ANA CAROLINA SANTOS
(47) 99133-1198

Designer e ilustradora

hey@olacarol.com.br

olacarol.com.br

Meu nome completo é Ana Carolina Santos. Tenho 24 anos, sou graduada em Design
pela USC e moro em Itajaí, Santa Catarina. Sou comunicativa, criativa, com facilidade
em trabalho em equipe.

EDUCAÇÃO

CARREIRA

JANEIRO 2002 - DEZEMBRO 2009

SETEMBRO 2012 - ABRIL 2013

Curso de Inglês
Estudei inglês em diversas escolas de idioma duradnte
7 anos e desenvolvi inglês fluente. Já hospedei uma
australiana na minha casa durante 1 mês e traduzi todos os diálogos dela aqui.

Completa, Estagiária
Na Completa trabalhei como estagiária. Lá eu fazia
pequenos trabalhos com HTML e CSS, fazendo upload
por FTP. Criava ilustrações para a página e ilustrava
campanhas de e-mail projetadas pela equipe de marketing. Também fotografava e tratava as imagens dos
produtos novos que chegavam no estoque,
para colocá-los no site.

JANEIRO 2009 - DEZEMBRO 2010

Curso de Ilustração com Milton Nakata
Fui estudante do professor Milton Nakata durante dois
anos, onde desenvolvi minhas habilidades com ilustração tradicional.
JANEIRO 2011 - DEZEMBRO 2013

Universidade Sagrado Coração, Bauru - Design
Estudei Design na Universidade Sagrado Coração e
me graduei em 2013, três anos depois. Fiz meu TCC
em ilustração e minha nota foi 10,0.

ABRIL 2013 - DEZEMBRO 2015

Jurid T.I., Supervisão de Design
Na Jurid, criei layouts de websites e sistemas online,
trabalhei com HTML e CSS, em ambiente gitado. Gerenciei diversas páginas dos produtos e da própria
empresa no Facebook e MailChimp, supervisionava a
equipe de design e cuidava da maior parte dos trabalhos de marketing da empresa, também.
JUNHO 2016 - DEZEMBRO 2017

JANEIRO 2015 - DEZEMBRO 2017

Patreon (Ross Draws, SakimiChan, Kuvshinov Ilya)
Graças ao site Patreon, estudo as ilustrações de diversos artistas, como os citados acima. Hoje, estudo
vídeo-aulas em inglês e PSDs da artista Sakimi Chan.
AGOSTO 2015

Iconic
Participei das palestras online do primeiro congresso
nacional de animação e concept art, o Iconic, tendo
aula com artistas da Disney, McDonald’s, Naughty Dog
and Cartoon Network.
AGOSTO 2017 - DEZEMBRO 2017

Digital Marketing Nanodegree na Udacity
Estudei Marketing Digital em inglês pela Nanodegree,
com professores profissionais de empresas como Google, Facebook, Hubspot, MailChimp, etc. Aprendi mais
a fundo a criação e desenvolvimento de campanhas
usando as ferramentas das empresas citadas, criando
campanhas impulsionadas em dólares e acompanhando seu desenvolvimento e resultados em tempo real.

Scaffold Education, Designer
Trabalhei como a única designer no desenvolvimento visual e front-end (HTML e CSS) de uma complexa
plataforma de ensino à distância (EAD), colocando em
prática meus conhecimentos de design, usabilidade
(UI e UX), acessibilidade e identidade visual. Também
desenvolvi websites de eventos da empresa.
JANEIRO 2018 - MAIO 2018

GeoSapiens, Designer
Trabalhei como consultora de usabilidade (UI e UX)
e designer, aplicando metodologias de usabilidade e
criando designs bonitos e intuitivos no Photoshop e
Illustrator em projetos internos e sob demanda para
clientes, como a Oceana.
DESDE 2015

Olá Carol, Freelancer
Trabalho de forma independente nas áreas web, ilustração e identidade visual no meu website olacarol.
com.br, como freelas.

Inglês, 100%

Photoshop, 100%

Illustrator, 70%

Indesign, 80%

Ilustração, 80%

Identidade visual, 70%

HTML, 80%

CSS, 80%

