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1.1   IDENTIFICAÇÃO DO ESTAGIÁRIO

Nome: Celso Mateus Batista Junior 

Matrícula: 17103269

Habilitação: Design

E-mail:  celsomateusb@gmail.com

Telefone: (48) 9 91336738

1.2   DADOS DO ESTÁGIO

Concedente: Cheesecake Labs Software S/A

Período Previsto: 29/06/2019 a 07/12/2019

Período referente a este relatório: 29/06/2019 a 07/12/2019

Supervisor/Preceptor: Caroline Schmitz Cardoso 

Jornada Semanal/Horário: 20 horas semanais

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

Objetivo do estágio: Aplicação na prática dos conteúdos desenvolvidos em 
aula durante a graduação, desenvolvimento de habilidades em um ambiente de 
tecnológia e cumprir a disciplina EGR7198 - Estágio.

Objeto(s) do estágio: Materiais na área do design gráfico. 

Programa de atividades (PAE): Auxiliar na edição de peças gráficas para mídias 
digitais e impressas; Auxiliar nas edições de fotos institucionais e de projetos 
da Cheesecake; Acompanhar estimativas de suas atividades e comunicar 
discrepâncias; Comunicar falhas e bloqueios em tarefas com antecedência; 
Auxiliar na gestão dos conteúdos do site da Cheesecake. Auxiliar na gestão e 
concepção dos conteúdos para redes sociais; Auxiliar na padronização da marca 
e seus elementos de apoio, conforme o manual da marca; Auxiliar na manutenção, 
evolução e aplicação das guias de voice & tone da Cheesecake; Manter as redes 
sociais da empresa atualizadas e com atualizações regulares; Auxiliar na criação 
de conteúdos criativos e coerentes para as redes sociais;

1.4   SITUAÇÃO ENCONTRADA

Resumo da situação da empresa em relação ao Design: A Cheesecake Labs 
compreende o Design no setor de Branding/DHO e conta com um estagiário, 
uma Talent acquisition, uma Brand Designer e uma Vice Presidente em Gestão de 
Pessoas.

O que foi abordado no estágio: Criação e desenvolvimento peças gráficas para 
informativos, eventos, ilustrações, campanhas internas e externas, redes sociais 
entre outros. Além disso foi abordado contato com fornecedores, desenvolvimento 
de soft skills e processo de idealização de campanhas.

Atuação na área gráfica: Peças gráficas.

Atuação na área informatizada (mídias): Adobe Photoshop, Adobe Illustrator, 
Adobe After Effects, Adobe Premiere.

1.5   ESTRUTURA PARA REALIZAÇÃO DO ESTÁGIO
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Infra-estrutura física disponibilizada: Espaço de criação equipado com 
macbooks, telas auxiliares em 4k, mesas digitalizadoras, iPads, iPen, impressoras, 
celuluares de última geração. Os macbooks são equipados com todos os softwares 
necessários para a execução das tarefas. O espaço é compartilhado com o setor 
de administração.

A localização do Design na estrutura organizacional da empresa: Dentro da 
árvore de carreira estamos localizados dentro do Brand Design.

O local, na estrutura organizacional da empresa, (diretoria, departamento, 
etc) onde foi realizado o estágio: Junto ao DHO (desenvolvimento humano 
organizacional)

Data do início do estágio: 

Data de encerramento do estágio: 29/06/2019

Carga horária diária: 07/12/2019

Horário diário do estágio (entrada e saída): 9h às 13h

1.6   ORIENTADOR DO ESTAGIÁRIO

Nome: Cristina Colombo Nunes

Formação e cargo: Orientadora de estágio / Professora Adjunta do Curso de 
Design do Departamento de Comunicação e Expressão Gráfica - EGR - UFSC 

Contatos (telefone/e-mail): 3721-3729 / cristina.colombo@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/Julho Identidade Visual/Ilustrações para Pride Week

4ª/Julho Criação de Convite/Diagramação de certificados Mão na 
Massa

3ª/Agosto Tratamento de fotos dos colaboradores

4ª/Agosto Ilustração para Post em Blog

2ª/Setembro Campanha interna “Words Matter” para o Setembro Amarelo

3ª/Setembro Gifs institucionais para Instagram Stories

4ª/Setembro Criação de novo modelo de Sandálias para Colaboradores

1ª/Outubro Campanha interna Pink October 

2ª/Outubro Criação de  Nuvem de palavras para adesivagem 

2ª/Outubro Templates para divulgação de vagas

3ª/Outubro Atualização de portfólio de produtos da empresa 

4ª/Outubro Criação de Convite para festa de Halloween/Concurso de 
fantasias da empresa 

1ª/Novembro Ilustração/Adesivagem sala de reuniões

2ª/Novembro Consciência negra: Adaptação de template de BBL para telão 
da empresa e Instagram stories

3ª/Novembro Campanha Novembro Aazul
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2.2 APRESENTAÇÃO DE CADA AÇÃO

a) AÇÃO 1:

Pride Week foi uma semana toda dedicada ao público LGBTQI+, a Cheesecake 
Labs sediou eventos internos e externos com temátias que envolviam técnologia 
e identidade de gênero/sexualidade. 

