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1.1   IDENTIFICAÇÃO DO ESTAGIÁRIO

Nome: Rafael Macedo

Matrícula: 16104617

Habilitação: Design

E-mail:  rafaelcedoma@gmail.com

Telefone: (48) 991377778

1.2   DADOS DO ESTÁGIO

Concedente: Delivery Much Tecnologia S.A

Período Previsto: 13/08/2019 - 13/11/2019

Período referente a este relatório: 13/08/2019 - 01/11/2019

Supervisor/Preceptor: Bernardo Betim Martins

Jornada Semanal/Horário: 30.00 horas / 6.00 horas dia

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

Objetivo do estágio: Colocar em prática os conhecimentos adquiridos durante o 
período de estudo até o presente momento e o desenvolvimento de experiências 
dentro do mercado de trabalho, visando definir um objetivo de desenvolvimento 
profissional dentro da área do Design. 

Objeto(s) do estágio: Desenvolvimento de estratégias de marketing junto à equipe 
de marketing de expansão; Criação  de vídeos, peças gráficas online e offline. 
 
Programa de atividades (PAE): A pessoa estagiária de Design será responsável 
por auxiliar na criação e no desenvolvimento da comunicação visual da empresa 
junto à equipe de Marketing e Conteúdo. Além de produzir peças, auxiliará na 
criação e execução de estratégias de marketing. Atividades: Desenvolvimento de 
estratégias de marketing digital junto à equipe de marketing; Criação de peças 
gráficas e vídeos para redes sociais e site; Auxiliar na elaboração de campanhas;
Trabalhar junto aos produtores de conteúdo para alinhar a identidade visual de 
todas as plataformas;

1.4   SITUAÇÃO ENCONTRADA

Resumo da situação da empresa em relação ao Design: A Delivery 
Much, é uma empresa de tecnologia, na qual disponibiliza através 
da relação de franquias a democratização do delivery online. Sendo 
assim, precisa que sua identidade de marca seja bem aplicada em todos 
pontos de contato e uma comunicação alinhada com seu proposito.    

O que foi abordado no estágio: Metodologias de criação, branding, 
brainstormings, estratégias e modelos de marketing, criações vetoriais, 
edições de imagens e vídeos, fotografia, conceituação e composição.   
  
Atuação na área gráfica: Criações vetoriais, diagramação e branding. 

Atuação na área informatizada (mídias): Uso de softwares da linha Adobe 
(InDesign, Illustrator, Photoshop, Premier).
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1.5   ESTRUTURA PARA REALIZAÇÃO DO ESTÁGIO

Infra-estrutura física disponibilizada: Prédio localizado no parque tecnológico 
Alpha, no bairro João Paulo. Com disponibilidade de salas de reuniões, mesas e 
desktops para trabalho, banheiros, área de cozinha e espaço para descanso. 

A localização do Design na estrutura organizacional da empresa: O design 
está inserido em toda estrutura organizacional da empresa, por se tratar de 
uma empresa de tecnologia, todos possuem uma compreensão e atividades 
parcialmente ligadas ao design.

O local, na estrutura organizacional da empresa, (diretoria, departamento, etc) 
onde foi realizado o estágio: Departamento de Marketing, equipe de expansão.

Data do início do estágio: 13/08/2019 

Data de encerramento do estágio: 01/11/2019

Carga horária diária: 6h

Horário diário do estágio (entrada e saída): 7:30 as 13:30

1.6   ORIENTADOR DO ESTAGIÁRIO

Nome: Rochelle Cristina dos Santos   

Formação e cargo: Graduação em Publicidade e Propaganda, Mestrado 
em História e Doutorado Interdisciplinar em Ciências Humanas.   
Professora efetiva, no curso de Graduação em Design - Centro de Comunicação e 
Expressão da Universidade Federal de Santa Catarina 

Contatos (telefone/e-mail): (48) 37213780 / rochelle.santos@ufsc.br

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

2 / Ago Introdução e Ambientação da Empresa / Onboarding 

3 / Ago Elaboração e execução de campanhas / Criação Gráfica 

4 / Ago Elaboração e execução de campanhas / Criação Gráfica

1 / Set Feira do Empreendedor SP: Briefing e Pesquisas 

2 / Set Feira do Empreendedor SP: Execução

3 / Set Feira do Empreendedor SP: Execução

4 / Set Feira do Empreendedor SP: Execução

1 / Out  Infográficos para conteúdo Blog

2 / Out Reedição vídeo Webnar

3 / Out Enxoval de produtos destinado para entregadores

4 / Out Enxoval de produtos destinado para entregadores
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2.2 APRESENTAÇÃO DE CADA AÇÃO

a) AÇÃO 1:

Arte para “Trabalhe conosco”. 

