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1.1   IDENTIFICAÇÃO DO ESTAGIÁRIO

Nome: Guilherme Augusto de Medeiros

Matrícula: 14201979

Habilitação: Design

E-mail:  guilherame@gmail.com

Telefone: (48) 99641-9335

1.2   DADOS DO ESTÁGIO

Concedente: Delinea Design Soluções Gráficas e Digitais Ltda - EPP

Período Previsto: 27/08/2019 - 26/11/2019

Período referente a este relatório: 27/08/2019 - 05/11/2019

Supervisor/Preceptor: Ender Monteiro

Jornada Semanal/Horário: 30h/semana

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

Objetivo do estágio: experenciar os objetos de estudos da sala de aula por meio  
da vivência prática em um ambiente organizacional, utilizando os conhecimentos 
práticos do Design como solucionador dos desafios da comunicação, a fim de 
ganhar experiência de trabalho e também vivenciar a rotina da profissão.

Objeto(s) do estágio: Peças de comunicação, diagramação de materiais, criação 
de interfaces e demandas audiovisuais.

Programa de atividades (PAE): Dar suporte para o Marketing no diagnóstico 
de soluções visuais para a nossa marca; Contribuir com a construção de peças 
gráficas e digitais para materiais institucionais, E-Mail Marketing, Redes Sociais 
e site; Dar apoio no levantamento de tendências em design; Prestar assistência 
na construção de ideias para estandes e posicionamento de marca em eventos; 
Participar de reuniões e contribuir com ideias inovadoras na área de comunicação 
e marketing; Aprender novas técnicas, colocar em prática o conhecimento 
adquirido na graduação.

1.4   SITUAÇÃO ENCONTRADA

Resumo da situação da empresa em relação ao Design: A Delinea estava passando 
por um processo de criação e estruturação do setor de Marketing, com isso, as 
demandas acabavam sendo absorvidas pelo próprio coordenador do setor ou por 
outros designers de outras áreas. Sua comunicação não possuia muitas diretrizes 
de linguagem visual. Possuem máquinas e ambiente adequados para a realização 
dos trabalhos.

O que foi abordado no estágio: desenvolvimento de email marketing para 
campanhas direcionadas; página de website; comunicação visual para estande; 
materiais gráficos de divulgação, peças para redes sociais e edição de vídeos e 
animações em motion graphics.

Atuação na área gráfica: diagramação de impressos, layouts de página web e 
edição de vídeos com elementos gráficos.

Atuação na área informatizada (mídias): Os softwares utilizados foram todos da 
suite Adobe, como Illustrator, Photoshop, After Effects, Premiere Pro, Audition e 
Media Encoder.
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1.5   ESTRUTURA PARA REALIZAÇÃO DO ESTÁGIO

Infra-estrutura física disponibilizada: o setor primeiramente era localizado junto 
ao comercial, o qual foi separado após reforma, ficando apenas uma sala para 
três pessoas (atualmente é ocupado por apenas duas). Foi disponibilizado um 
computador com bom desempenho e softwares compatíveis com a função.

A localização do Design na estrutura organizacional da empresa: o design 
ocupa duas áreas da empresa. Uma no setor de produção (desenvolvimentos de 
materiais didáticos) e outra no Marketing.

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

Data do início do estágio: 27/08/2019.

Data de encerramento do estágio: 27/11/2019.

Carga horária diária: 6h.

Horário diário do estágio (entrada e saída): 11h às 17h.

1.6   ORIENTADOR DO ESTAGIÁRIO

Nome: Marília Matos Gonçalves

Formação e cargo: Professora Dra. Marília Matos Gonçalves

Contatos (telefone/e-mail): 3721-6609 / marilia.goncalves@ufsc.br
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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

5ª / Agosto Integração com a equipe, apresentação do setor e 
desenvolvimento de uma sequência de três e-mails marketing 
para Instituições de Ensino Superior da modalidade presencial.

1ª / Setembro Construção de uma página web para a Plataforma Deduca.

2ª / Setembro Desenvolvimento de material gráfico (folder) para 
participação do 21º FNESP.

3ª / Setembro Comunicação visual de estande para participação do 21º 
FNESP.

4ª / Setembro Vídeo em motion graphics para TV localizada no estande do 
evento.

