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1.1   IDENTIFICAÇÃO DO ESTAGIÁRIO

Nome: Rafael Rezende Paese

Matrícula: 15201636

E-mail: rafael.paese@gmail.com

Telefone: (48) 99165-3627

1.2   DADOS DO ESTÁGIO

Concedente: The Growth Agency: Agência de Publicidade EIRELI

Período Previsto: 15/07/2019 - 01/11/2019

Período referente a este relatório: 15/07/2019 -22/11/2019

Supervisor/Preceptor: Daeana Paula Bourscheid

Jornada Semanal/Horário: 20h/semana

Assinatura da concedente (ou representante):

     
Daeana Paula Bourscheid

CPF:100.628.549-09
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1.3   PROGRAMA DE ATIVIDADES

Objetivo do estágio: A partir de demandas, aplicar conhecimentos adquirido 
durante a graduação, com o objetivo de adquirir experiências de trabalho, rotina 
da profissão e conhecimento sobre o mercado e demais atividades.

Objeto(s) do estágio: Peças de comunicação, materiais empresariais e demais 
peças gráficas de acordo com necessidades diferentes.

Programa de atividades (PAE): Produção peças gráficas para mídias sociais, 
eventos, diagramação de documentos com o objetivo de facilitar processos dos 
clientes da empresa.

1.4   SITUAÇÃO ENCONTRADA

Resumo da situação da empresa em relação ao design: A empresa anteriormente 
não tinha outras pessoas que trabalhavam com design, após um tempo dentro da 
empresa, percebeu-se a necessidade do design em relação ao serviço oferecido 
pela empresa.

O que foi abordado no estágio: Criação de peças gráficas para mídias sociais, 
eventos, folders, pesquisa de mercado.

Atuação na área gráfica: criação de peças de comunicação, diagramação de 
materiais, adaptação de traduções em peças gráficas.

Atuação na área informatizada (mídias): Os softwares utilizados foram: Adobe 
InDesign, Adobe Illustrator e Adobe Photoshop

1.5   ESTRUTURA PARA REALIZAÇÃO DO ESTÁGIO

Infraestrutura física disponibilizada: O escritório é uma sala em que todos os 
profissionais trabalham juntos. O ambiente permite a comunicação de pessoas de 
diversas áreas, ocorrendo trocas de conhecimentos. Porém, em determinadas ocasiões 
também foram cumpridas atividades e horários do estágio através de home-office.

O local, na estrutura organizacional da empresa, (diretoria, departamentos, etc) 
onde foi realizado o estágio: Escritório da empresa e em alguns momentos home 
office.
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Data de início do estágio:15/07/2019 

Data de encerramento do estágio: 23/11/2019

Carga horária diária: 4h

Horário diário do estágio (entrada e saída): Flexível. Normalmente de 13h-17h.

1.6   ORIENTADOR DO ESTAGIÁRIO

Nome: Monica Stein

Formação e cargo: Professora Magistério Superior na UFSC (Design e Animação)

Contatos (telefone/email): (048) 99123 1890 / moni_stein@yahoo.com.br

A seguir uma cópia do TCE e do PAE 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/ Julho Diagramação de Estudos de Caso

2ª Julho Postagens para Stories do Instagram sobre  Programa de 
Afiliado para a empresa Changelly

2ª/ Julho Postagens em redes sociais sobre o evento Bitconf para a 
empresa Changelly

3ª/ Julho Postagens sobre o funcionamento da empresa Changelly

1ª/ Agosto Postagens para o evento Bate Papo Cripto para a empresa 
Changelly

1ª/ Agosto Postagens em redes sociais sobre o evento MeetUp Cripto  
para a empresa Changelly

2ª/ Agosto Postagens para redes sociais sobre o evento Blockmaster 
para a empresa Changelly

3ª / Agosto Postagens sobre o evento Blockcrypto para a empresa 
Changelly

1ª/ Setembro Posts iniciais para twitter para empresa Secure Privacy

3ª/ Setembro Criação de base para postagens no Instagram para a empresa 
iDialogue

1ª/Outubro Peças gráficas para diversos usos para a empresa Secure 
Privacy
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2.2 APRESENTAÇÃO DE CADA AÇÃO

a) AÇÃO 1:

Estudos de Caso:

Briefing: Elaborar um template padrão no InDesign para diversos Estudos de 
Casos em PDF relatando experiência dos clientes do cliente. Os arquivos serão 
visualizados online no site do cliente e deverá levar em consideração o padrão 
visual do cliente.