Briefing: Foi ofertada uma vaga de Customer Success na empresa e foi necessário 
a criação de um layout que pudesse ser reproduzido, dentro das regras de 
identidade da empresa, para outras vagas. Para a execução, era necessário tirar 
uma foto de uma das funcionárias do setor, para humanizar a arte de oferta, editar 
a foto e criação do layout.

Público-alvo: Pessoas que já tiveram experiência ou tenham interesse e perfil 
necessário para preencher os requisitos da vaga. 

Na arte foram utilizadas as tipografias que são padronizadas dentro da comunicação 
da empresa, a fotografia foi com a líder do setor, em uma foto descontraída e que 
mostra também o ambiente da empresa.
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b) AÇÃO 2:

Arte para “Estamos chegando”. 

Briefing: Criação gráfica para nova franqueada informando para a população 
local que a empresa está chegando na região. Utilizar foto de pontos turísticos. 
Arte para capa de facebook, instagram e stories.

Público-alvo: População local da região onde a franquia seria instalada.



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Na arte foram utilizadas as tipografias que são padronizadas dentro da comunicação 
da empresa, a fotografia foi retirada do site da prefeitura e todos os outros 
elementos foram retirados de banco de imagens e editados através dos softwares.  
 
 
 
 
 
 
 
 

 



c) AÇÃO 3:

Edição de vídeos para redes sociais.   

Briefing: Vídeos informativos para as redes sociais, onde seria necessário a 
filmagem e captação de áudio, criação de elementos vetoriais e edição do conteúdo. 
 
https://www.youtube.com/channel/UCFxfNqAJH8klUNyCnncZQXA

Público-alvo: Usuários e possíveis franqueados da Delivery Much.   
 
 
 
 
 
 
 
Vídeo 1: Dudu



Vídeo 2: Bina   









Vídeo 3: Bruna   
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Vídeo 4: Lucian   
 



d) AÇÃO 4:

Arte para “newsletter” / Testeira blog 

Briefing: Criação gráfica para chamadas de conteúdos novos do blog.  
 
Público-alvo: Leitores blog delivery much.

Newsletter versão 1.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Newsletter versão 2.  
 
 
 
 
 
 



Newsletter versão 3.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Newsletter versão 4.



e) AÇÃO 5:

Artes divulgar, informar e fomentar nos usuários, restaurantes e 
franqueados a nova ferramente de logística.      

Briefing: As artes são destinadas para facebook, instagram e stories. Devem ser 
direcionadas para três públicos diferentes e adequadas da mesma forma.  
 
Público-alvo: Franqueados, entregadores, restaurantes. 





























f) AÇÃO 6:

Arte para “webserie”,

Briefing: A empresa possui no  youtube um canal no qual utiliza para se 
comunicar  com franqueados e novos franqueados, além de usuários que 
buscam conhecer mais sobre  a empresa.  Para chamar mais atenção os 
vídeos devem ter uma arte de chamada e  uma versão com o botão de 
play do youtube para utilizar a imagem no blog e direcionar para o vídeo 

https://www.youtube.com/channel/UCFxfNqAJH8klUNyCnncZQXA  
 
Público-alvo: Franqueados e possíveis clientes. 













g) AÇÃO 7:

Arte para divulgar participação no workweek.

Briefing: A Work Week – Feira de estágios e oportunidades da UFSC, tem como 
foco a aproximação dos estudantes com o mercado de trabalho, auxiliando na sua 
preparação, facilitando seu recrutamento e trazendo as empresas para dentro da 
Universidade.