1ª / Outubro Criação de landing page e convite para palestra sobre o 
Outubro Rosa.

2ª / Outubro Edição de vídeos com depoimentos de clientes que utilizam 
um dos produtos da empresa, a Plataforma Deduca.

3ª / Outubro Desenvolvimento de comunicação visual de estande para o 
25º CIAED.

4ª / Outubro Criação e desenvolvimento das apresentações (slides) para 
o evento.

5ª / Outubro Criação de logo e vinheta para ação especial sobre Educação 
a Distância.

1ª / Novembro Criação de layout e divulgação de vagas da empresa.
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2.2 APRESENTAÇÃO DE CADA AÇÃO

a) AÇÃO 1:

Desenvolvimento de uma sequência de três e-mails marketing.

Briefing: Campanha focada para captação de leads que se interessam por ofertar 
cursos na modalidade híbrida, ou seja, presencial e EaD.

Público-alvo: Instituições de Ensino Superior que oferecem apenas cursos na 
modalidade presencial.

Versão 1 de banner para e-mail marketing

Um dos desafios encontrados ao chegar na empresa, foi notar que não haviam 
diretrizes enquanto comunicação visual da marca. Então, passei a pesquisar e 
observar os materiais anteriores para tentar absorver alguns padrões.

Notei que utilizavam em suas campanhas de e-mail marketing, por exemplo, fotos 
de fundo e textos destacados acima e foi assim que surgiu a primeira versão do 
banner desse primeiro e-mail.

Porém, isso serviu para entender melhor como funcionavam e obter 
feedbacks.
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Fiz uma nova proposta com um estilo mais moderno, utilizando ilustrações 
vetoriais, tendência no Design.

A estratégia era disparar uma sequência de três e-mails, durante três 
dias (um por dia) para uma base segmentada de Instituições de Ensino 
Superior (IES) que oferecem cursos apenas na modalidade presencial e 
mostrar nossas soluções para também ofertarem parte de seus cursos na 
modalidade a distância (sistema híbrido).

Pensando nisso, optei por criar um layout padrão, mudando basicamente 
as informações e cores nos emails seguintes, para que o receptor da 
mensagem lembre que aquele tipo de e-mail refere-se à mesma empresa.

A sequência de cores em cada um dos emails também foi aplicada com um 
propósito:
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Os dois primeiros e-mails possuem um conteúdo de caráter informativo, 
menos comercial, a fim de relacionar melhor com a nossa base. Com isso, 
apliquei as cores que remetem a própria marca: verde e azul.

Já o terceiro, tinha o objetivo de ser mais impactante, com um “call to 
action” no final, para o usuário realmente se interessar por nossas 
soluções e clicar no link disponível. Isso justifica a escolha da cor laranja, 
tons quentes, que leva a uma ação.

É válido lembrar, que no fluxo de trabalho, os textos são produzidos por 
outra pessoa e eu como designer, torno a mensagem visualmente clara, 
objetiva e atraente.

Esses foram os resultados atingidos:

Logo da Delinea
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b) AÇÃO 2:

Recriação de uma página web para a um dos produtos da empresa, a 
Plataforma Deduca.

Briefing: Recriar uma página que estará no menu das soluções no site da 
empresa (home) e dar uma cara totalmente nova, destacando as principais 
funcionalidades da plataforma.

Público-alvo: Instituições de Ensino Superior que produzem seus próprios 
materiais didáticos, tanto impressos, como digitais (e-books, vídeo aulas, 
etc.)

Processo de criação

Como se tratava apenas de uma página do site principal, ou seja, sem 
menus e outros links de navegação, propus uma alternativa de metodologia 
adaptada, seguindo as seguintes etapas com suas respectivas validações:

1) Busca de referências
2) Estrutura dos conteúdos (mapa)
3) Wireframe
4) Desenvolvimento

Como parte do meu processo criativo, busquei várias referências de 
plataformas/sistemas disponíveis no mercado e analisei as páginas dessas 
soluções (estrutura, tipo de conteúdo, imagens, funcionalidades, botões, 
etc).

