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marianaalexandrebandeira@gmail.com

Portfolio 
issuu.com/marianabandeira/docs/portfoliodesign

linkedin 
br.linkedin.com/pub/mariana-alexandre-ambrosio-bandeira/4b/110/283

eXPerienCeS 
PrOFeSSiOnnelleS

2013

2013

6 mois

7 mois

3 mois

1 an

6 mois

Graphiste – Unisphera Comunicação e design, São Paulo
• Concept, création et gestion de projets des systèmes d’identités visuelles.

Graphiste – megalodesign, São Paulo
• Concept, création et développement des matériaux édités et online  
pour divulguer les projets de la maison d’éditions espagnole Éditions SM  
au Brésil.

Graphiste – teto Brasil (um teto para meu país), São Paulo
• Conception graphique du rapport annuel 2012.

Stage en Graphisme – futureBrand, São Paulo
• Participation en projets de stratègie et développement des systèmes 
d’identités visuelles pour grandes entreprises brésiliennes et étrangères, 
comme Comgás, Pernambucanas et Nestlé.

Stage en Graphisme – escola aHa, São Paulo
• Concept et création de matériaux graphiques pour la communication 

d’une entreprise de construction et une agence immobilière.

2013-2014

2011-2012

2010-2011

formation

diplôme de dessin industriel avec habilitation en design Graphique 

(BAC+4) - Fundação Armando Álvares Penteado (FAAP), São Paulo, Brésil

• 100% Bourse au mérite - classé en 1ère place dans le processus de sélection.

Baccalauréat – Lycée Galileu, Anápolis, Brésil

2008-2012

2006-2008

ExpEriência 
Profissional

formação 
acadêmica

portfolio

linkEdin

2013-2014

2013

2008-2012

2013

2013

2011-2012

2010-2011

issuu.com/marianabandeira/docs/designeditorial

br.linkedin.com/pub/mariana-alexandre-ambrosio-bandeira/4b/110/283

6 meses

7 meses

3 meses

1 ano

6 meses

designer Pleno - Unisphera comunicação e design, são Paulo

Pós-Graduação em design Gráfico: conceito e aplicação  (interrompida) 

fundação armando alvares Penteado (faaP), são Paulo, Brasil

Graduação em desenho instrial com habilitação em design Gráfico 

fundação armando alvares Penteado (faaP), são Paulo, Brasil

designer Junior - megalodesign, são Paulo

• Conceito, criação e gestão de projetos de sistemas de identidade visual.

• 100% Bolsa Mérito - classificação em 1º lugar no processo seletivo.

• Conceito, criação e desenvolvimento de materiais editoriais e online 
de divulgação dos projetos da editora espanhola Edições SM no Brasil.

Designer Gráfica - tEto Brasil (Um teto para meu país), são Paulo
• Conceituação gráfica do Relatório Anual de 2012.

Estágio em Design Gráfico - futureBrand, são Paulo

Estágio em Design Gráfico - Escola aHa, são Paulo

• Participação em projetos de estratégia, de sistema de identidade 
visual e desenvolvimento de projetos editoriais para grandes empresas 
brasileiras e estrangeiras como Comgás, Pernambucanas e Nestlé.

• Conceituação e criação de materiais gráficos para a comunicação para 
construtora e imobiliária. Idealização e produção de projetos experimentais.
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ExpEriência 
Profissional

portfolio

linkEdin

facEbook (projEto na coréia do sul)

2014-2015

2013

2013

2011-2012

2010-2011

issuu.com/marianabandeira/docs/designeditorial

br.linkedin.com/pub/mariana-alexandre-ambrosio-bandeira/4b/110/283

https://www.facebook.com/marianaseorienta

1 ano

7 meses

3 meses

1 ano

6 meses

Direção de arte e Branding - unisphera comunicação e design, são Paulo

Designer Junior - Megalodesign, são Paulo

• Conceito, criação e gestão de projetos de sistemas de identidade visual.

• Conceito, criação e desenvolvimento de materiais editoriais e online 
de divulgação dos projetos da editora espanhola Edições SM no Brasil.

Designer Gráfica - tEto brasil (Um teto para meu país), são Paulo
• Conceituação gráfica do Relatório Anual de 2012.

Estágio em Design Gráfico - futurebrand, são Paulo

Estágio em Design Gráfico - Escola aHa, são Paulo

• Participação em projetos de estratégia, de sistema de identidade 
visual e desenvolvimento de projetos editoriais para grandes empresas 
brasileiras e estrangeiras como Comgás, Pernambucanas e Nestlé.

• Conceituação e criação de materiais gráficos para a comunicação para 
construtora e imobiliária. Idealização e produção de projetos experimentais.

2015
3 meses

Designer - pati (paju typography institute), Coréia do Sul
• Estágio de 3 meses à convite do designer e tipógrafo sul-coreano 
ahn sang-soo que conheci durante o congresso da aGi (alliance 
Graphique Internationale). O PaTI (Paju Typography Institute) é uma 
inovadora faculdade de design criada e fundada por Sang-Soo para ser 
uma alternativa ao sistema educacional sul-coreano de design.
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forMação 
COmPlEmENTAR

softwarEs 
DE traBalho

idioMas

sistema operacional 

Windows, mAC OS

inglês
francês
Espanhol 
coreano

fluente

Avançado

intermediário 

Básico 

pacote office

Word, Excel, PowerPoint

pacote adobe

Photoshop, illustrator , inDesign, Premiere

introdução ao pensamento transdisciplinar

Centro de Educação Transdisciplinar (CETRANS), São Paulo, Brasil

desenho e criatividade com o lado direito do cérebro 

Curso do Dalton, São Paulo, Brasil

2011

2010

1 mês

3 meses

literatura infantil: o livro, o mercado, o escritor 

tino freitas, Brasília, Brasil

2015
1 semana

forMação 
ACADêmICA

2013

2008-2012

Pós-Graduação em design Gráfico: conceito e aplicação  (interrompida) 

Fundação Armando Alvares Penteado (FAAP), São Paulo, Brasil

Graduação em desenho instrial com habilitação em design Gráfico 

Fundação Armando Alvares Penteado (FAAP), São Paulo, Brasil

• 100% Bolsa mérito - classificação em 1º lugar no processo seletivo.


