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1.1   IDENTIFICAÇÃO DO ESTAGIÁRIO

Nome: Heliziane Barbosa

Matrícula: 16102069

Habilitação: Design

E-mail: helizianebarbosa@outlook.com

Telefone: (48) 99658-7199

1.2   DADOS DO ESTÁGIO

Concedente: labSEAD | Laboratório da Secretaria de Educação à Distância

Período Previsto: 01/09/2019 – 29/11/2019

Período referente a este relatório: 05/08/2019 – 29/11/2019

Supervisor/Preceptor: Luciano Patrício Souza de Castro

Jornada Semanal/Horário: 30h/semana

Assinatura da concedente (ou representante):

1.1 1DENTIFICACAO DO ESTAGIÁRIO

Nome: Heliziane Barbosa

Matrícula: 16102069

Habilitação: Design

E..mail: helizianebarbosa@outlook.com

Telefone: (48) 99658-7199

1.2 DADOS DO ESTÁGIO

Concedente: labSEAD l Laboratório da Secretaria de Educação à Distância

Período Previsto: 01/09/2019 - 29/1 1/2019

Período referente a este relatório: 05/08/2019 - 29/1 1/2019

Supervisor/Preceptor: Luciano Patrício Souza de Castro

Jornada Semanal/Horário: 30h/semana

Assinatura da concedente (ou representante):

Prole Lüciano Patdcio Soara de Castra, Dr.
Secretário da Educação a Distância

Portaria n.o 427/201 9/GR
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1.3   PROGRAMA DE ATIVIDADES

Objetivo do estágio: Aplicar os conhecimentos aprendidos ao longo do curso. 
Desenvolver novas competências e habilidades de acordo com a demanda. 
Adquirir experiência dentro de uma equipe de projeto em uma situação de 
trabalho real. 

Objeto(s) do estágio: Livro didático (impresso e digital), website com conteúdo 
didático digital interativo.

Programa de atividades (PAE): Elaboração e diagramação de material editorial 
impresso. E apoio no desenvolvimento de recursos para o conteúdo digital.

1.4 SITUAÇÃO ENCONTRADA

Resumo da situação da empresa em relação ao Design: O laboratório valoriza 
muito o Design, a equipe é formada principalmente por designers e animadores. 
Todo o processo de desenvolvimento do projeto tem uma metodologia organi-
zada e uma lógica de produção em que o design é uma das partes mais impor-
tantes. São realizadas reuniões de equipe semanais, e, nelas há muita troca de 
opinião, informação e experiências com relação ao que está sendo produzido.

O que foi abordado no estágio: Desenvolvimento de material editorial e apoio 
na criação do conteúdo digital. 

Atuação na área gráfica: Diagramação de material; Criação de ícones e infográfi-
cos; Edição de Imagem.

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

1.5 ESTRUTURA PARA REALIZAÇÃO DO ESTÁGIO

Infra-estrutura física disponibilizada: O laboratório tem vários ambientes 
pensados para o trabalho em equipe. Eles dispõem de computadores e outros 
recursos necessários como material de papelaria, fones de ouvido e impressora 
disponível. Além de conter uma cozinha que permite todos os colaboradores 
fazer intervalos para descanso e café. 
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A localização do Design na estrutura organizacional da empresa: O design é o 
elemento central da organização. O laboratório preza muito pela qualidade em 
termos pedagógicos e de design do que é desenvolvido. 

O local, na estrutura organizacional da empresa, (diretoria, departamento, 
etc) onde foi realizado o estágio: Faço parte da equipe de DG (Design Gráfico), 
diagramadora da equipe.

Data do início do estágio: 05/08/2019, porém foi registrado no SIARE 01/09/2019.

Data de encerramento do estágio: 29/11/2019.

Carga horária diária: 6h

Horário diário do estágio (entrada e saída): Bem 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: Secretário de Educação à Distância da UFSC

Contatos (telefone/e-mail): 3721-4441 / luciano.castro@ufsc.br
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UNIVERSIDADE FEDERAL DE SANTA CATARINA
PRÓ REITORIA DE GRADUAÇÃO
DEPARTAMENTO DE INTEGRAÇÃO ACADÉMICA E PROFISSIONAL
Endereço: 2' andar do prédio da Reitoria, Rua Sampaio Gonzaga. s/n', Trindade - Florianópolis
Fine +55 (48) 3721 -9446 / (48) 3271 -9296 l http://portal.estágios.ufsc.br l dip.prograd@contato.ufsc.br