A primeira edição da Work Week aconteceu em 2016 e desde então se repete 
anualmente. Em sua terceira edição, realizada em 2018, a Work Week se tornou a 
maior feira de estágios e recrutamento do sul do país, contando com participação 
de 37 empresas e atendendo aproximadamente 5000 estudantes.

Além da feira com os expositores, também contou-se com uma programação de 
eventos com workshops, visitas técnicas, palestras e rodas de bate-papo.

O evento é idealizado e executado de estudantes para estudantes e vem se 
aperfeiçoando a cada edição e tem como único objetivo facilitar a relação 
Estudante-Empresa.

IV WorkWeek 2019

De 28 a 30 de agosto na Reitoria da UFSC
 
Público-alvo: Estudantes que procuram estágio. 

.





h) AÇÃO 8:
 
Criação de Infográficos

Briefing: Para alimentar o conteúdo do blog, simplificar e gerar mais dinamismo 
nos textos foi sugerida a ideia de usarmos infográficos. Sendo necessária a analise 
do conteúdo, interpretação e representação gráfica do mesmo.

Público-alvo: Leitores do blog. 

.

















i) AÇÃO 9:
 
Feira do Empreendedor São Paulo   

Briefing: A oitava edição da Feira do Empreendedor do Sebrae-SP ocorrerá de 5 a 8 
de outubro de 2019, no pavilhão de Exposições do Anhembi. Reunindo pequenas, 
médias e grandes empresas, além dos consultores do Sebrae-SP, a feira será uma 
excelente oportunidade para fechar novos negócios e estar totalmente atualizado 
com o que há de mais novo no mundo empresarial. Em 2018, batemos recorde de 
público com a presença de 147 mil visitantes, agora em 2019, queremos crescer 
ainda mais! Conecte-se com o que há de melhor no mundo do empreendedorismo. 
 
Para isso foi necessário desenvolver todos materiais gráficos 
digitais e impressos para  feira.     

Público-alvo: Pessoas com interesse de empreender que visitam a feira.   
 
Adesivos



Camisetas / Jaquetas 





Folder



Cartão de visitas: 



Brindes:



Cabeçalho de e-mail:

Páginas totem interativo: 





Paineis para impressão do Stand: 





j) AÇÃO 10:  
 
Enxoval motoqueiro.   

Briefing: Elaborar materiais que sirvam de brinde e estimulo para gerar novos 
entregadores.  Também criar postagens para engajar o público na rede social.   
 
Público-alvo: Motoboys  
 
Brindes



Camisetas

.







Posts redes sociais:

.











73



74

3.1 A SITUAÇÃO PARA A REALIZAÇÃO DO ESTÁGIO FOI SATISFATÓRIA?  
EM QUE E COMO?  
 
Sim, o ambiente de trabalho era realmente muito bom, todo os funcionários foram 
receptivos e me auxiliaram na adaptação. Dentro da minha equipe, tive a presença 
de um designer com grande experiência, no qual me ensinou muito e me deu todo 
suporte necessário nas atividades. Ainda pude experienciar mais do marketing, 
principalmente participando das reuniões de estratégia, onde descobri ser um 
ponto positivo do meu perfil e levamos adiante algumas das minhas sugestões e 
ideias, o que me deixou muito satisfeito por fazer  parte da construção.

3.2  QUAIS  FORAM  OS  PRINCIPAIS PONTOS POSITIVOS E OS NEGATIVOS DO 
ESTÁGIO?     
 
O principal ponto positivo foi a equipe e depois diria que a estrutura da 
empresa; Como ponto negativo acredito que mesmo estando dentro do padrão 
de mercado, o salário pago para estagiários deveria ser mais valorizado.  

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, houve bastante coerência com o que foi estudado. Pude colocar em 
prática muito do que aprendi até agora e ver a teoria sendo colocada em 
prática. Algo que me marcou, é o fato de trabalhar com o conceito  que 
alguns professores trazem em sala de aula de que  dentro do design , menos 
é mais. Sempre que terminava alguma arte, relembrava o conceito e adaptava 
.  Em relação a divergências, são algumas especifidades do ramo de atuação 
da empresa, acredito que não seja relevante, pois isso já era esperado.  
 