Briefi ng: 
Participar do processo de criação da campanha desde o naming, identidade visual 
e estratégias para os eventos. Dentro das competências gráfi cas me foi solicitado 
a adaptação da logo com as cores da bandeira LGBTQI+, produção de layout para 
adesivos, produção de layout para camiseta, posts para instagram, capa para 
facebook e ilustrações que entrariam na divulgação e ppts do vento.

Público-alvo: Colaboradores da Cheesecake Labs e convidados externos. 

Adaptação da logo com cores da bandeira LGBTQI+
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Capa para facebook 

Ilustrações veinculadas em ppts dos eventos
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Elementos gráficos em ppt

Post para Instagram
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Adesivo

Camiseta
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b) AÇÃO 2:

A Cheesecake Labs tem um projeto que visa um impacto social chamado Mão na 
Massa. Nesse projeto os colaboradores ensinam programação para adolescentes 
de baixa renda. No fim desse projeto me foi solictado a criação e execução de um 
convite para a formatura dos alunos e também diagramação dos certificados e 
conclusão do curso. 

Briefing: 
Criar um convite que fosse enviado via e-mail para os  alunos, colaboradores, 
professores, apoiadores do projeto utilizando a identidade visual da Cheesecake 
Labs juntamente com as logos de todas as instituições que estiveram junto ao 
decorrer no projeto. Diagramar o certificado de conclusão do curso e enviar para 
impressão. 

Público-alvo: Alunos, Pais dos alunos, Colaboradores, Professores do Projeto. 

Foto institucional para colaboradores utilizarem em redes sociais.
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Certifi cado de conclusão de curso



c) AÇÃO 3:

Foi solicitado que eu tirasse e tratasse fotos institucionais dos colaboradores. Me 
foi solicitado que marcasse com os colaboradores via Slack datas para tirar as 
fotos usado o espaço e equipamentos da Cheesecake Lab e depois que tratasse 
as mesmas.

Briefing: 
Para as fotos institucionais era necessário que eu utilizasse o equipamento de 
fotografia da empresa, tirasse as fotos, retirar o fundo, coloca o grafismo da 
Cheesecake Labs atrás junto a um fundo branco. 

Público-alvo: Colaboradores da Cheesecake Lab 

Foto institucional para colaboradores utilizarem em redes sociais.
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d) AÇÃO 4:

A Cheesecake Labs mantém um blog onde são postados artigos escritos pelos 
colaboradores, em cada artigo é necessário uma ilustração que acompanhe o 
tema. 

Briefing: 
Baseado nas referências visuais enviadas pelo colaborador, projetar e executar 
uma ilustração para o blogpost com a temática “Is diversity the newest passing 
fad?”. 

Público-alvo: Visitantes do Blog da Cheesecake Labs.

Ilustração para Blogpost 
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Post no blog da Cheesecake Labs



22

e) AÇÃO 5:

Houve uma campanha interna para o setembro amarelo. A campanha contava 
com cartazes espalhados pela empresa com o título “Words Matter” e quais 
expressões poderiam ser substituídas por outras quando se lida com alguém 
em situação psicológica debilitada, além disso houve uma palestra de como 
identificar e previnir o suicídio.

Briefing: 
Criar arte de e-mail/slack de divulgação da palestra para prevenção do suicídio, 
template no formato A4 com substituição de expressões para ser colado pela 
empresa. A identidade visual deveria conter a cor amarela e manter os padrões 
gráficos já usados na identidade visual da Cheesecake Labs.

Público-alvo: Colaboradores da Cheesecake Labs. 

Arte para E-mail/Slack de divulgação da palestra de identificação e prevenção do 
suicídio
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Template no formato A4 de substituição de expressões
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f) AÇÃO 6:

Essa demanda apareceu com a necessidade de gifs institucionais para acompanhar 
as postagens da Cheesecake Labs no Instagram Stories. 