Tomei como base principalmente duas referências que se assemelhavam 
com a proposta: o Ahgora (sistema de controle de frequência de 
funcionários) e o Sistema de Gestão Empresarial (ERP), da Senior Sistemas, 
referência no mercado brasileiro. 

http://ahgora.com
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Website Ahgora Website Senior Sistemas - Soluções

Wireframe
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O wireframe foi criado no Adobe Photoshop, em uma estrutura que 
evidenciasse as funcionalidades da Plataforma Deduca. Nessa etapa 
foi apresentado para validação apenas com ícones e textos genéricos e 
também em escala de cinza como elementos de marcação.

Apresentado e validado, passou-se para a seguinte etapa: o desenvolvimento, 
que constituiu a criação de todos os elementos gráficos, como ilustração, 
ícones, adição de cores, escolha tipográfica, etc.
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Resultado final
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Dentre os conteúdos da página, haviam vídeos de depoimentos dos clientes 
que seriam melhor editados futuramente, mas devido ao tempo e a neces-
sidade de lançamento da página para propecções, optamos por publicá-los 
com o mínimo de ajustes possíveis.

Essas decisões fazem parte do dia-a-dia das entregas de trabalho, que vão 
surgindo e ajudando a criar experiência.
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c) AÇÃO 3:

Desenvolvimento de material gráfico (folder) para participação do 21º 
FNESP.

Briefing: Desenvolver um folder criativo, evidenciando nosso principais 
produtos para utilização em evento nacional de educação a distância.

Público-alvo: Reitores, coordenadores e gestores das Instituições de 
Ensino Superior que estariam presentes no 21º FNESP (Fórum Nacional do 
Ensino Superior Particular Brasileiro)

O FNESP é um evento anual muito importante para quem atua no cenário 
de Educação a Distância. Por isso, a Delinea adquiriu cotas de patrocínio 
com direito a exposição de estande e um dos materiais impressos seria um 
foldes explicativo com as soluções da empresa.

Para isso, foi repassado o texto e contribui para com o conteúdo que se 
encaixaria nessa ocasião. O desafio foi o tempo, pois o material deveria 
ser produzido e enviado a tempo do evento ocorrer.

Logo, optei por utilizar um material mais rápido de produzir (com relação 
a gráfica, sem faca especial por exemplo) e que fosse ao mesmo tempo de 
qualidade e criativo.

A solução que encontrei foi desenvolver um folder na vertical, com os 
seguintes formatos: 

Uma lâmina com dois vincos, 6 páginas (frente e verso), 4x4 cores em 
couché brilho, 250g, acabamento com prolam fosco, verniz localizado 
para dar destaques em algumas áreas/títulos.

No planejamento desse material, peguei as informações que deveriam 
constar e montei um mockup em uma folha A4 e desenhei por cima, 
blocando as informações, imagens, títulos, etc.
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O próximo passo foi transpor todo o conteúdo no software, nesse caso, 
utilizando o Adobe Illustrator.

O resultado obtido foi o seguinte:

Demonstração do folder com as lâminas planificadas
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Com os vincos, ao ser dobrado, o material integrava a capa com o conteúdo 
da outra página, tornando-o mais criativo e atraente.

Folder dobrado
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d) AÇÃO 4:

Comunicação visual de estande para participação do 21º FNESP.

Briefing: Desenvolver arte para backdrop de estande expositor.

Público-alvo: Reitores, coordenadores e gestores das Instituições de 
Ensino Superior que estariam presentes no 21º FNESP (Fórum Nacional do 
Ensino Superior Particular Brasileiro)

A comunicação visual do estande foi desenvolvida respeitando as 
diretrizes, como tamanhos e medidas, que os organizadores do evento 
exigem através de um manual do expositor.

Com isso, foi pensado anteriormente um posicionamento da marca 
especificamente para esse evento através de um slogan e também 
relacionando a arte ao universo de educação a distância.

Criei algumas alternativas:
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E cheguei na versão final, o qual foi aprovada:

Versão final backdrop para estande
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e) AÇÃO 5:

Vídeo em motion graphics para TV localizada no estande do evento.

Briefing: Desenvolver um vídeo criativo sem áudio para usar na TV no 
estande durante exposição do 21º FNESP.

Público-alvo: Reitores, coordenadores e gestores das Instituições de 
Ensino Superior que estariam presentes no 21º FNESP (Fórum Nacional do 
Ensino Superior Particular Brasileiro)

Outra ação desenvolvida para o evento foi a criação de um vídeo para ficar 
exibindo em looping na TV, disposta no estande durante a exposição do 
21º FNESP.