Público-alvo: Potenciais clientes.

Página 1 de 2 de um dos Estudos de Caso
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Página 2 de 2 e outro Estudo de Caso
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b) AÇÃO 2:

Conjunto de peças gráficas para Stories, na rede social Instagram.

Briefing: Elaborar um conjunto de peças gráficas para plataforma de Stories da 
rede social instagram que tenha o objetivo de explicar como funciona o sistema 
de afiliação do cliente.

Público-alvo: Influenciadores e criadores de conteúdo sobre criptomoedas e 
blockchain.
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Artes feitas para serem postadas no Stories do Instagram
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c) AÇÃO 3:

Postagens em mídias sociais

Briefing: Elaborar peças gráficas para mídias sociais com o objetivo de divulgar o 
evento que o cliente estará participando. Dentre as mídias sociais estão Facebook, 
Instagram, Stories para Instagram e twitter.

Público-alvo: Consumidores de criptomoedas e blockchain.

Postagem para Instagram.
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Postagens para instagram que se integram.

Postagem para Twitter.
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Postagem para Stories do Instagram.
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d) AÇÃO 4:

Postagens em mídias sociais

Briefing: Elaborar peças gráficas para mídias sociais sociais com o objetivo de 
conscientizar os consumidores do cliente sobre como funcionam os serviços 
da empresa e o por que escolhe-los. Peças feitas em formato para Stories do 
Instagram, gerando uma seção de “Destaques”, com capa.

Público-alvo: Consumidores de criptomoedas e blockchain.
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Postagens para Stories do Instagram em sequência.
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e) AÇÃO 5:

Peças gráficas para mídias sociais e Apresentação para evento.

Briefing: Elaborar peças gráficas para mídias sociais sociais com o objetivo de 
divulgar o evento que o cliente estará participando. Dentre as mídias sociais 
estão Facebook, Instagram, Stories para Instagram e twitter.

Público-alvo: Consumidores de criptomoedas e blockchain.

Postagem para Twitter.
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Postagem para Instagram.
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Postagens para Stories do Instagram.
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f) AÇÃO 6:

Peças gráficas para mídias sociais e Apresentação para evento.

Briefing: Elaborar peças gráficas para mídias sociais sociais com o objetivo de 
divulgar o evento que o cliente estará participando. Dentre as mídias sociais 
estão Facebook, Instagram, Stories para Instagram e twitter.
Além disso, elaboração de capa para o site de venda dos ingressos do evento..

Público-alvo: Consumidores de criptomoedas e blockchain.
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Postagens para Twitter.
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Postagem para Instagram.
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Sequência de postagens para Instagram

Sequência de Postagens para Stories do Instagram
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Banner para site do evento.
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g) AÇÃO 7:

Peças gráficas para mídias sociais e Apresentação para evento.

Briefing: Elaborar peças gráficas para mídias sociais sociais com o objetivo de 
divulgar o evento que o cliente estará participando. Dentre as mídias sociais 
estão Facebook, Instagram, Stories para Instagram e twitter.

Público-alvo: Consumidores de criptomoedas e blockchain.
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Postagens para Instagram.
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Postagens para Stories do Instagram.
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Postagens para Twitter.
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h) AÇÃO 8:

Peças gráficas para mídias sociais e Apresentação para evento.

Briefing: Elaborar peças gráficas para mídias sociais sociais com o objetivo de 
divulgar o evento que o cliente estará participando. Dentre as mídias sociais 
estão Facebook, Instagram, Stories para Instagram e twitter.

Público-alvo: Consumidores de criptomoedas e blockchain.
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Postagens para Instagram.
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Postagens para Stories do Instagram.

