
DESIGN GRÁFICO 
 
Alberto Gadanha 
@albertogadanha 
design gráfico - Programa de identidade visual 
- Apresentação de símbolos criados de 2010 à 2020 sob direção de criação de Alberto Gadanha.  
 
- Projeto gráfico para capa de disco Sinal de Cais de Aparecida Silvino. Primeiro álbum autoral da sua carreira. 
Feito ponto a ponto, traz na sua essência cuidado e esmero. O bordado, feito para esse projeto, representa o 
aconchego e nostalgia presentes na obra da cantora. Projeto feito em parceria com a designer Thaís Esmeraldo. 
 
Aldjane Oliveira 
@cardumeestudio 
- Design gráfico - identidade visual e motion 
A Cardume Estúdio Criativo apresenta ao Janelas Casa Cor um compilado de suas últimas criações na área 
gráfica, incluindo identidades de marca, direção de arte e animações em Motion Graphics. São trabalhos feitos 
para marcas de diversas áreas (educação, moda, varejo, alimentação) e que atuam nacionalmente, levando assim 
o Design cearense para além da capital. 
 
- Design gráfico - Programa de identidade visual 
Apresentação em vídeo da Identidade Visual da Orquestra Contemporânea Brasileira - Maestro Arley França 
Foram usadas no projeto referências a elementos musicais como cordas de violinos e violoncelos, além de notas 
musicais e elementos que constam em partituras. O símbolo principal é a letra B, dando ênfase ao fato de ser uma 
orquestra genuinamente com músicos brasileiros. 
As cores da bandeira também foram usadas em outros tons para representar a brasilidade. 
 
Allyson Reis e Monike Oliveira 
@abracadabradesign 
Design gráfico - Programa de identidade visual 
Movimento Doc - A identidade do movimento DOC (Denominação de Origem Cearense) é um retrato cheio de 
simbolismos de um povo, que ajuda a criar uma reconexão com seu passado e valorizar suas raízes. A criação de 
uma imagem para o movimento está ajudando a transmitir uma mensagem que termina à sua mesa, naquilo que 
você come. Comida é cultura. E a identidade do DOC é um passeio visual iconográfico pela rica cultura de um 
lugar. 
 
Chico Neto 
@sigachiconeto 
design gráfico - Identidade visual 
Apresentação em vídeo. 
Vinte assinaturas visuais para o Janelas CASACOR 2020. São marcas gráficas que representam diferentes 
projetos e organizações dos mais diferentes segmentos de atuação, com destaque especial para as identidades 
visuais no ambiente universitário, enaltecendo a importância do design gráfico e da comunicação promocional no 
cenário acadêmico. Como designer, publicitário e professor do magistério superior, acredito que o pensamento 
projetual criativo e a comunicação visual estratégica podem contribuir significativamente para fortalecimento 
econômico, científico e social. 
 
Franklin Stein 
franklinstein.jc@gmail.com 
Design gráfico - Pôster ilustrado 
CARCARÁ - Ilustração digital - Print tamanho A3 - série SOS PANTANAL 
 
Lorena Lopes 
@lovlops 
Design Gráfico - Design Editorial 
Apresentação em vídeo. 
O livro AMVV - Apoio a Mulheres Vítimas de Violência, apresenta o Trabalho de Conclusão de Curso da Arquiteta 
e Urbanista Lorena Lopes, apresentado em dezembro de 2018 na Universidade de Fortaleza. 
Ele traz uma compilação e análise dos fatores socioculturais relacionados à violência contra a mulher, com foco na 
cidade de Fortaleza, apresentando por fim o projeto arquitetônico de um Centro de Apoio a Mulheres Vítimas de 
Violência no bairro Maraponga. 
O conceito do projeto editorial é o acolhimento; representado pelo abraço, e a resiliência, representada pela flor do 
mandacaru. 



 
 
Mateus Montenegro 
@mateusmontenegrodesign 
- Design Gráfico - Poster 
Poster o Olhar do Grito, feito para a CDW 2019, vencedor de 3 prêmios internacionais de design. 
 
- Design gráfico - Identidade visual 
Apresentação em vídeo. 
Montenegro Design traz um coletivo de identidades visuais, marcas e embalagens para o Janelas Casa Cor 2020. 
São projetos que representam diferentes segmentos, como serviços, alimentos e bebidas, varejo, setor público e 
exportação, sempre propondo um design único, simples e distinto. 
Alguns desses projetos foram premiados nacional e internacionalmente na América Latina, Itália, Portugal, 
Alemanha, França e Malásia, totalizando mais de 15 prêmios nos últimos 2 anos. 
Vamos Fazer Design? 
 
Rafael Galvão 
@design gráfico - Programa de identidade visual, design gráfico - embalagem 
Redesign de marca para Sweet Cookies. Criamos o posicionamento e a identidade visual, juntamente com o 
logotipo, embalagens e outros pontos de contato. 
 