Briefi ng: 
Criação de gif com grafi smo usado pela Cheesecake Labs com a frase 
“#wearethecakers” aparecendo em seguida, gif com logo da Cheesecake Labs com 
a frase “#wearethecakers” aparecendo em seguida, três gifs com grafi smo padrão 
da Cheesecake Labs se movimentando em cores diferentes.

Público-alvo: Colaboradores e seguidores do Instagram da Cheesecake Labs. 

Conjunto de gifs



25

Gifs na busca do Instagram.
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g) AÇÃO 7:

Existe um kit para todos os novos colaboradores que são contratados, um dos 
itens desse kit é uma sandália estilizada da empresa. As sandálias em estoque 
ainda estavam de acordo com a identidade visual antiga da empresa então me 
foi solicitado a criação de uma nova estampa e produção de novas sandálias de 
acordo com a nova idadentidade visual da Cheesecake Labs.

Briefing: 
Criação de nova estampa para sandálias de acordo com o novo manual da marca 
da Cheesecake Labs. Depois de criada deveria ser aprovada e enviada para 
produção 60 sandálias de tamanhos váriados.

Público-alvo: Colaboradores da Cheesecake Labs. 

Mockup de sandálias 
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Sandália 



28

g) AÇÃO 7:

Pink october foi uma ação voltada para praticas de prevenção não só do câncer de 
mama como também da saúde feminima num geral. Houve divulgação em redes 
sociais, material gráfi co impresso pela empresa, rodas de conversa e palestras.

Briefi ng: 
Para essa campanha era necessário a criação de uma ilustração digital de uma 
mulher fora dos padrões realizando o exame de toque, poster A4 com dicas de 
saúde feminina, adaptação da logo da Cheesecake para a cor rosa, arte para ser 
enviada via Slack para os colaboradores, poster em A4 com divulgação da palestra  
sobre tecnologia e saúde femina.

Público-alvo: Colaboradores da Cheesecake Labs. 

Ilustração criada para a campanha
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Poster em A4 com dicas de saúde feminina

Adaptação de logo
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Arte para ser enviada via Slack para colaboradores

Poster A4 para divulgação de palestra
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h) AÇÃO 8:

Uma das salas de reuniões foi reformada e com essa reforma veio a necessidade 
de deixar a sala mais confortável e estilizada para os colaboradores e clientes que 
efetuavam reuniões ali. A ideia era uma adesivagem de núvem de palavras com as 
palavras que mais representassem a empresa.  

Briefing: 
Para essa tarefa era necessário uma esquisa dentro dos valores da empresa quais 
palavras mais representavam os valores, serviços e colaboradores da Cheesecake 
Labs, a criação de uma núvem de palavras e envio para produção. A ideia é ter um 
adesivo grande, em recorte especial para que a composição acompanhasse a cor 
azul da parede de fundo. 

Público-alvo: Colaboradores e clientes da Cheesecake Labs. 

Nuvem de palavras 
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Adesivagem da nuvem de palavras
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i) AÇÃO 9:

Com o crescimento de colaboradores em constante rotatividade o número de vagas 
abertas acompanha esse ritmo. O templates foram criados e upados no Google 
Drive para dar mais autônomia e rapidez para a talent acquisition da empresa 
conseguir moldar os posts de acordo com suas necessidades no momento. 

Briefing: 
Criação de seis templates para divulgação de vagas no Facebook/Linkedin. Dentro 
da identidade visual da Cheesecake Labs e com os selos de Top Developers da 
Clutch, selo Great Place To Work e com fotos internas/de colaboradores como 
parte da arte. Utilizar fotos que tenham enfoque na diversidade cultural, de 
gênero e racial da empresa. 

Público-alvo: Colaboradores em potencial e visitantes das redes sociais da 
Cheesecake Labs. 

Arte/Template 1  
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Arte/Template 2

Arte/Template 3
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Arte/Template 4

Arte/Template 5
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Arte/Template 6
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j) AÇÃO 10:

A atualização do portfólio no site Clutch Top Developers é uma forma de trazer 
novos clientes nacionais e internacionais para o radar da Cheesecake Labs. 
Os produtos estavam desatualizados e foi necessário a criação de artes para a 
atualização do portfólio com um layout novo.  

Briefing: 
Criação de artes para novos produtos que ainda não estavam no site da Clutch 
Top Developers. Os mockups dos dispositivos deveriam ser o último lançamento 
(Iphone X e etc) e as ´artes deveriam conter as cores da identidade visual da 
Cheesecake Labs, informações sobre o serviço e em quais plataformas ele está 
disponível. 