Optei por desenvolver um vídeo totalmente em motion graphics, com 
um estilo visual do material impresso, aproveitando as cores, fontes 
e conteúdos. Dessa forma, busquei trazer harmonia e alinhamento na 
comunicação visual. A aprovação foi imediata, tendo muitos feedbacks 
positivos tanto da equipe, quanto dos visitantes, pois diferenciou perante 
os demais.

Seguem algumas telas:
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O vídeo completo pode ser conferido nesse link.

https://vimeo.com/362391240/91613de496
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e) AÇÃO 5:

Criação de landing page e convite para palestra sobre o Outubro Rosa.

Briefing: Desenvolver uma landing page para evento sobre o Outubro 
Rosa que ocorreria nas dependências do Corporate Park, complexo onde 
a empresa está alocada.

Público-alvo: público em geral, principalmente as mulheres, que 
frequentam/trabalham nas dependências do Corporate Park.

No início de outubro pensamos em realizar um evento que debatesse os 
cuidados sobre o câncer de mama e contassem histórias reais de mulheres 
que passaram pelo tratamento e como suas vidas mudaram. A ideia era 
trazer convidadas do AMUCC - Amor e União Contra o Câncer para darem 
os seus relatos e na oportunidade, disponibilizar um profissional em corte 
de cabelo para quem quisesse fazer doação de cabelo no local.

As doações seriam todas destinadas para o CEPON (Centro de Pesquisas 
Oncológicas) de Florianópolis. Porém, infelizmente a ideia não deu 
continuidade, pois os mesmos que estavam por trás de realizar essa ação, 
estiveram muito ocupados nas ações dos eventos que a empresa esteve 
participando na época.

Mesmo assim, antes da ação ser descontinuada, produzi uma Landing Page 
para captação de interessados em participar. Seria enviado via mailing list 
do Corporate Park para todas as empresas do local.
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A landing page foi criada dentro da plataforma RD Station, plataforma dedi-
cada ao uso de gestão para Marketing Digital.
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f) AÇÃO 6:

Edição de vídeos com depoimentos de clientes que utilizam um dos produtos da 
empresa, a Plataforma Deduca.

Briefing: Editar os vídeos dos depoimentos dos clientes que já utilizam 
a Plataforma Deduca, inserindo legendas de identificação das pessoas 
e destacando de alguma forma visual partes de suas falas, para compor 
as propostas de vendas do Comercial, bem como integrar à página do 
produto na web.

Público-alvo: clientes em prospecção por parte do time do Comercial, 
sendo professores, gestores e tomadores de decisão de Instituições de 
Ensino Superior (IES) que buscam soluções tecnológicas de gestão para 
produção de conteúdo interno.

Foi captado “in loco” vídeo dos depoimentos de clientes que utilizam a 
Plataforma Deduca, que é uma plataforma voltada para gestão de toda a 
produção de conteúdo para IES, tanto materiais físicos ou digitais.

O material bruto recebido então foi editado pensando na melhor forma de 
agregar quatro depoimentos, com os melhores trechos e alternando entre 
eles para dar mais dinamicidade.

Logo, realizei correção de cores, tratamento de áudio, trilha sonora, 
inserção de elementos gráficos como identificação da pessoa e instituição, 
destaque das funcionalidades utilizando os próprios ícones que desenvolvi 
para o site anteriormente e uma vinheta de abertura e encerramento. 
Além disso, por questões de acessibilidade, foi inserido legendas com a 
transcrição dos aúdios.

Seguem algumas telas:
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Toda a edição dos vídeos foi realizada utilizando os seguintes softwares: 
Adobe Illustrator para os ícones; Adobe Premiere para cortes, tratamen-
to de imagem, edição e transição de cenas; Adobe Audition para trata-
mento do áudio captado; Adobe After Effects para inserção, animação 
das legendas, elementos gráficos e finalização.

O vídeo completo pode ser acessado aqui.

https://vimeo.com/365846620/c28a06a006
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g) AÇÃO 7:

Desenvolvimento de comunicação visual de estande para o 25º CIAED.

Briefing: Desenvolver backdrop para compor a comunicação visual de 
estande para exposição no 25º CIAED.