TERMO DE COMPROMISSO DE ESTÁGIO OBRIGATÓRIO TCE N' 2021 1 60

O(A) Diretar(a) do Departamento de Integração Acadêmica e Profissional - DIP, Prof.(a) Alexandre Guilherme Lenzi de Oliveira. o(a)
Coordenador(a) de Estágios do Curso, Prof.(a) Andre Luiz Seno, representantes da Universidade Federal de Santa Catarina - UFSC
CNPJ 83.899.526/0001 -82, como concedente e como instituição de ensino, respectivamente. e o(a) estagiário(a) Heliziane Barbosa, CPF
099.549.869-52, telefone (48) 3533-1555, e-mail helizianebarbosa@outlook.com. regularmente matriculado(a) sob número 161 02069 no
Curso de Design e vinculado ao Projeto 0109/2017, gerenciado pela FAPEU, na forma da Lei n' 1 1 .788/08. da Resolução 014/CUn/l l e
das normas da Curso, acertam o que segue:

AN. I' O presente Termo de Compromisso de Estágio (TCE)
está fundamentado no Prometo Pedagógico do Curso
(PPC) e vinculado à disciplina EGR7198 - Estágio
(360h/a)
O(A) Prof.(a) Luciano Patrício Souza de Castra, da área
a ser desenvolvida no estágio, atuará como orientador(a)
para acompanhar e avaliar o cumprimento do Programa
de Atividades de Estágio (PAE), definido em
conformidade com a área de formação do(a)
estagiário(a).
A jornada semanal de atividades será de 30.00 horas
(com no máximo 6.00 horas diárias), a ser
desenvolvida nà UFSC, no(a) Secretaria de Educação a
Distância, de 01/09/2019 a 29/1 1/2019, respeitando-se
horários de obrigações acadêmicas do estagiário e tendo
como supervisor(a) o(a) Luciano Patrício Souza de
Castra.

Art. 7o: O estágio poderá ser rescindido a qualquer tempo por
meio de Termo de Rescisão, observado o recesso do qual
trata o artigo 9' deste TCE.
O(A) FAPEU pagará mensalmente ao(à) estagiário(a):
Bolsa de R$ 1325,00.
O(A) estagiário(a) tem direito a 7 dias de receoso
remunerado, a ser exercido durante o período de
realização do estágio, preferencialmente durante férias
escolares, em período(s) acordado(s) entre o(a)
estagiário(a) e o(a) supervisor(a). Caso o estágio seja
interrompido antes da data prevista, o número de dias
será proporcional e deverá ser usufruído durante a
vigência do TCE ou pago em pecúnia ao estudante após
sua rescisão.
O(A) estagiário(a) não terá, para quaisquer efeitos, vínculo
empregatício com a UFSC, desde que observados os
itens deste TCE.
Caberá ao(a) estagiário(a) cumprir o estabelecido no PAE
abaixo; conduzir-se com ética profissional; respeitar as
normas da UFSC, respondendo por danos causados pela
inobservância das mesmas, e submeter-se à avaliação de
desempenho.
As partes, em comum acordo, firmam o presente TCE em
4 vias de igual teor

AÚ. 2'
Art. 8a:

Art. 9o:

Ad. 3'

AN. IO'

Art. l lo
Art. 4o O(A) estagiário(a), durante a vigência do estágio, estará

segurado(a) contra acidentes pessoais pela apólice N'
1245 da seguradora Gente Seguradora S.A. (CNPJ
90 .180.605/0001-02) .
O estagiário(a) deverá elaborar relatório, conforme
descrito no Prometo Pedagógico do Curso, devidamente
aprovado e assinado pelas partes envolvidas.

Art. 5o; Art. 12o

Art. 6o O estagiário deverá informar a unidade concedente em
caso de abandono do curso.

PROGRAMA DE ATIVIDADES DE ESTÁGIO (PAE) do TCE N' 2021 160
Durante a vigência do TCE, o(a) estudante desenvolverá as seguintes atividades:

Diagramação de material gráfico editorial do projeto. Auxílio no desenvolvimento de conteúdos de hipermídia, ilustração e audiovisual
Local e Data

.{1112. de

H\

Alexandre GuilMe Lenzi de Oliveira Diretor(a) do DIP Andre Luiz Sens - Coord. Estás os do Curso

l:iiEiáiiÓ Éátiíêio Souza de Castra - Prof.(a) Orientador(a) e
Supervisor(a) no local de Estágio Heliziane Barbosa - Estagiário(a)

