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dados pessoais

Debora Sanna
italiana, 14/02/1984 
11 948166628
debora.sanna@gmail.com
deborasanna.wix.com/deborasanna

competências adquiridas

•  precisão e ordem na organização
•  gestão de clientes e fornecedores
•  pronta reação às necessidades de trabalho
•  resolução de problemas
•  trabalho em grupo
•  multitasking

idiomas

***** italiano nativo
***** português avançado
*** inglês intermediário

formação

2003-2008
*Graduação em Design Industrial e design com materiais cerâmicos e avançados
I.S.I.A. Istituto Superiore per le Industrie Artistiche Faenza, Italia

•  Graduação de II ciclo - nota máxima
Tese de Design For Environment “Os biopolímeros como material alternativo sustentável”

•  Graduação de I ciclo - nota máxima
Tese de Recycled Fashion “Contorcionismo estrutural”

1998-2003 
**Diploma de qualificação profissional como Técnico gráfico publicitário - nota máxima
I.P.S. Serviços comerciais turísticos e publicitários de Faenza, Itália

instrumentos software

*****InDesign, Illustrator
****Photoshop
****Ms Word, Ms Excel, Ms PowerPoint
***Freehand, CorelDraw
**Cinema 4D (para criação lettering e textos 3d)
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principais experiências de trabalho

07/2016 - atual / São Paulo, Fantasy Comunicação Integrada 
*Graphic Designer *Diagramação *Criação *Brand Designer *Layout

•  Research and Concepts // Criação de campanhas.
•  Print Design // Projeto gráfico e diagramação de tabloides, criação de artes, comunicação 

para o ponto de venda e desenvolvimento do material promocional no setor da indústria e varejo 
de material de construção. Identidade visual, criação de logos, cartões de visita, catálogos técnicos 
e comerciais.

•  Web Design // Projeto gráfico e diagramação de conteúdos digitais para perfil do Facebook, 
website e WhatsApp dos clientes.

•  Administration // gestão e fechamento do material impresso e contato com clientes.

07/2013 - 01/2016 / São Paulo, 2D Editora e Comunicações
*Graphic Designer *Diagramação

•  Print Design // Diagramação e ilustração de revistas e livros educacionais e didáticos (História 
Em Curso, Educação Infantil e Fundamental).

2015 / São Paulo, Diversos
*Graphic Designer *Diagramação

•  Web Design // Projeto gráfico de flyers com destino perfil do Facebook, para eventos 
musicais; ilustrações para campanhas publicitárias; diagramação de livros didáticos.

05/2014 - 03/2015 / São Paulo, Ford Econoshow
*Graphic Designer *Diagramação

•  Web Design // Projeto gráfico,  diagramação e edição de fotos de conteúdos digitais para 
perfil do Facebook e blog da iniciativa Ford Econoshow.

10/2013 - 11/2013 / São Paulo, Blog Naquela Mesa
*Graphic Designer 

•  Web Design // Projeto gráfico do blog de música e literatura Naquela Mesa.

4/2010 - 12/2012 / Torino, Design Gang, estudo de comunicação e produto
*Graphic Designer *Criação de Logotipos *Brand Designer *Layout

•  Print Design // Identidade visual de empresas, criação de logos, cartões de visita,
catálogos técnicos e comerciais, material promocional.

•  Web Design // Projetos gráficos para websites, produtos multimidiais.
•  Research and Concepts // Desenvolvimento de conceito de produtos, serviços e eventos.
•  Administration // Gestão e fechamento do material impresso e contato com clientes.

3/2008 / Forlì, AcetoDesign, estudo de comunicação e produto
*Freelance Graphic Designer

•  Photo Retouching // Setor de jóias: edição de fotografias e diagramação para 
catálogo de jóias da marca CieloVenezia.

5/2007 - 10/2007 / Modena, Colorificio Ferro, empresa produtora de pigmentos cerâmicos
*Freelance Graphic Designer

•  Pattern Design // Setor cerâmico: projetos de design e padronagem de azulejos para o setor 
de pesquisa.
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exposições e prêmios (Itália)

*Tese de Design For Environment “Os biopolímeros como materiais alternativos 
sustentáveis”
9 /2008 / Primeiro prêmio na décima edição do concurso «Prêmio ecologia Laura Conti» promovido 
pelo “Ecoistituto del Veneto Alex Langer”.

*“Vibrazione” pattern para azulejos, colaboração com “Colorificio Ferro” de Modena
10 / 2007 / Exposição na “Fiera Internazionale Ceramiche Cersaie”, Bologna

*“Ventre” projeto cerâmico
1 / 2007 - 2 / 2007 / Exposição “Peccati di originalità”, “Museo Internazionale Ceramiche di Faenza”
3 / 2007 / Exposição  “Vernice Art Fair”, Forlì
5 / 2007 / Projeto apresentado no pavilhão ISIA Faenza, Salone Satellite, Milano
6 / 2007 / Exposição no evento “Incursioni Urbane”, Faenza

*“Romantica” e “Trapezisti” projetos de Recycled Fashion
6 / 2007 / desfile “Incursioni Urbane”, Faenza

*“Romantica” projeto de Recycled Fashion
5 / 2006 / Exposição “Contaminazioni, le arti della moda” Palazzo Malvezzi, Bologna
10 / 2006 / Exposição ”Moto d’idee” Loggia degli Infantini, Faenza

interesses e atividades paralelas

*cantora profissional
*fotografia e ilustração
*eco-sustentabilidade e temáticas ligadas ao meio ambiente
*costura e artesanato
*leituras de ficção científica
*culinária e produção de licores
*viagens e outras culturas


