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1.3   PROGRAMA DE ATIVIDADES

Objetivo do estágio: Aplicar na prática conhecimentos teóricos, obtidos no 
curso de Design, relacionados a branding, construção e gestão de marca, 
além de conhecimentos ligados a semiótica, padrão visual e composição. Uma 
oportunidade de aplicar estes conhecimentos para situações reais de mercado. 
Logo, de grande importância como experiência profissional.

Objeto(s) do estágio: Peças de comunicação, divulgação e avisos. Apoio em canais 
de comunicação da marca em geral.

Programa de atividades (PAE): Apoio na produção de conteúdo para os canais 
de comunicação. Produção de peças gráficas como folders, infográficos, cartazes, 
para divulgação da instituição e os projetos que ela apoia. Auxílio na alimentação 
das redes e do site institucional com posts de avisos, notícias e peças de 
comunicação da marca em geral. Auxílio na construção de peças gráficas de apoio 
e de divulgação para eventos apoiados pela fundação.

1.4   SITUAÇÃO ENCONTRADA

Resumo da situação da empresa em relação ao Design: A Fundação já contava com 
uma estagiária de Design anteriormente, que ao sair me auxiliou a dar continuidade, 
mantendo a uniformidade do trabalho e evitando atrasos no processo.

O que foi abordado no estágio: Criação e desenvolvimento de publicações e
materiais de divulgação, folders, informativos, convites, banners, flyers etc.

Atuação na área gráfica: Elaboração de peças para divulgação dos projetos e da 
própria insituição, folders, infográficos, cartazes, cartilhas e outros. Criação de 
peças de aviso e divulgação para os canais de comunicação, mídias sociais e site 
institucional.

Atuação na área informatizada (mídias): Utilização dos softwares Adobe 
Illustrator e Adobe Photoshop, principalmente. Uso de softwares do Pacote Office 
ocasionalmente.
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1.5   ESTRUTURA PARA REALIZAÇÃO DO ESTÁGIO

Infra-estrutura física disponibilizada: A Fundação funciona em três andares do 
prédio. Cada andar suporta um ou mais setores. 

A localização do Design na estrutura organizacional da empresa:  Como 
estágiária de Design, estive em contato com vários outros setores da Fundação, 
auxiliando e relacionando as necessidades internas de comunicação ou de 
elaboração de peças gráficas e apresentações PowerPoint.

O local, na estrutura organizacional da empresa, (diretoria, departamento, 
etc) onde foi realizado o estágio:  Há uma mesa preparada com computador 
destinada ao estagiário de Design no setor de projetos, terceiro andar.

Data do início do estágio:  22/07/2019 

Data de encerramento do estágio: 04/11/2019

Carga horária diária: 6h

Horário diário do estágio (entrada e saída): Horário flexível. Manhã: 08h - 12h/ 
Tarde: 13h - 17h. Cumprindo carga horária dentro destes períodos. 

1.6   ORIENTADOR DO ESTAGIÁRIO

Nome: Luiz Salomão Ribas Gomez

Formação e cargo: Professor Magistério Superior
Coordenador do Laboratório Logo

Contatos (telefone/e-mail): salodesigner@gmail.com 
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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

4º/Julho Correção de lâminas de divulgação de laboratórios apoiados 
pela FEESC. (continuação estágiária anterior)  

1º/Agosto Atualização de banners para o site institucional
Produção de peças gráficas para dias comemorativos 

2º/Agosto Contatação de Labs para produção de material de divulgação 
e acompanhamento de alterações e/ou validação. 
Atualização de banners para o site institucional.
Produção de peças gráficas para divulgação de evento

3º/Agosto Produção de apresentação ppt
Produção de peças gráficas para divulgação de evento e 
conquista da instituição
Produção de peças gráficas para dias comemorativos

4º/Agosto Produção de peças gráficas para divulgação de curso, 
iniciativa e/ou eventos 
Produção de peças gráficas para dias comemorativos

1º/Setembro Elaboração de layout para email marketing institucional 

2º/Setembro Produção de material de divulgação e apoio do evento Ideas 
for milk
Contatação de Labs para produção de material de divulgação 
e acompanhamento de alterações e/ou validação.