Postagem para Twitter.
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i) AÇÃO 9:

Postagens para Instagram

Briefing: Elaborar 9 peças gráficas como postagens para a mídia social Instagram 
com o objetivo de que ao visitar o perfil do cliente nesta rede social, as postagens 
estejam em harmonia.

Público-alvo: Advogados e empresas interessadas em conformidade com a Lei 
Geral de Proteção de Dados.

Postagens para Instagram em sequência.
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j) AÇÃO 10:

Criar padrão de postagens para Instagram.

Briefing: Elaborar peças gráficas com o objetivo de serem bases para postagens 
em mídias sociais, sendo facilmente editáveis para novos conteúdos e que sigam 
um padrão visual coerente para Instagram.

Público-alvo: Professores de Inglês e Pedagogos.



45

Postagens para Instagram.
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Postagens para Instagram que formam uma sequência coesa.
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k) AÇÃO 11:

Banners e imagens de perfil

Briefing: Elaborar peças gráficas que sirvam para mídias sociais. Mídias Sociais: 
Instagram  e Quora

Público-alvo: Advogados e empresas interessadas em conformidade com a Lei 
Geral de Proteção de Dados.
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Postagens para Instagram.
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Postagens para Stories do Instagram.
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Banners para Quora.
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l) AÇÃO 12:

Postagens para Twitter

Briefing: Elaborar peças gráficas para serem postadas na mídia social Twitter 
com o objetivo de conscientizar os leitores sobre leis de proteção de dados.

Público-alvo: Empresários, advogados e setor de privacidade digital.
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Postagens para Twitter.
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3.1 A SITUAÇÃO PARA A REALIZAÇÃO DO ESTÁGIO FOI SATISFATÓRIA? EM QUE 
E COMO?

Sim, fiquei satisfeito pelo conhecimento adquirido, pela diversidade de clientes 
diferentes que houveram e que tornaram o período de estágio um momento 
agregador de conhecimento, podendo aplicar diversos conhecimentos diferentes 
em relação ao Design, não somente design gráfico, mas pensamentos provenientes 
das metodologias de projeto do design que facilitaram a produção de conteúdo 
e demanda.

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

Como pontos positivos cito a amplitude de clientes em diversas áreas, como 
também a diversificação da equipe, que permitiu diálogo entre os integrantes da 
equipe.
Como pontos negativos cito a falta de outros integrantes que entendem de Design 
e também a falta de organização e tempo para a produção de determinados 
materiais, que muitas vezes tive o desejo de fazer um trabalho melhor, e mais 
organizado, porém não foi possível, por conta dos prazos e prioridades em curto 
prazo. Porém este problema resultou no aprendizado de tentar produzir um 
material de qualidade e coeso em pouco tempo.

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,  métodos e técnicas foram coerentes com os conteúdos 
aprendidos durante o decorrer da graduação, Teoria da Forma, P4, Gestão do 
Design entre outras disciplinas me ajudaram a resolver diversos problemas 
encontrados durante o período do estágio.

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

O estágio realizado na empresa teve grande contribuição para minha formação, 
principalmente para entender como funciona melhor o mercado, como são as 
exigências de clientes e como lidar com os mesmos. Além disso, como me adequar 
a uma equipe diversa, em relação ao o que eu posso fazer e o que outras pessoas 
podem fazer para tornar o trabalho com maior qualidade.
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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 apliquei diversos conhecimentos teóricos e 
práticos aprendidos no decorrer da graduação, tais quais Metodologia de Projeto, 
Teoria da Forma, Branding, InfoDesign, Gestão do Design e Empreendedorismo, 
entre outros.

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

Acredito que não senti a necessidade da falta de estudar alguma disciplina que 
não estivesse disponível no curso, durante o período do estágio

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

9, foi uma experiência muito boa, aprendi muito mais do que esperava aprender 
quando iniciei o estágio, porém alguns pequenos pontos, eu percebo que 
poderiam ter ocorrido de forma organizada, e que me permitiria adquirir mais 
conhecimento.
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Anexe a Carta de Avaliação do 
Supervisor de Estágio já pre-
enchida e assinada.



60



Rafael Rezende Paese
The Growth Agency

15/07/2019 - 01/11/2019


