
C U R R Í C U L O

Camila Almeida (Cuca) - 43 anos
Natural de Limeira SP
Residência: Rua Netuno 566
Jardim do Sol - Barão Geraldo
Campinas SP
cuca.almeida21@gmail.com | 19 98226-1699

Com experiência de mais de 20 
anos nas áreas de comunicação, 
direção de arte e design gráfico, 

auxilio meus clientes na 
organização e entendimento das 
suas questões de comunicação, o 

que me permite partir de uma 
base mais sólida para o 

desenvolvimentos de materiais 
(digitais ou impressos). Dentre 

minhas capacidades estão a 
concepção e criação de marcas e 

seus derivados, criação de 
templates, diagramação e 

editoração de e-books ilustrados 
e livros impressos além do 

desenvolvimento de materiais 
gráficos impressos e digitais.

HABILIDADES ADICIONAIS

Capacidade de entendimento e 
síntese de questões de 

comunicação para além do 
design gráfico; transformação de 

conteúdos de workshop em 
e-books; ilustração manual e 

digital; experiência de trabalho 
remoto em equipes 

multidisciplinares; experiência 
em gestão de projetos.

 Domínio avançado da suíte 
Adobe Design

2012 a hoje PROFISSIONAL AUTÔNOMA
Especialidades: design gráfico; criação de peças impressas e 
digitais; concepção de templates para mídia social; editoração 
de livros e e-books: ilustração para livros impressos e 
eletrônicos. Alguns clientes: Casa de Eva, Instituto Alana, 
Instituto Educa Digital (para IBM e Nestlé), Housidea, Instituto 
Liberdade Digital

2015 a 2018 PARCEIRA NA HOUSIDEA
Incubadora de Negócios Sociais
Concepção de plano de comunicação de negócios em estágio 
de divulgação

2012 a 2017 SOCIA NA KISKADI
Start-up de tecnologia
Design de aplicativo, site e materiais publicitários. 
Participação na concepção e usabilidade do aplicativo

2008 a 2012 SOCIA-DIRETORA NA ROCA
Agência de publicidade

2006 a 2008 DIRETORA DE ARTE NA LEADMART
Agência de publicidade
Concepção e criação de materiais gráficos, design de marcas e 
conceitos de comunicação

2002 a 2004 DIRETORA DE ARTE NA TK MANECO
Agência de Publicidade
Concepção e criação de materiais gráficos, design de marcas e 
conceitos de comunicação

Cursos: desenho artístico, ilustração, photoshop avançado, 
artes manuais

Formação Acadêmica em Ciências Econômicas
Unicamp 1999 a 2003
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