Fê! Kalckmann
design editorial | impresso - digital

Formação

12/2011 Pousada da Mata
Confecção do site.

05/2012 Câmara Brasileira do Livro/ Simplíssimo
Workshop de produção de ebook em ePub - avançado

11/2011 Pousada Vale dos sonhos
Confecção do site.

04/2012 Câmara Brasileira do Livro/ Simplíssimo
Workshop de produção de ebook em ePub

10/2011 Folheto de divulgação da Estância Climática de Cunha
Confecção do folheto, logo, mapa, edição e tratamento de imagens.

2004 – 2006 Senac
Pós-graduação Lato Sensu: Design Gráfico

06/2011 - atual Pousada Dona Felicidade
Confecção do site; Manutenção do site.

02/2004
Senac
Projeto Gráfico Editorial para Jornalistas

Carga horária: 18hs

1999 – 2002 Faculdade Cásper Líbero
Superior Completo: Jornalismo

2010 - atual Matrix Editora
Produção de ebooks em ePubs. Projeto gráfico e diagramação de livros. Revisão de texto.

Inglês Fluente (formada pela Seven Idiomas em 2003)

10/2012; 09/ 2011; 09/2010; 10/2008; 09/2007 e 10/2006 Royal Caribbean e Celebrity Cruises
Revisão de bonecos de folhetos e guia.

Experiência profissional

Conhecimentos em: Photoshop, InDesign, CorelDraw, Illustrator, Dreamweaver, Flash, Sigil
(PC e Mac).
10/11/2009 – 28/05/2010 Matrix Editora
Assistente editorial (capas, projeto gráfico e diagramação de livros, emendas de revisão,
tratamento de imagens, arte de convites para lançamentos, atualização de site, newsletter,
fechamento para gráfica, contato com autores e gráficas, pedidos de ISBN e fichas
catalográficas, revisão de textos, orçamento, organização do fluxo de trabalho)
13/08/2008 – 20/02/2009 Matrix Editora
Assistente de arte (diagramação de livros, tratamento de imagens, arte de convites para
lançamentos, atualização de site, newsletter, fechamento para gráfica, contato com autores e
gráficas)
23/07/2007 – 06/09/2007 JPEG Agência de Publicidade
Diagramação de tablóides para supermercado (tratamento de imagens, diagramação e revisão)
10/2001 – 12/2002
Líbero Revista de Pós – Graduação da Faculdade de Comunicação
Social Cásper Líbero
Assistente Editorial (revisão e edição de texto, edição e tratamento de imagens, ilustração,
diagramação e fechamento para gráfica)

Freelancers

01/2011 Material de divulgação do 6º Festival de Verão da Estância Climática de Cunha
Confecção de cartaz. faixa de palco e banners.

06/2012 - atual Simplíssimo Livros
Assistente de produção de ePubs.

08/2010 - atual Celeiro Pouso e Rango
Desenvolvimento e manutençao do site (layout, fotos e texto) e confecção de material de papelaria
e de eventos.
06/2010 – 08/2010 Livro Nascer com equidade (Instituto de Saúde do Estado de São Paulo)
Projeto gráfico, tratamento de imagens e diagramação.
04/2010 Material (cartilha e folder) sobre sala de apoio a amamentação (Ministério da Saúde)
Projeto gráfico, tratamento de imagens e diagramação.
12/2009 Sun & Sea/ Sea Club
Redação de textos para o site (www.seaclub.com).
09/03/2009 – 15/04/2009 e 10/04 /2006 – 06/05/2006 Editora Moderna
Conferência de livros de PNLD.
2006 – atual Pousada Terra Viva
Desenvolvimento e manutençao do site (layout, fotos e texto) e confecção de material de
papelaria e de eventos.
12/2005 Revista Galileu História nº 03 – Editora Globo
Redação de notas e de perguntas dos leitores.
05/2005 Livro Seminário Saúde da população negra (Instituto de Saúde do Estado de SPaulo)
Projeto gráfico, tratamento de imagens e diagramação .

04/2012 Jardim da Leitura da Estância Climática de Cunha
Confecção de logo e banner.

Fernanda Kalckmann Danelli (11) 99215 2166 fekalckmann@gmail.com

Freelancers

09/2012 HTML5 para Livros Digitais
Carga horária: 6hs