3.4 COMO E EM QUE ESSE  ESTÁGIO CONTRIBUIU PARA SUA FORMAÇÃO? 
 
Contribuiu em diversos aspectos, mas principalmente a criatividade 
por trabalhar com prazos curtos, mais prática nos softwares e recursos 
técnicos. Mas sem deixar de citar o aprendizado em outras áreas, 
como edição de vídeo, criação de conteúdo e gestão de redes sociais.  
Participando das reuniões de estratégias, percebi no meu perfil uma 
potencialidade para trabalhar com conceitos e ideias que buscam inovação.  
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3.5 QUAIS OS CONHECIMENTOS TEÓRICOS E TEÓRICO-PRÁTICOS ADQUIRIDOS NO 
CURSO QUE FORAM DIRETAMENTE UTILIZADOS?
 
Design e cultura, teoria da cor, história da arte, representação gráfica, composição teoria 
da forma, história e evolução do design, comportamento do consumidor, smiótica, 
metodologias de projeto, tipografia, projeto editorial, tratamento de imagem, ilustração 
digital, gestão do design, fotografia, infoDesign, branding, tendências, comunicação 
publicitária e marketing. Todos conteúdos teóricos e práticos ministrados nessas 
disciplinas tiveram papel presente durante todo o processo de estágio obrigatório. 
 

3.6 QUE CONHECIMENTOS PRESUMIDAMENTE DA ÁREA DE DESIGN  FORAM 
NECESSÁRIOS E NÃO FORAM ESTUDADOS NO CURSO? 
 
Alguns fechamentos de arquivos específicos, como artes de maior tamanho 
e com maior complexidade. Não que o curso não apresenta este estudo, 
porém de uma forma superficial, durante o estágio surgiram demandas 
complexas mas graças ao auxílio do designer que trabalhava na minha 
equipe, pude aprender e entender de forma mais objetiva e ampla.   

3.7 EM ESCALA DE 0 A 10, QUE VALOR RESUMIRIA, NA SUA OPINIÃO, A 
CONTRIBUIÇÃO DO ESTÁGIO PARA SUA FORMAÇÃO?       
 
Nota 10. Acredito que o mercado de trabalho nos ensina muito e os estágios, 
obrigatórios ou não, possuem um papel fundamental na nossa formação. Já pude 
experienciar outros estágios e sei o quanto este foi importante e o peso que teve em 
relação a aprendizado. Foi uma experiência muito positiva e que me abriu portas.
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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.

M
Centro (]e

@
Universidade Federal de Santa Catarina

Centro de Comunicação e Expressão
Departamento de Expressão Gráfica

Curso de Design

W
UNIVERSIDADEFEDERAL

DESANTA CATARINA
Comunicação e Expressão

Estagiári

do Prof. .Orientador/AN id

M.

Carta de Avaliação de Estágio Professor Orientador/Avaliador

E-mail do Prof. Orientador/Avaliador:

Data da entraga do Relatório para a avaliação: &. la3. 1.aS
Para a auxiliara avaliação
Esta carta deve ser preenchida peleja) Prof.(al Orientador(a} a partir da disponibilização do Relatório Final
de Estágio pelo(a) aluno(a) orientado(a). Os itens abaixo dizem respeito aos quesito$ padrões deste
documento. Para auxiliar na avaliação, o(a) Prof.(a) Orientador(a) pode encontrar recomendações e um
modelo de relatório padrão na 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.
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l i:;i l 3 , 4 : 5 ; 6 l jl ê i 9 ilo2. Relatório - Projetos: Apresentação adequada das imagens dos proje-
tos desenvolvidos:

3. Conhecimento aplicado: A demonstração do uso de conhecimentos
técnicos e práticos adequados no desenvolvimento dos projetk)s.
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X
4. Objetivos Alcançados: Se o aluno cumpriu, do ponto de vista acadêmico e
profissional, objeüvos propostos pelos projetos desenvolvidos.
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5. Prazo: Entrega do relatório com oprazo mínimo de uma semana para
a avaliação.
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Assinatura do Profl Orientador de Estágio Obrigatório
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