3º/Setembro Continuação de produção de material de divulgação e apoio 
do evento Ideas for milk

4º/Setembro Produção de peças gráficas para dias especiais 
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1º/Outubro Produção de peças gráficas para dias especiais
Peças gráficas para divulgação de oportunidades 

2º/Outubro Produção de peças gráficas para dias especiais

3º/Outubro Contatação de Labs para produção de material de divulgação 
e acompanhamento de alterações e/ou validação.
Produção de peças gráficas para dias especiais

4º/Outubro Contatação de Labs para produção de material de divulgação 
e acompanhamento de alterações e/ou validação.
Produção de peças gráficas para dias especiais
Peças gráficas para divulgação de oportunidades

1º/Novembro RECESSO

1º/Novembro RECESSO
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2.2 APRESENTAÇÃO DE CADA AÇÃO

a) AÇÃO 1:

Correção de lâminas de divulgação de laboratórios apoiados pela FEESC.

Briefi ng: Analisar e atender os pedidos de alterações e/ou correções nas lâminas 
de divulgação produzidos. A FEESC usa oo material para divulgar, em reuniões 
e eventos, os Labs da UFSC que são apoiados pela instituição. O material é 
construido com o auxílio e validação dos próprios Laboratórios.

Público-alvo: Possíveis investidores e parceiros da Instituição e/ou dos Labs 

                                              Exemplos de lâminas de divulgação usadas pela FEESC.

LAR
LABORATÓRIO DE ROBÓTICA APLICADA RAUL GUENTHER

FEESC FUNDAÇÃO STEMMER PARA PESQUISA, DESENVOLVIMENTO E INOVAÇÃO

(48) 3231-4461/ (48) 3231-4400 / (48) 99981-9745 - contratos@feesc.org.br

APRESENTAÇÃO

O LAR integra atividades de pesquisadores dos 
Departamentos de Engenharia Mecânica e de 
Automação e Sistemas e do Centro de Engenharias 
da Mobilidade da Universidade Federal de Santa 
Catarina (UFSC). O grupo de pesquisa é multidisci-
plinar, integrando pesquisadores das engenharias 
mecânica e automação e das áreas da informática,
matemática e física, e se concentra principalmente 
no desenvolvimento de mecanismos e robôs para 
aplicações especiais. 

Fundação Stemmer para 
Pesquisa Desenvolvimento
e Inovação

PROJETOS

O know-how do grupo de pesquisadores do LAR 
possibilitou a realização de projetos de pesquisa e 
desenvolvimento, em parceria com empresas públi-
cas e privadas, bem como diversas universidades do 
Brasil e do exterior. 

PARCEIROS

Robôs para trabalhos periculosos 
especializados;
Robôs por cabos para movimentação 
de cargas;
Simuladores para aplicações 
especializadas;
Inspeção robotizada em ambientes 
submersos;
Robôs para tarefas cooperativas;
Projeto mecânico de máquinas e
mecanismos;
Projeto de mecanismos para 
suspensão veicular;
Segurança veicular;
Projeto de mecanismos para motores;
Cirurgia robótica.

