xx; , CHs:aüá2c/8c
Data da entraga do Relatório para a avaliação: -2'/ / // //

Estagiário: @ )4â. 'Í;'
Nome do Prof. Orientador/Avaliador: @S--eZO

bE-mail do Prof. Orientador/Avaliador:

Para a auxiliar a avaliação

Esta carta deve ser preenchida pelo(a) Prof.(a) C)rientadorÍa) a parar da disponibilização da Relatório Final
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 urÍ
modelo de relatório padrão no seguinte link, na aba "Manual do Prof. Orientador":

http://estagiodesign.paginas.ufsc.br

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.

7:} 8] 9 : 10
j

1} 2 : 31 4

3. Conhecimento aplicado: A demonstração do uso de conhecimentos
técnicos e práticos adequados no desenvolvimento.dos projetos.

4. Objetivos Alcançados: Se o aluno cumpriu, do ponto dê vista acadêmíco e
profissional, objetívos propostos pelos projetos desenvolvidos.

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

l li2 i11 3

[j'']
4 5 ÊÉ 6 }:yã 8 } 9 Ma

'M$ x.

Média $ 1j 2 6

Outras Considerações

Z,z./i il l
Data

P

Cidade

Assinatura do Prof. Orientador de Estágio Obrigatória
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