Público-alvo: Clientes em potencial. 

Arte para o portfólio do produto Women´s March 
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Arte para o portfólio do produto Singutarity University

Arte para o portfólio do produto Inova
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Arte para o portfólio do produto Oceanner 

Arte para o portfólio do produto Boma
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Arte para o portfólio do produto Meetor 

Arte para o portfólio do produto ForFreedoms
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Arte para o portfólio do produto Faced 
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k) AÇÃO 11:

Para o Halloween de 2019 teríamos não só uma confraternização entre os 
colaboradores como também um concurso de fantasias. O uso de fantasia estava 
liberado durante todo o horário de trabalho, durante esse tempo seria lançado 
um forms para que os colaboradores pudessem votar em quem tem a melhor 
fantasia.
  

Briefing: 
Criação de convite do evento para ser impresso e colado pela empresa e também 
enviado via Slack para os colaboradores. O convite deve conter as cores da 
identidade visual da Cheesecake Labs e deve ser divertido e atrativo para os 
colaboradores.

Público-alvo: Colaboradores da Cheesecake Labs. 

Convite da festa/concurso de fantasias de halloween para ser impresso e enviado 
via Slack
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l) AÇÃO 12:

Outra sala de reunião foi reformada e com essa reforma veio a necessidade de 
deixar a sala mais confortável e com uma ilustração que representasse a jornada 
do cliente adesivada na parede. 

  

Briefing: 
Ilustração dentro dos padrões de ilustração do Blog da Cheesecake Labs 
representando a jornada do cliente, desde o problema ser resolvido até o produto 
final entregue pela Cheesecake Labs. Depois de finalizada ser enviada para 
produção e acompanhar instalação. 

Público-alvo: Colaboradores e clientes da Cheesecake Labs. 

Ilustração de jornada do cliente 
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Adesivagem instalada
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m) AÇÃO 13:

Dentro da cultura da Cheesecake Labs se encontra o repasse do conhecimento e 
por isso é formentada a ideia de que os colaboradores possam dar Workshops e 
Palestras para o público interno ou externo. Para a divulgaçao desses workshops 
e palestras via impressa/slack/e-mail foi necessária a criação de artes e templates. 

  

Briefing: 
Criação de arte para template de workshops e bbls (palestras) dentro da 
identidade visual da Cheesecake Labs. A arte deve contar a foto do colaborador, 
título, data, horário e local. 

Público-alvo: Colaboradores e público externo. 

Arte/Template para divulgaçao de workshops
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Arte/Template para Palestras (BBLs)
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n) AÇÃO 14:

Para o dia da consciência negra foi chamado um palestrante para o que seria um 
BBL mas por alguns problemas no fi nal acabou sendo uma roda de conversa com 
café da manhã com o mesmo. Para a divulgação do evento foi feito um novo um 
template de Palestra que seria reproduzido no novo telão que fi ca na entrada da 
Cheesecake Labs e também uma chamada para o stories da empresa no Instagram.  

  

Briefi ng: 
Adaptação do template de BBL para o novo telão da empresa com foto do 
palestrante, informações sobre ele, dia e horário e local. O stories deve conter as 
mesmas informações porém no formado para celular. 

Público-alvo: Colaboradores e público externo. 

Adaptação de template de BBL para o novo telão da empresa
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Stories sobre a roda de conversa
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m) AÇÃO 13:

Para o novembro azul me foi proposto que fizesse toda a parte de idealização, 
pesquisa e criação da campanha. A ideia era criar uma campanha sensível, que 
fizesse um paralelo com a campanha do No Shave November/Grow a Mustache 
mas retirando o reforço masculinidade tóxica que acontece geralmente nessas 
campanhas. Pra essa ação foi feita uma progamação de quase uma semana toda 
para os colaboradores/convidados externos. 
 
Briefing: 
Criação de uma ilustração principal para ser usada na campanha, identidade 
visual coesa com a identidade visual principal da Cheesecake Labs, pesquisa 
de informações sobre saúde masculina para dar dicas de como viver uma vida 
melhor aos colaboradores homens, criação de calendário com programação da 
semana, criação de arte com as dicas de saúde masculina para ser projetado no 
telão da empresa, instagram stories e facebook.

Público-alvo: Colaboradores e público externo. 