LINHAS DE PESQUISA

LAR

http://robotica.ufsc.br/

CAMPANHA DE 
FINANCIAMENTO 
COLETIVO

Inicialmente o projeto contou com o apoio 
do Ministério da Ciência e Tecnologia para o 
�nanciamento, além das parcerias com as 
empresas WEG, Marcopolo e Eletra. O proje-
to acabou, porém algumas análises necessi-
tam de mais do que apenas dois anos de 
dados para obter resultados signi�cativos, 
como a análise da robustez da tecnologia e 
do custo total do ciclo de vida de um ônibus 
elétrico. Para manter o projeto funcionando 
e assim obter todos os dados necessários 
para que a pesquisa seja concluída, foi criada 
uma campanha de �nanciamento coletivo, 
de modo que a comunidade e empresas 
possam contribuir para a continuidade 
deste importante projeto.

fotovoltaica.ufsc.br

FOTOVOLTAICA
GRUPO DE PESQUISA ESTRATÉGICA EM ENERGIA SOLAR DA UFSC

FEESC FUNDAÇÃO STEMMER PARA PESQUISA, DESENVOLVIMENTO E INOVAÇÃO

(48) 3231-4461/ (48) 3231-4400 / (48) 99981-9745 - contratos@feesc.org.br

FOTOVOLTAICA-UFSC

Centro de Pesquisa e Capacitação em Energia Solar da 
UFSC, desenvolve estudos em diversas áreas  relacionadas 
à energia fotovoltaica, como a integração dessa tecnologia 
a edi�cações, a análise de desempenho de sistemas 
fotovoltaicos em diferentes climas e o uso de energia solar 
na eletromobilidade, como é o caso do eBUS. 

O PROJETO
O projeto do ônibus elétrico (eBus) iniciou-se com um 
grupo de pesquisadores do Centro de Pesquisa e Capacita-
ção em Energia Solar da Universidade Federal de Santa 
Catarina, também conhecido como Fotovoltaica-UFSC.
Em 2016 inaugurou-se este projeto inovador, que em 
março de 2017 começou a rodar com alunos e professores 
da universidade, fazendo o trajeto do Sapiens Parque ao 
campus central da Universidade.
Além do objetivo de transporte coletivo da comunidade 
universitária da UFSC, o eBus também atende a objetivos 
de pesquisa, sendo objeto de avaliação de desempenho e 
viabilidade técnico-econômica de um ônibus com motor 
elétrico assistido por energia solar fotovoltaica. Esse 
estudo inclui a avaliação do custo de replicação em larga 
escala da solução proposta e da sua viabilidade em distin-
tos cenários de produção e utilização em massa para o 
transporte público de passageiros em trajetos urbanos em 
outras regiões do Brasil.

O eBUS

trabalho, contando com mesas, tomadas 
220V e USB, ar-condicionado e Wi-Fi. 
Tudo para garantir o máximo de conforto 
e produtividade durante os 30 minutos 
de trajeto entre o campus central e o 
Sapiens Parque.
A energia solar não está integrada no veícu-
lo em si, mas na edi�cação do Fotovoltaica-
-UFSC, no qual é recarregado a cada volta 
pelo trajeto. O eBus faz cinco viagens por 
dia, cinco dias na semana, percorrendo mais 
de 5000 km por mês. Em dois anos de proje-
to, o eBus já rodou mais de 100 mil km, 
transportando mais de 30 mil passageiros.

O eBus é o primeiro veículo elétrico brasileiro 100% à 
bateria carregada com energia solar fotovoltaica. O 
eBus disponibiliza aos seus usuários um ambiente de 

Fundação Stemmer para 
Pesquisa Desenvolvimento

e Inovação

PROJETOS

trabalho, contando com mesas, tomadas trabalho, contando com mesas, tomadas trabalho, contando com mesas, tomadas trabalho, contando com mesas, tomadas 
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2.2 APRESENTAÇÃO DE CADA AÇÃO

AÇÃO 2:

Atualização de banners para o site institucional e peças gráfi cas para dias 
comemorativos

Briefi ng: Produção de peças gráfi cas para atualização dos banners de destaque 
do site com material de divulgação institucional.

Público-alvo: Público que acompanha as notícias da Fundação e/ou visita o site.

                                              
                                             
                                        Banners produzidos para o site institucional da Fundação.
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2.2 APRESENTAÇÃO DE CADA AÇÃO

AÇÃO 3:

Produção de peças gráfi cas para divulgação de eventos apoiados pela FEESC.