Rafael Bandeira 
@design gráfico - Programa de identidade visual. 
Fortaleza Cidade Criativa  
 
Leonardo A. Costa - Buggy 
@buggy_tiposdoacaso 
Design produto - política e arte 
- FÉ é um exercício de reflexão sobre a forma e conteúdo da palavra. Um convite aos amantes do lettering, 
tipografia e caligrafia a questionar a confiança absoluta (em alguém ou em algo), o compromisso assumido de ser 
fiel à palavra dada e o sistema de crenças religiosas. Três planos com um espelho ao fundo para que se possa 
enxergar o que realmente importa. 
- REVER, um palíndromo absolutamente necessário. Um convite a reexaminar atos e pensamentos que levaram 
nosso país até este ponto. Fabricação Digital, pintura manual, carpintaria e letreiramento combinados numa peça 
única e dinâmica. 
- MECOTipo, Livro,  o primeiro método de ensino de desenho coletivo de caracteres tipográficos brasileiro. 
 
 
DESIGN PRODUTO - Jóias 
 
Carolina Figueirêdo 
@carola.design 
design produto - joias e acessórios 
Coleção de joias inspirada em todas as partes da Carnaúba, carinhosamente conhecida como a árvore da vida. 
Material: prata e latão. 
 
Evelyn Matthews Jucá 
@soul_padma 
design produto - jóias e acessórios 
Projeto Elo / Coleção Aragem - Anel Curva de Nível 
 
Nathalia Canamary 
@nathaliacanamary 
design produto - jóias e acessórios 
Coleção de jóias usando granito como matéria prima 
 
Suyenne Lemos 
@elemento_fio 
design produto - jóias e acessórios 
Coleção Sertão - No repertório de imagens que trago comigo, se destacam as cores do sertão. A luz dura, o céu 
de um azul que grita, a terra e suas variações tonais, a vegetação que muda com os ciclos e as chuvas, num 
momento verde, no outro, secura agreste.  Ao pensar no Sertão, também houve uma associação quase imediata 



com a rede e a tecelagem de que é feita, o algodão, os fios que urdem e tramam. Por se tratar de objeto tão 
pequeno, o tecer precisou ser adaptado, e saiu das mão habilidosas da Artesã e designer Ione Pioner. Nas três 
linhas que compõem a coleção, o algodão, a rede, o chão rachado e as construções rústicas foram as principais 
referências visuais. Assim, predomina o irregular, o assimétrico, o rudimentar. '' 
 
 
DESIGN PRODUTO  
 
Adalfan da Silva Bessa Filho 
@adalfanfilho 
design produto - mobiliário 
Carrinho Tapioca - O carrinho de apoio 'Tapioca' é um móvel pensado para auxiliar as pessoas em tarefas 
domésticas do dia a dia, especialmente na cozinha. Versátil, é um móvel ideal para casas e apartamentos com 
espaços reduzidos. Ainda há a preocupação de valorizar o fazer manual e as riquezas naturais brasileiras portanto 
é uma peça manufaturada em tauari certificado com selo FSC. Seu desenho é uma releitura contemporânea dos 
carrinhos ambulantes de tapioca, típicos da cidade de Fortaleza. 
 
Armênia Rocha 
@alumiardesign 
design produto artesanal 
Arandela Ventana Sol - peça inspirada no Sol cearense e nos fachos dourados esculpidos pela luz refletida 
acendendo o espírito das paixões. 
 
Coletivo Endlich Design (Antonio Carlos, Adriana Mazza e Neandro Nascimento) 
@endlichdesign 
design produto - mobiliário 
Inspirada nas formas simples e geométricas das folhas da árvore Sabiá, a poltrona Sabiá, que possui o mesmo 
nome, procura reproduzir as qualidades desta espécie, que ilustram tão bem as características do povo cearense: 
Simplicidade, versatilidade e resiliência. A poltrona faz parte da coleção da linha Arvo, inspirado na flora e fauna 
deste bioma cearense e que irá atender um público mais seleto que busca bem estar consigo próprio, com o seu 
meio social e a natureza e o meio ambiente, buscando equilíbrio e paz interior 
 
Diego Pascual 
@oficinabloco 
design produto artesanal 
- Produtos de uso infantil baseados em conceitos locais (cultura, paisagem e identidade cearense). 
Criamos uma linha de brinquedos baseados na cultura, paisagem e identidade cearense. A ideia do projeto vem 
da percepção que no mercado local não existem brinquedos com referencias locais que criem uma identificação 
da criança com a nossa terra. 
Acreditamos que a memória afetiva da infância é o que nos faz criar laços fortes com a nossa identidade, 
resultando assim em adultos mais conscientes e com mais amor pelo que é nosso. 
aproximadamente 30x42cm (o maior dos objetos) 
 
