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1.1   IDENTIFICAÇÃO DO ESTAGIÁRIO

Nome: Eliza Böger Roveda 

Matrícula: 16201563

Habilitação: Design

E-mail:  elizabogerroveda@gmail.com

Telefone: (48) 996737551

1.2   DADOS DO ESTÁGIO

Concedente: Tiki Web Inteligente

Período Previsto: 12/08/2019 - 25/10/2019

Período referente a este relatório: 12/08/2019 - 25/10/2019

Supervisor/Preceptor: João Eduardo Abreu Valvassori

Jornada Semanal/Horário: 27,5h/semana

Assinatura da concedente (ou representante):



4





6

1.3   PROGRAMA DE ATIVIDADES

Objetivo do estágio: Aprender a lidar com o design grá�co aplicado em web no meio 
pro�ssional, aplicando os conhecimentos adquiridos na universidade, e aprendendo 
coisas novas.

Objeto(s) do estágio: Peças grá�cas para redes sociais na área de marketing

Programa de atividades (PAE): Estruturar peças grá�cas para a comunicação de empresas 
nas redes sociais no Instagram, Facebook e LinkedIn, além de fazer novas propostas de 
comunicação.

1.4   SITUAÇÃO ENCONTRADA

Resumo da situação da empresa em relação ao Design: A empresa, por ser focada em 
marketing e web, entende de design e tem experiência no mercado, podendo assim, 
instruir perfeitamente um estagiário da área.

O que foi abordado no estágio: Criação de posts para redes sociais, email marketing, 
vídeos, ilustrações, etc.

Atuação na área grá�ca: Atuação no design grá�co para redes sociais.

Atuação na área informatizada (mídias): Os softwares utilizados foram: Adobe InDesign, 
Adobe Illustrator, Adobe Photoshop, Adobe After E�ects, Adobe Media Encoder e Adobe 
XD.

1.5   ESTRUTURA PARA REALIZAÇÃO DO ESTÁGIO

Infra-estrutura física disponibilizada: A agência conta com computadores de qualidade, 
com telas duplas para os designers poderem trabalhar com mais facilidade, descanso 
para os pés, auxiliando na ergonomia, além de áreas de descanso, salas de reunião e de 
convivência dos funcionários.

A localização do Design na estrutura organizacional da empresa: O design é muito 
importante na empresa, por se tratar do trabalho �nal de tudo o que lá é feito. Todo o trabalho 
de marketing começa com social medias, que criam conteúdo que é passado para os designers, 
que devem materializar aquilo em artes e imagens apropriadas.
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O local, na estrutura organizacional da empresa, (diretoria, departamento, etc) onde foi 
realizado o estágio: Na área de Criação.

Data do início do estágio:  17/06/2019 como estágio não obrigatório, após isso mudei para 
estágio obrigatório em 12/06/2019.

Data de encerramento do estágio: 25/10/2019 

Carga horária diária:  5h30

Horário diário do estágio (entrada e saída): O horário era �exível devido às minhas aulas na 
universidade, mudando de acordo com o dia. 

1.6   ORIENTADOR DO ESTAGIÁRIO

Nome: Luciano Patrício Souza de Castro

Formação e cargo: Professor do Curso de Design do Departamento de
Comunicação e Expressão Grá�ca - EGR - UFSC

Contatos (telefone/e-mail):  (48) 99832614 / luciano.castro@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

2ª Semana / 
Agosto

Criação de posts para a empresa-cliente Resultados Digitais.

Criação de posts para Facebook e Instagram para anunciar o 
aniversário da empresa-cliente D&D Seguros.

Criação das quinzenas  de posts (facebook, instagram e linkedin) 
das empresas Leo Construtora, D&D, KGN e Unicred

3ª Semana / 
Agosto

Criação de Ads para a empresa Dimas

4ª Semana / 
Agosto

Criação das quinzenas  de posts (facebook, instagram e linkedin) 
das empresas Leo Construtora, D&D, KGN e Unicred

1ª Semana / 
Setembro

Criação das quinzenas  de posts (facebook, instagram e linkedin) 
das empresas Leo Construtora, D&D, KGN, Ayres Empreendimentos 
e Unicred

2ª Semana / 
Setembro

Criação de reposicionamento digital da empresa-cliente Unicred 
SC/PR 

3ª Semana / 
Setembro

Criação das quinzenas  de posts (facebook, instagram e linkedin) 
das empresas Leo Construtora, D&D, KGN, Ayres Empreendimentos 
e Unicred

Criação de alguns posts para a empresa-cliente Quanta Previdência
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4ª Semana / 
Setembro

Finalização de reposicionamento digital da empresa-cliente Unicred 
SC/PR

Criação das quinzenas  de posts (facebook, instagram e linkedin) 
das empresas D&D, KGN, Ayres Empreendimentos e Unicred

1ª Semana / 
Outubro

Criação das quinzenas  de posts (facebook, instagram e linkedin) 
das empresas D&D e Unicred

2ª Semana / 
Outubro

Criação de posts para a empresa-cliente Unicred

Brainstorms e reuniões para um Inbound para a empresa-cliente 
Unicred

3ª Semana / 
Outubro

Criação de posts para a empresa-cliente Unicred e e-mail marketing 
para a empresa-cliente D&D

4ª Semana / 
Outubro

RECESSO

1ª Semana /
Novembro

RECESSO
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2.2 APRESENTAÇÃO DE CADA AÇÃO

a) AÇÃO 1: 

Criação de posts para a empresa-cliente Resultados Digitais.