Briefi ng: Produção de peças gráfi cas divulgação, no site, e-mail e/ou mídias 
sociais, de eventos, cursos e informes de projetos gerenciados ou apoiados pela 
Fundação.

Público-alvo: Possíveis investidores e parceiros em projetos apoiados pela FEESC, 
e interessados em participar de eventos e cursos dos laboratórios.

                                              
                         Peças de divulgação de eventos e projetos apoiados pela fundação 



15

Peças de divulgação de eventos e projetos apoiados pela fundação
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2.2 APRESENTAÇÃO DE CADA AÇÃO

AÇÃO 4:

Produção de peças gráfi cas para dias especiais 

Briefi ng: Produção de peças gráfi cas de comunicação relacionadas a dias 
comemorativos e de conscientização para site e mídias sociais.

Público-alvo: Público que acompanha a FEESC nos canais de comunicação.

                                              

                                             Peças gráfi cas para mídias sociais sobre dias especiais
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                    Peças gráfi cas para mídias sociais sobre dias especiais
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2.2 APRESENTAÇÃO DE CADA AÇÃO

AÇÃO 5:

Elaboração de layout para email marketing institucional

Briefi ng: Criação de layout para e-mail periódico onde a Fundação divulga 
notícias, oportunidades de parcerias, conquistas, vagas de estágio, entre outros.
 
Público-alvo: Público que acompanha a FEESC nos canais de comunicação e está 
relacionada com a instituição de aguma forma, pois faz parte da lista de e-mails.

                                              

                             Proposta desenvolvida para layout de e-mail marketing institucional

                                              

 Queremos ser seu parceiro 
na gestão administrativa 

dos seus projetos!

Divulgação de Oportunidades aos Pesquisadores
 nº do informativo e a data

Prezado (a),

A FEESC vem através deste, divulgar as seguintes oportunidades de 
�nanciamento aos pesquisadores:

Edital CONFEA n°001/2019 - Seleção Público de Projetos para Patrocínio - 
http://www.confea.org.br/comeca-nesta-quinta-feira-01-o-prazo-para-inscricao-de-pr
ojetos-para-patrocinio

Edital Petrobras e Sebrae 01/2019 (inscrições prorrogadas até 22/09/2019) - 
Chamada pública de projetos de pesquisa, desenvolvimento e Inovação: 
http://www.sebrae.com.br/sites/PortalSebrae/sebraeaz/petrobras-conexoes-para-ino
vacao,dc7fb8a6a28bb610VgnVCM1000004c00210aRCRD

Notícias

A Fundação Stemmer para Pesquisa, Desenvolvimento e Inovação (FEESC) foi 
classi�cada pela Petrobras como a melhor fundação de apoio do Brasil em boas 
práticas administrativas. O ranking foi apresentado nesta tarde de quarta-feira, 
21, durante o Workshop Parcerias Petrobras, promovido no Rio de Janeiro pelo 
Centro de Pesquisas da estatal. O evento é voltado a pesquisadores de 
instituições cientí�cas, tecnológicas e de inovação de todo o país.

O ranking levou em conta o desempenho das fundações de apoio nos 
indicadores ?Quantidade de Pendências?, ?Valor das Pendências?, ?Atraso nas 
Respostas?, ?Atraso nas Prestações de Contas? e ?Atraso na Devolução do Saldo?. 
Nos dois primeiros itens, a FEESC apresentou a melhor resposta e nos demais 
�cou entre as seis melhores entre todas as instituições avaliadas. O ranking é 
inédito e pela primeira vez realizado pela Petrobras junto às fundações de apoio 
parceiras no desenvolvimento de trabalhos. Por conta da Lei nº 9.478/1997, a 
Petrobras é obrigada a fazer investimentos em projetos de pesquisa, 
desenvolvimento e inovação.