26/08/2019 09:48 SeTIC - Superintendência de Governança Eletrânica e Tecnologia da Informação e Comunicação Página: l de l
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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/Agosto Planejamento do projeto gráfico editorial do curso Conexão 
DNIT

2ª/Agosto Desenvolvimento do cardápio de recursos, criação de ícones 
do material impresso

3ª/Agosto Planejamento da diagramação, definição da paleta de cor

4ª/Agosto Desenvolvimento do cardápio e planejamento da diagramação

1ª/Setembro Fechamento do cardápio de recursos, diagramação Módulo 1 (M1)

2ª/Setembro Diagramação M1, criação de infográficos e tabelas do M1

3ª/Setembro Correções revisão M1, desenvolvimento da capa e 
sumário do curso

4ª/Setembro Diagramação das páginas introdutórias, apoio na edição, 
criação das imagens do M1 para o conteúdo digital

1ª/Outubro Apoio fechamento do conteúdo digital, finalização da capa, 
desenvolvimento dos ícones Moodle Face (conteúdo online)

2ª/Outubro Reunião em equipe: redefinições das tarefas, material de 
orientação na criação das imagens para equipe, início redesign 
telas Moodle Face

3ª/Outubro Redesign Telas (web e mobile)  Moodle Face, 
correções revisão M1

4ª/Outubro Diagramação Módulo 3 (M3), edição das imagens do conteúdo 
digital do M1 
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1ª/Novembro Diagramação M3

2ª/Novembro Correções M3, desenvolvimento imagens Módulo 2 (M2)

3ª/Novembro Desenvolvimento Imagens e criação de Ilustrações M2

4ª/Novembro Férias
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2.2 APRESENTAÇÃO DE CADA AÇÃO

a) AÇÃO ÚNICA:
Projeto Educação para o trânsito | Conexão DNIT

Briefing: Desenvolver o projeto gráfico editorial do curso Conexão DNIT, 
diagramar o conteúdo dos módulos 1, 2 e 3 da versão impressa. E apoiar na 
criação do conteúdo da versão digital web.

Público-alvo: Professores do ensino fundamental e médio.

A primeira etapa do projeto foi o planejamento do projeto gráfico editorial do 
material, logo antes de defini-lo foram feitos diversos testes tipográficos e testes 
de layout também.
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Fotos dos testes realizados
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Projeto Gráfico Editorial Fnal

Após a realização dos testes, definimos o projeto gráfico. Determinando o módulo, 
tipografia, estilos de caracter e parágrafo, entre outros.
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Logo, começamos a elaborar cardápio de recursos que guiariam todas as decisões 
do projeto. Como tipografia, paleta de cor, títulos, elementos gráficos, destaques,etc.
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Cardápio de recursos visuais

O cardápio foi todo desenvolvido a partir da identidade visual do Conexão DNIT, 
que foi nos repassado. As cores e ícones foram inspiradas principalmente no logo 
do projeoto.
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Testes de cores

Ícones desenvolvidos para o projeto

Os ícones foram sendo desenvolvidos conforme a demanda do material. 
Alguns foram feitos tanto para o impresso como digital e outros apenas 
para o conteúdo online.
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Tendo como finalizado o cardápio, iniciou-se a diagramação do Módulo 1, 
primeiramente foram realizados diversos testes, com o texto inicial para então 
iniciar a diagramação final.

Testes de diagramação do Módulo 1
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Diagramação Módulo 1
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Páginas Módulo 1
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Capa do Curso Conexão DNIT

Sumário principal do Curso
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Como estavamos tendo algumas dificuldades com relação aos formatos utilizados 
e principalmente o tamanho deles, foram desenvolvidas orientações para equipe 
de como gerar as imagens.

Prancha de orientações para o DG e programação

Finalizado o Módulo 1, tanto impresso como online. Foi me repassado a tarefa 
de repensar as telas do Moodle Face, tanto para o acesso pelo desktop como 
pelo celular (responsivo). Apesar de não ser uma das minhas tarefas incialmente, 
decidimos em equipe que seria melhor alguem com afinidade na área desenvolver,
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Grid telas Moodle Face Desktop
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Grid telas Moodle Face Celular (Responsivo)
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Telas Moodle Face Desktop Finais
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Por que utilizar
O Conexão DNIT na educação para o trânsito