Brie�ng: Era necessária a criação de posts para facebook, instagram e linkedin da empresa-
cliente Resultados Digitais, com o objetivo de divulgar os aprendizados em marketing do 
�lme O Rei Leão

Público-alvo: Seguidores das redes sociais da empresa, pro�ssionais de marketing, design, 
publicidade e social media.

Post Instagram - Resultados Digitais
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Posts para a Resultados Digitais
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b) AÇÃO 2: 

Criação de posts para Facebook e Instagram para anunciar o aniversário da empresa-
cliente D&D Seguros.

Brie�ng: A empresa D&D Seguros estava completando 3 anos, para isso foi criada uma 
identidade visual com posts para o Instagram e Facebook, além de uma arte para ser 
impressa em ecobags, que seriam mimos para os clientes da empresa.

Público-alvo: Clientes da D&D Seguros, que compreende seguros de Vida, Residência, 
Mobile, Auto e Viagem.

Post 3 anos D&D
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Post 3 anos D&D
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Capa de Facebook - 3 anos D&D

Bolsa Brinde 3 anos D&D
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Peças de Ads para Dimas Construções

c) AÇÃO 3: 

Criação de Ads para a empresa Dimas

Brie�ng: A empresa Dimas Construções também é uma cliente da Tiki. Desta forma, produzi 
diversos materiais para ads da empresa, desde vendas de usados, à salas comerciais ou 
vendas de empreendimentos.

Público-alvo: Pessoas interessadas em compras de imóveis.
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Peças de Ads para Dimas Construções
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Peças de Ads para Dimas Construções
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Peças de Ads para Dimas Construções
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d) AÇÃO 4: 

Criação das quinzenas  de posts (facebook, instagram e linkedin) das empresas Leo 
Construtora, D&D, KGN, Ayres Empreendimentos e Unicred

Brie�ng: A cada 15 dias a Tiki produz conteúdo e artes para as redes sociais das empresas-
clientes, desta forma, o brie�ng chega para mim como uma apresentação que contém o 
copy da publicação e o texto da imagem, o brie�ng foca em vender o produto. Nesta ação 
estarei apresentando todas as quinzenas dos meses em que trabalhei na empresa.

Público-alvo: O público de cada empresa varia. A Leo e a KGN buscam por famílias que 
procuram por uma casa para morar, a Ayres é outra empreendedora, porém seu público 
são pessoas com alto padrão social que buscam um apartamento na praia de Bombinhas 
para passar o verão, a D&D por ser uma empresa que surgiu do grupo Dimas, busca 
clientes que ao adquirirem algum produto da Dimas Empreendimentos ou Ford Dimas, 
por exemplo, que já saiam de lá com o seguro residencial ou seguro-auto... O público-alvo 
é esse. Na Unicred o público é bem sotis�cado e com maior poder aquisitivo. 

Post de Instagram - Unicred SC/PR
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Post de Instagram - Unicred SC/PR

Post de Instagram - Leo Construtora
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Post de Instagram - Leo Construtora
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Post de Instagram - Leo Construtora
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Post de Instagram - Leo Construtora
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Post de Instagram - KGN Construções
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Post de Instagram - KGN Construções
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Post de Instagram - KGN Construções
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Post de Instagram - Ayres Empreendimentos
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Post de Instagram - Ayres Empreendimentos

Post de Instagram - D&D Corretora de Seguros
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Post de Instagram - D&D Corretora de Seguros
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Post de Instagram - D&D Corretora de Seguros



38

f ) AÇÃO 6: 

Criação de reposicionamento digital da empresa-cliente Unicred SC/PR

Brie�ng: A empresa-cliente sentiu a necessidade de renovar seu posicionamento digital, 
por ser uma empresa grande e antiga, sentiu que nas redes sociais precisava se atualizar 
perante ao público mais jovem, se tornar mais moderna, e evidenciar mais que a Unicred 
não é um banco, e sim uma cooperativa, uma vantagem da empresa.

Público-alvo: Público so�sticado e de alto poder aquisitivo.

Post de Instagram - Reposicionamento Unicred
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Post de Instagram - Reposicionamento Unicred
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Post de Instagram - Reposicionamento Unicred
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Post de Instagram - Reposicionamento Unicred
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Post de Instagram - Reposicionamento Unicred
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Post de Instagram - Reposicionamento Unicred
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h) AÇÃO 8: 

Criação de post para a empresa-cliente Quanta Previdência

Brie�ng: Surgiu uma demanda de post para a empresa Quanta.
Naquela semana houve um trending topic no twitter que a Tiki resolveu utilizar como 
estratégia de marketing, desta forma criei a arte como solicitado.

Público-alvo: Jovens que estão antenados ao mercado �nanceiro.