Este é um serviço de divulgação de oportunidades de projetos oferecido 
gratuitamente aos pesquisadores da instituições apoiadas pela FEESC. Caso não 
tenha interesse em receber mais este tipo de e-mail, entre em contato conosco 
enviando um e-mail para oportunidades@feesc.org.br.

Rua Delfino Conti, s/n. Campus Universitário Reitor João David Ferreira Lima
Trindade - Florianópolis - Santa Catarina, CEP 88040-370

faleconosco@feesc.org.br
 Fone +55 (48) 3231-4460

A melhor fundação de apoio do Brasil

FEESC
*



19

2.2 APRESENTAÇÃO DE CADA AÇÃO

AÇÃO 6:

Produção de material de divulgação e apoio do evento Ideas for milk

Briefi ng: Produção de peças gráfi cas de divulgação e materiais impressos e de 
apoio para o evento Ideas for milk, onde a FEESC estava apoiando e organizando 
uma mesa redonda.
 
Público-alvo: Público participante do envento, relacionados a counidade científi ca 
e/ou pesquisadores do tema Inovações na produção de leite.

                                              

                                            Material de divulgação e apoio do evento Ideas for milk



20

                                            Material de divulgação e apoio do evento Ideas for milk

CARAVANA 4.0
Ideas for MilkProgramação

8h30: Abertura.

14h10-14h25: Atuação da UFSC e 
EPAGRI junto aos produtores de leite
do Sul de Santa Catarina.

9h00-9h30: O leite em Santa Catarina:
desafios, oportunidades e perspectivas. 

9h30-10h: Interação com o público.

Local: Auditório da
Reitoria da UFSC 

Participantes: Sebastião Roberto Soares, Pró-Reitor 
de Pesquisa da UFSC; 
Walter Quadros Seifert, Diretor do CCA; 
Raul Valentim da Silva, Diretor Presidente da FEESC.

13h50-14h05: Atuação da UFSC 
junto aos produtores de leite, em
Santa Catarina: situação atual. 
Participantes: Luiz Carlos Pinheiro Machado Filho (ZOT/UFSC);
Daniele Cristina da Silva Kazama (ZOT/UFSC).

Palestrante: Airton Spies

Mediador: José Antonio Ribas Ribeiro (FEESC).

10h-11h: Caravana 4.0.
Palestrante: EMBRAPA.

11h-11h15: Interação com o público.
Mediador: José Antonio Ribas Ribeiro (FEESC).

13h30-13h45: Atuação da UFSC 
junto aos produtores de leite, em
Santa Catarina: resgate histórico.
Participante: Mário Luiz Vincenzi (ZOT/UFSC).

13h30-18h: Mesa redonda "Setor
produtivo leiteiro: ideias inovadoras".

11h20-12h00: Degustação de 
produtos lácteos e networking.

Participante: Gustavo Gimi Santos Claudino (EPAGRI).

14h30-14h45: Biotecnologia aplicada
a produtos lácteos. 
Participante: Juliano De Déa Lindner (CTA/UFSC).

14h50-15h15: Interação com o público.
Mediadores: José Antonio Ribas Ribeiro (FEESC);
Ricardo Kazama (ZOT/UFSC).

15h20-15h35: Mercado, desafios e Inovação. 
Participante: Arlei Luiz Fachinello (CNM/UFSC).

15h40-15h55: Organização profissional: 
criação de startups.
Participante: Marcelo Cazado da Silva (ACATE).

16h-16h15: Inovação: definições e
exemplos bem sucedidos. 
Participante: Alexandre A. da Conceição Neto (NITA).

16h20-16h35: Inovação: Laboratório de
criação e adequação de ideias ao mercado.
Participantes: Álvaro Toubes Prata/ Jader Barbosa Júnior (POLO/UFSC)

16h40-16h55: Mercado e logística. 
Participante: Mônica Maria Mendes Luna (EPS/UFSC).

17h-17h15: Oportunidades de
empreender e inovar. 
Participante: Thiago José de Chaves (UDESC).