Arte com dicas de saúde masculina/Ilustração principal da campanha/Slogan 
“Grow Awareness” 
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Arte com calendário da semana 

Instagram stories
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Post para Facebook
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3.1 A SITUAÇÃO PARA A REALIZAÇÃO DO ESTÁGIO FOI SATISFATÓRIA? EM QUE 
E COMO?

Sim. O ambiente é adequado, descontraído e da todo o suporte técnico que o 
estagiário precisa. As demandas são demandas com cargas de importância e 
urgências diferentes o que acaba habitando o estagiário a um ritmo de trabalho 
encontrado no mercado. A equipe está sempre diposta a ajudar e compreender as 
demandas do estagiário. Os projetos são diversos e estimulam o aprendizado na 
prática em áreas diferentes do design gráfico. 

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

O principal ponto positivo é a variedade de demandas diferentes que aparecem. 
Com essas demandas fui capaz de me desenvolver nas áreas de ilustração, 
diagramação, publicidade, criação para redes sociais, edição de vídeos, criação 
em motion design entre outros. Outro ponto positivo é estar em um ambiente 
totalmente voltando para tecnologia, mesmo sendo estagiário em branding sou 
capaz de aprender diariamente sobre gestão de projeto/pessoas, desenvolvimento 
e UX/UI design. 
O ponto negativo é o ruído de comunicação entre as áreas que solicitam demandas 
para o branding. As demandas vem tanto to desenvolvimento de pessoas quando 
da diretoria geral, quando a demanda vem do desenvolvimento de pessoas somos 
capazes de ter um briefing mais coeso e fechado mas quando é da diretoria geral 
acabam acontecendo ruídos de comunicação que resultam em muitas alterações 
em projetos. 

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?

Grande parte dos métodos tecnicos e teóricos ensinadas no curso são aplicadas 
nas demandas dentro do estágio na Cheesecake Labs. Entretanto, o tempo de 
pesquisa e desenvolvimento para os projetos é muito diferente do que é feito no 
Design UFSC por serem prazos mais curtos.  
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3.4 COMO E EM QUE ESSE  ESTÁGIO CONTRIBUIU PARA SUA FORMAÇÃO?

O estágio contribuiu não só para as questões técnicas em design como também 
em questões administrativas, de gestão de projetos, comunicação com clientes, 
comunicação com fornecedores, organização de eventos e etc. Além disso 
o estágio foi importante para o meu autoconhecimento como profissional, 
amadurecimento de ideias, aprendizado da língua inglesa e comunicação com 
profissionais de outras áreas. 

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

Os conceitos aplicados foram os ensinados em téoria da cor, teoria a forma, 
ilustração digital, tipografia aplicada, fotografia, produção gráfica, planejamento 
gráfico editorial e todo o projeto de Branding.

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

Conhecimentos como desenvolvimento de motion design, um aprofundamento 
maior em ilustração digital, alguns conhecimentos aprofundados em produção 
gráfica (marca de corte especial, fechamentos de arquivos que fogem do padrão 
etc). Além disso, falta preparação do aluno para lidar com diferentes tipos de 
clientes no mercado de trabalho. 

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

10. O aprendizado no estágio foi além do design, auxiliou na minha graduação, 
abriu espaços de networking que provávelmente levarei para toda minha vida 
profisional, além de ter me engrandecido culturalmente e interpessoalmente. 
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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.

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

Curso de Design

Nome do Prof. Orientador/Avaliador:

E-mail do Prof. Orientador/Avaliador:

Data da entraga do Relatório para a avaliação:

Estagiário:

Outras Considerações:

Carta de Avaliação de Estágio - Professor Orientador/Avaliador

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

- 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

Assinatura do Prof. Orientador de Estágio Obrigatório

, 

Cidade Data

Média

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.

3. Conhecimento aplicado: A demonstração do uso de conhecimentos 

4. Objetivos Alcançados: Se o aluno cumpriu, do ponto de  vista acadêmico e 

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

a avaliação.

Para a auxiliar a avaliação

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 um 

modelo de relatório padrão no seguinte link, na aba “Manual do Prof. Orientador”:

Celso Mateus Batista Júnior

Cristina Colombo Nunes

cristina.colombo@ufsc.br

23 11 19

X

X

X

X

X

X

Acredito que o Celso cumpriu adequadamente com as atividades que são 

requisitadas no estágio.

Florianópolis 30/11/19

Assinatura do Prof. Orientador de Estágio Obrigatório



João da Silva
CONCEDENTE

XX/XX/XXXX - XX/XX/XXXX

Celso Mateus Batista Junior
Cheesecake Labs Software S/A

20/06/2019 - 07/12/2019