Público-alvo: Reitores, coordenadores e gestores das Instituições de Ensino 
Superior que estariam presentes no 25º CIAED (Congresso Internacional 
ABED de Educação a Distância).

Outro evento muito importante que a empresa esteve presente foi o 25º 
CIAED, que ocorreu em Poços de Caldas. E no evento a empresa participou 
novamente com um estande e precisei desenvolver um outro backdrop.

Dessa vez, baseado no próprio material gráfico (folder) anterior, me 
inspirei para a criação do backdrop, seguindo as diretrizes do manual do 
expositor.

Foi observado a posição dos objetos do estande, bem como a altura 
das informações mais importantes que deveriam se destacar. Com uma 
imagem do estande renderizado, recebido por uma empresa especializada, 
foi possível ter uma demonstração por meio de manipulação de imagem 
(mockup) da versão final.

Com isso, cheguei na seguinte solução:
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Versão final do backdrop

Mockup criado a partir do render do estande
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h) AÇÃO 8:

Criação e desenvolvimento das apresentações (slides) para o evento.

Briefing: Criar um template de slides para apresentação no 25º CIAED.

Público-alvo: Reitores, coordenadores e gestores das Instituições de Ensino 
Superior que estariam presentes no 25º CIAED (Congresso Internacional 
ABED de Educação a Distância).

Durante o evento, também participamos de  mesas redondas e foi ministrado 
algumas palestras com temas pertinentes ao futuro da educação e novas 
tecnologias. Com isso, houve a necessidade de criar um template padrão 
para essas apresentações, pois ainda não havia material desse tipo.

Desenvolvi um template com base em cores e elementos extraídos da 
propria identidade visual, como o azul e formatos circulares. Para os textos 
nos slides seguintes, busquei ilustrar com ícones e formas em outline para 
uma leitura fácil e rápida, como reforço da própria apresentação oral.

Seguem algumas telas:
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i) AÇÃO 9:

Criação de logo e vinheta para ação especial sobre Educação a Distância.

Briefing: Desenvolver um logo e naming para ação especial em alusão 
ao Dia da Educação a Distância, bem como uma vinheta de abertura dos 
vídeos que sucederão.

Público-alvo: Professores, reitores, coordenadores e gestores das 
Instituições de Ensino Superior.

O Dia Nacional da Educação a Distância foi instituído por meio de lei 
federal, sendo o dia 27 de Novembro no Brasil. Para isso, participei da 
elaboração de uma campanha que envolveria duas ações alusivas a essa 
data especial do setor. 

Primeiro através de um brainstorming de ideias, surgiu a o termo “EaDay” e 
a partir disso, desenvolvi algumas ideias e esboços de símbolos/logotipos 
para a ação, que acreditamos ser o início de algo que pode se tornar muito 
grande no futuro e para ações do mês corrente (novembro).

Seguem as primeiras alternativas:
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Logo, finalizei com a versão final, difinição de cores e tagline:

A ideia é que todo ano seja alterado apenas a numeração referente ao ano, 
inserindo em diversas ações referente a data no mês de Novembro.

Conforme o briefing, havia a intenção de promover ações com algumas 
instituições de ensino, no qual seriam convidados a contar, em vídeo, 
sobre os desafios que elas já enfrentaram e poder compartilhar nas redes 
sociais, como uma espécie de “corrente do bem”, elas contariam sua 
história e convidaria outra instituição a fazer o mesmo.

Com isso, desenvolvi uma vinheta para a abertura desses vídeos. Segue 
um exemplo na imagem a seguir:
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27/09 Dia Nacional d a
Educação a Distância

19

O vídeo para essa ação pode ser visto aqui.

Outra ação desenvolvida para o “EADay” foi um vídeo de retrospectiva 
do cenário EaD no Brasil. Todo ano a empresa publica um vídeo com essa 
temática e dessa vez, pensei em fazer em outro estilo, usando apenas 
animações com palavras, ou “tipografia cinética”.

A construção desse vídeo baseou-se nas seguintes etapas:

1) Roteirização
2) Storyboard
3) Animação

Para isso, foi feito a narração, tratado o áudio no Adobe Audition; utilizado 
uma trilha sonora e inseri algumas imagens em vídeo após sugestões de 
alterações por parte da diretoria. Toda a animação utilizei o After Effects 
da Adobe.