17h20-17h35: Desenvolvimento do 
sorvete que ajuda a diminuir os efeitos 
colaterais  da quimioterapia.
Participante: Paloma Mannes (CEPON).

17h40-18h: Interação com o público
Mediador: Luiz Salomão Ribas Gomez (LOGO/UFSC).

Fundação Stemmer para 
Pesquisa, Desenvolvimento
e Inovação

Link para inscrição
http://twixar.me/SLp1

23/09
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2.2 APRESENTAÇÃO DE CADA AÇÃO

AÇÃO 7:

Peças gráfi cas paa a divulgação de vagas de contratação

Briefi ng: Produção de peças gráfi cas para divulgação, em mídias digitais, das 
vagas para conratações, tanto da própria instituição quanto dos projetos e Labs 
que ela apoia.
 
Público-alvo: Público que acompanha a FEESC nos canais de comunicação e 
estudantes procurando eságio.

                                              

                                           Peças gráfi cas desenvolvidas para divulgação de vagas.
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3.1 A SITUAÇÃO PARA A REALIZAÇÃO DO ESTÁGIO FOI SATISFATÓRIA? EM QUE 
E COMO?
Sim, fiquei satisfeita pela realização do estágio na Fundação. Auxiliando na 
alimentação dos canais de comunicação da instituição pude colocar em prática 
conhecimentos desenvolvido no curso relacionados a branding, gestão de marca, 
além de ter a possibilidade de acompanhar o dia-a-dia da comunicação de uma 
empresa.

3.2  QUAIS  FORAM  OS  PRINCIPAIS PONTOS POSITIVOS E OS NEGATIVOS DO 
ESTÁGIO?
Pontos positivos foram poder acompanhar a rotina de uma empresa, uma situação 
de mercado, e colocar aprendizados de comunicação e mídias sociais em prática.
Como pontos negativos posso citar o fato de trabahar em conjunto com 
profissionais do jornalismo e publicidade responsáveis pelos textos e rotina das 
publicações, e muitas vezes falta compreensão dos princípios de Design aplicados 
nas artes.  

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 
desenvolvidos no curso de Design, principalmente se forem consideradas as 
disciplinas pertencentes ao P4, onde foram estudados conceitos de branding, 
criação e gestão de marcas.

3.4 COMO E EM QUE ESSE  ESTÁGIO CONTRIBUIU PARA SUA FORMAÇÃO?
Estagiar na FEESC foi de grande contribuição para a minha formação, o período 
pode me agregar na visão profissional do mercado e como os conceitos de Design  
realmente são desenvolvidos no mercado e pude ver em que área é necessário eu 
me aprofundar. 

3.5 QUAIS OS CONHECIMENTOS TEÓRICOS E TEÓRICO-PRÁTICOS ADQUIRIDOS NO 
CURSO QUE FORAM DIRETAMENTE UTILIZADOS?
Os principais conhecimentos aplicados foram os tópicos desenvolvidos no 
Projeto 4, Branding, porém também foram relacionadas outras disciplinas: Teoria 
da Forma, Tipografia, Planejamento Gráfico-Editorial, InfoDesign, Tratamento de 
imagem, etc.
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3.6 QUE CONHECIMENTOS PRESUMIDAMENTE DA ÁREA DE DESIGN  FORAM 
NECESSÁRIOS E NÃO FORAM ESTUDADOS NO CURSO?
Conhecimentos de pesquisa, planejamento de marketing, ou publicidade. Senti 
falta de uma base destes conhecimentos, mas das disciplinas que abordam estes 
pontos eu ainda não cursei. 

3.7 EM ESCALA DE 0 A 10, QUE VALOR RESUMIRIA, NA SUA OPINIÃO, A 
CONTRIBUIÇÃO DO ESTÁGIO PARA SUA FORMAÇÃO?
9, acredito que foi muito proveitosa essa experiência mais profissional, mas senti 
falta de tarefas mais desafiadoras. 
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