Apresentação do EstudoApresentação do Estudo

Estudo do ConteúdoEstudo do Conteúdo

Momento de InteraçãoMomento de Interação

Atividade AvaliativaAtividade Avaliativa

Telas Moodle Face Celular (Responsivo) Finais



31

Foram necessário realizar ajustes nas imagens do contéudo online também. 
Então, tive como tarefa fazer o  tratamento de todas as imagens do M1, para que 
ficassem mais padronizadas.
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Aplicação da imagem no conteúdo digital

Capa Módulo 3
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Diagramação Módulo 3

Tendo fechado o Módulo 1, então iniciou-se o planejamento do Módulo 3. 
Começamos pelo três, pois foi nos repassado primeiro pelo cliente.
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Páginas Módulo 3
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Concluido a diagramação do Módulo 3, começamos a pensar nas imagens 
necessárias no Módulo 2 – que é um conteúdo maior, com mais recursos visuais, 
incluindo uma animação. Logo, foi me repassada a tarefa de redesenhar essas 
imagens do Módulo 2.
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Ilustrações Módulo 2
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3.1 A SITUAÇÃO PARA A REALIZAÇÃO DO ESTÁGIO FOI SATISFATÓRIA? EM QUE
E COMO?
Sim, gostei muito da experiência. Apesar de ter trabalhado em apenas um projeto, 
eu tive contato com diversas áreas do design relacionados a educação, tanto 
no meio digital como impresso. Pude colocar em prática muita coisa que vi no 
curso, mas também aprendi bastante, principalmente a parte de fluxo e gestão da 
produção. Além de saber mais como é um ambiente de trabalho desenvolvendo 
projetos reais. 

3.2 QUAIS FORAM OS PRINCIPAIS PONTOS POSITIVOS E OS NEGATIVOS DO
ESTÁGIO?
Como ponto positivo eu diria com certeza a sintonia com a equipe, desde o 
início nós trabalhávamos muito bem juntos. Logo, tive muito apoio durante todo 
o processo de produção, sempre tinha alguém pra pedir uma opinião ou tirar 
alguma dúvida. Além do ambiente de trabalho como um todo, que sempre foi 
agradável e acolhedor. 

O único ponto negativo que encontrei foi com relação à divisão de tarefas, 
acredito que nos perdemos um pouco no processo, por sermos uma equipe 
inexperiente (éramos todos novos no projeto e na Sead). Aconteceram algumas 
vezes, de algum animador da equipe estar desenvolvendo atividades de design, 
apesar de não ter muito conhecimento na área, logo, as vezes era necessário 
corrigir muitos detalhes.

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?
Acredito que sim, foram bem coerentes com o que estudei no curso. Principalmente 
o conteúdo do P5 e P6, além de outras matérias obrigatórias como InfoDesign, 
Tipografia, Teoria da Cor, etc.

3.4 COMO E EM QUE ESSE ESTÁGIO CONTRIBUIU PARA SUA FORMAÇÃO?
Ele contribuiu ao me proporcionar novas experiências no design. Ter a oportunidade 
de trabalhar em uma equipe multidisciplinar, conhecer novas pessoas e assim 
poder trocar e compartilhar conhecimentos. Assim como aprender mais sobre o 
papel do design na educação, que é umas das minhas áreas favoritas de atuação, 
que inclusive está entre um dos possíveis temas para o meu PCC.
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3.5 QUAIS OS CONHECIMENTOS TEÓRICOS E TEÓRICO-PRÁTICOS ADQUIRIDOS NO
CURSO QUE FORAM DIRETAMENTE UTILIZADOS?
Durante o estágio, consegui aplicar muitos conhecimentos aprendidos em sala, 
como por exemplo: Teoria da Cor, Planejamento Gráfico Editorial, Tipografia, 
Tratamento e Hierarquia da Informação, Pictogramas/Icones, Composição, 
Tratamento de Imagem, Ilustração Digital, Ergonomia, Usabilidade, UI e UX, 
entre outras.

3.6 QUE CONHECIMENTOS PRESUMIDAMENTE DA ÁREA DE DESIGN FORAM
NECESSÁRIOS E NÃO FORAM ESTUDADOS NO CURSO?
Acho que do design nenhum.

3.7 EM ESCALA DE 0 A 10, QUE VALOR RESUMIRIA, NA SUA OPINIÃO, A
CONTRIBUIÇÃO DO ESTÁGIO PARA SUA FORMAÇÃO?
Sem dúvida 10, pois, levarei essa experiência pra vida toda, ela contribui muito 
para minha formação como designer e como pessoa. 
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Heliziane Barbosa
labSEAD

01/09/2019 - 29/11/2019