Seguem algumas telas do vídeo:

https://www.facebook.com/delineaead/videos/2564151767003316/
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O vídeo completo pode ser encontrado nesse link.

https://vimeo.com/375977170
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j) AÇÃO 10:

Criação de layout e divulgação de vagas da empresa.

Briefing: Desenvolver template padrão para divulgação de vagas da 
empresa.

Público-alvo: Profissionais como designers, professores conteudistas, 
estudantes em busca de estágios, analistas de sistemas.

Essa ação me fez buscar juntamente ao setor de RH quais eram os tipos de 
vagas que a empresa costuma ofertar e nisso elenquei as vagas internas, 
(para trabalhar na sede da empresa), externas (contratação de professores 
conteudistas, home office) e estágios.

Sabendo isso, desenvolvi três artes contendo as principais informações 
das necessidades de cada vaga.
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As vagas são todas divulgadas em sua página do Linkedin.
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3.1 A SITUAÇÃO PARA A REALIZAÇÃO DO ESTÁGIO FOI SATISFATÓRIA? EM QUE 
E COMO?

Foi muito satisfatório. A empresa proporcionou ambiente e condições necessárias 
para as atividades, fui muito bem recebido pela equipe e se mostraram muito 
interessados nos resultados do meu trabalho. Além disso, pude introduzir muitos 
assuntos relacionados a branding e até revisão de necessidades de um projeto de 
rebranding.

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

Pontos positivos: pude testar várias habilidades ligadas ao design, desde gráfico 
como impressos, passando por web e áudio visual. Ou seja, o design como 
solucionador de problemas da comunicação.

Pontos negativos: as vezes as aprovações demoravam para ocorrer, pois das 
decisões de vários assuntos da empresa se concentram muito nas mãos de apenas 
uma das diretoras.

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?

As abordagens conceituais me auxiliaram muito na condução de todos os 
processos projetuais, até para explicar melhor e justificar minhas decisões. A 
única diferença foi a questão do tempo, que nos torna obrigados a adaptar as 
metodologias para serem mais ágeis, de acordo com cada projeto ou necessidade.

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

Esse estágio contribuiu definitivamente para minha formação, pois tive a 
oportunidade de mostrar muitas competências que já havia estudado, porém não 
tinha muita prática e no dia-a-dia, fazendo uma análise de todos os trabalhos que 
realizei, percebi que sou um profissional versátil.
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3.5 QUAIS OS CONHECIMENTOS TEÓRICOS E TEÓRICO-PRÁTICOS ADQUIRIDOS NO 
CURSO QUE FORAM DIRETAMENTE UTILIZADOS?

Apliquei muitas abordagens dos projetos de animação, branding, promocional e 
web. Conhecimentos que achava que já havia esquecido, como teoria da forma, 
teoria da cor, conhecimentos de tipografias, me mostraram que estão mais ativos 
do que nunca, afinal, qualquer conhecimento é para a vida toda. Me fez lembrar 
muito das aulas e dos discursos dos professores do Design UFSC, o qual me faz ter 
muito orgulho por ter me tornado o profissional que hoje sou.

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

Praticamente tudo o que realizei durante o estágio eu já havia estudado. Acredito 
que a parte que menos vi durante a graduação foram coisas específicas dos 
softwares, que é totalmente compreensível.

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

10. Já havia realizado outros estágios não-obrigatórios pela própria universidade, 
mas esse definitivamente concluiu e contribuiu tanto que depois de inúmeros 
feedbacks positivos.





59

Anexe a Carta de Avaliação do 
Supervisor de Estágio já pre-
enchida e assinada.
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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

Guilherme Augusto de Medeiros

Marília Matos Gonçalves

marilinhamt@gmail.com

De acordo com as informações apresentadas, as atividades relatadas
vem de encontro com o programado no cronograma.  

Assinatura do Prof. Orientador de Estágio Obrigatório

Cidade Data
Florianópolis, 13/12/2019

Recebeu excelente avaliação por parte do supervisor no local de estágio (Sup.: Ender Monteiro)

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 

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”:

12/12/2019

X

X

X

X

X

X



DELINEA
27/08/2019 - 26/11/2019

Guilherme Augusto de Medeiros