Post Instagram - Quanta Previdência
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3.1 A SITUAÇÃO PARA A REALIZAÇÃO DO ESTÁGIO FOI SATISFATÓRIA? EM QUE E 
COMO?

Sim, aprendi muito no estágio. Ao entrar na empresa eu tinha conhecimento avançado no 
Adobe Illustrator e InDesign, e um conhecimento bom no Photoshop, que melhorou com 
as demandas do trabalho. Também fui capaz de aprender a mexer em outros programas, 
como o Adobe XD, Adobe After E�ects e Adobe Media Encoder, o que foi de suma 
importância para mim.
Além de lidar com clientes grandes, o que me fez aprender muito sobre o mundo 
pro�ssional e como tudo funciona no marketing e nas mídias digitais num geral.

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

Na Tiki pude aprender muito, evoluir minha qualidade grá�ca e meu processo criativo 
�cou mais fácil. Uma empresa que ouve seus funcionários e faz diversas atividades de 
interação. Me acrescentou muito no âmbito pro�ssional, mostrando como uma empresa 
especializada em marketing trabalha, o ponto negativo em minha opinião era a correria 
das demandas de clientes, porém esse ponto foi corrigido pela empresa que me ouviu 
quando comentei sobre, e tomou assim que possível as previdências de diminuir minha 
carga de trabalhos.

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, pude perceber que o que nos é cobrado na universidade, como a diagramação, 
escolha de tipogra�a, paleta de cores, etc, é também cobrada no mundo pro�ssional, 
além disso, tivemos várias “tardes criativas” na empresa, nas quais tinhamos brainstorms 
e conversas “soltas” a �m de achar soluções criativas para nossos problemas, algo que eu 
pensava que só era feito em aulas da universidade, mas pude ver que é aplicado também 
em grandes empresas.

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

Contribuiu para ampliar minha visão sobre o marketing e as mídias sociais. As metodologias 
aplicadas no processo de criação da empresa também me ajudaram muito, e é algo que 
estou aplicando também em outros trabalhos e projetos pessoais, creio que o estágio foi 
muito importante para minha formação, ainda mais por  contar com ótimos pro�ssionais 
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do design ao meu lado, que me apoiavam e ensinavam coisas novas todos os dias.

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

O brainstorm foi uma prática muito utilizada no estágio.
Conhecimentos de comunicação publicitária também me foram úteis, em reuniões sobre 
posicionamentos de campanhas inbound, além disso, estudos da disciplina de ergonomia 
foram importante, pois o estudo do sistema cognitivo humano é essencial na hora da 
projeção de uma peça que deve ser atraente aos olhos do cliente (tanto esteticamente, 
quanto em questão de conteúdo).

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

A utilização de softwares como Adobe After E�ects (edição de vídeo num geral) não é 
contemplada no curso, e é algo que o mercado pede muito.

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

10.
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Anexe a Carta de Avaliação do 
Supervisor de Estágio já preen-
chida e assinada.
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Anexe a Carta de Avaliação do 
Professor Orientador de Estágio 
já preenchida e assinada.

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

Curso de Design
®

UNIVERSIDADE FEDERAL
DE SANTA CATARINA

Comunicação e Expressão
Centro de

Carta de Avaliação de Estágio - Professor Orientador/Avaliador

6Õ'6a. Üvú
Nome do Prof. Orientador/Avaliador: ...Z&C/

E-mail do Prof. Orientador/Avaliador:

Data da entraga do Relatório para a avaliação:

bbJn.:É:B$1M#a UF&C .
l.tl l.

Para a auxiliar a avaliação

Esta carta deve ser preenchida pelo(a) Prof.(a) OrientadorÍa) a paür da disponibi izaçãa do Relatório Final
de Estágio pelo(a} aluno(a) orientadora). Os itens abaixo dizem respeito aos quesitos padrões deste
documento. ?ara auxiliar na avaliação, oea} Prof.(a) Qrientadorea) pode encontrar recomendações e um
modelo de relatóHo padrão nQ seguinte link, na aba "Manual do Prof. Orientador": ,: - '--'

http://estagiadesigtt.paginas.ufsc.br

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.

2j..3 j 4 .: 5 , õ.l 7tl 8 {.9 : io

i,«ú««««.l....-«..L--"!.........i.=.,.=

lÊ2} 3 4 5: õf? 1~8

l i.2: ag.4 5 6ií:7 8 9 ío3. Conhecimento aplicado: A demonstração do uso de conhecimentos
técnicos e práticos adequados no desenvolvimento dos projetos.

4. Objetivos Alcançados: Se o aluno cumpriu, do ponto de vista acadêmica
profissional, objetivos propostos pelos projetos desenvolvidos.

5. Prazo: Entrega do relatório com o prazo mínimo de uma semana .oara
a avaliaçãol

ij;;2 3~:ll4 s 6 l 7; i : 9' iÕ
Í

e

Wr.',#J???h

3 4i5 678 9 í lO

Média 9 }.10

Outras Considerações

7:&Él-ÚP0'8, ,. c. Z////?
Cidade Data

Assinatura do Prof. Orientador de Estágio Obrigató(io
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