Dora Coelho 
@estudiooficina 
Design de Produto - mobiliário e objeto. 
- BANCO COLMEIA - Produzido a partir de fabricação digital o BANCO COLMEIA mescla técnicas computacionais 
com técnicas tradicionais de marcenaria, corte em CNC e acabamento manual. 
Fáceis de montar e de transportar e com sistema baseado em encaixes o banco/mesa dispensa o uso de 
parafusos e ferramentas. Especificações: MDF revestido em laminado melamínico. 
- VASOS INGÁ-IMBÉ ( Dora Coelho  e Mestre Pedro Balaieiro) 
 Os Vasos Ingá-Imbé vem da junção de duas riquezas do Maciço de Baturité, o cipó e o café de sombra. Cipó de 
Imbé de Pernambuquinho e base em madeira maciça tingida com café cultivado à sombra das Ingazeiras do 
Mulungu 
 
Érico Gondim 
@ericogondim.design 
design produto - mobiliário, design produto artesanal 
- Luminária OLHO (Estúdio: Corrupio) - Produto que utiliza de materiais excedentes da produção de Agatek 
persianas e cortinas. Trabalha a estrutura do material de forma a trazer efeito visual que muda a cada ângulo de 
visão. Especificações: Persianas de madeira e metal. 
- COLEÇÃO CÉLULA (Estúdio: Corrupio) - Trabalho que explora  o conjunto de módulos triangulares que se 



multiplicam como células ou genoma da Carnaúba. Em formatos escultóricos diversos, as peças funcionam como 
objetos de decoração, objetos de arte e/ou de iluminação. 
Especificações: Palha tradicional de Carnaúba e latão polido. 
 
John Hebert Alves Balbino 
@johnhbalbino 
design produto - mobiliário 
Design autoral de um objeto do cotidiano (um Puff / banqueta), que tem como inspiração para a composição de 
suas formas e função, os elementos visuais das bandas Cabaçais cearenses, sobretudo os representados pela 
indumentária e os instrumentos musicais da Banda Cabaçal dos Irmãos Anicetos, do município do Crato, na região 
do Cariri. São considerados ainda no processo criativo, uma reflexão sobre os elementos da paisagem, a história 
da banda, bem como as contribuições dela para a cultura material e imaterial do povo do Cariri. 
 
Juliana Carvalho Mota 
@informal.arquitetura  
design de produto - ladrilho hidráulico 
desenho de ladrilho hidráulico inspirado nas platibandas da casas populares existentes no nosso sertão 
 
Juliano Pessoa 
@meuoculosdemadeira 
design produto - jóias e acessórios 
Óculos de sol produzido a partir do reaproveitamento de shape de skate e madeira de demolição. 
 
Karla Saraiva 
@monstrengos 
design produto - Toyart 
Os mOnstrengOs são uma marca cearense com muito orgulho, que desde 2008 encanta com suas cores e formas 
crianças de 0 a 99 anos. Para todos aproveitarem sem preocupação, os toys são confeccionados em tecidos 
100% algodão e enchimento antialérgico. Tudo feito a mão com muito carinho e cuidado para colecionar, 
presentear e se divertir. 
 
Marina Bitu 
marinabitu@gmail.com 
design produto - moda 
Em minha última coleção, me inspirei no resgate das raízes e na relação afetiva com o Nordeste. A partir de 
memórias da minha infância, relembrei viagens à cidade da família, no interior do Ceará, marcadas por paisagens 
e experiências no caminho. As comidas de beira de estrada, como rapadura, peta, tapioca e café inspiram a 
designer na escolha das cores, formas e texturas da coleção. O plissado, elemento de estilo característico das 
minhas criações, simboliza a sanfona, as linhas do fole e o movimento de abertura e fechamento. O vestido (foto 
em anexo), tem tecido plissado, apresenta assimetria equilibrada e cores dessaturadas, como rosa, vinho e verde 
petróleo. A peça foi desenvolvida juntamente a estudante de moda Thais Maia, em concurso promovido pela 
marca durante o período de isolamento 
 
Monike Oliveira 
@usek_ 
design produto - moda 
A K é uma marca que trabalha com peças atemporais e nossa equipe é 100 % cearense. Para esse projeto 
tivemos o apoio do Sebrae através do edital da Economia criativa. A coleção Aragem é a representação do Sertão, 
Mar e Serra. A peça escolhida para exposição usa o crochê feito por senhoras da região metropolitana (uma forma 
de valorizar o artesanato da capital). Queremos levantar a bandeira de que o artesanato pode ser trabalhado de 
forma contemporânea. 
 
Rafael Studart 
@rafaelstudart_ 
Design de Produto - mobiliário e objeto. 
TOTO - Um banquinho de 4 patas super simpático, com espírito alegre e um inegável DNA brasileiro, bem 
evidenciado por seu trabalho em madeira maciça e azulejos geométricos. Design por Rafael Studart e Eliana 
Braga.  
TUPAC - O Cabideiro Tupac é uma peça de linguagem simples e contemporânea, mas extremamente versátil e 
descontraído, se valendo dos cortes no compensado para garantir sua flexibilidade e resistência. 
 
 
 



Túlio Paracampos 
@manufaturaarcke 
Design de Produto - objeto 
O ((alguidares)) - Tem como referência as peças de barro do nordeste brasileiro, os alguidares, artefato multiuso 
das cozinhas e mesas sertanejas. Nesta proposta os alguidares são apresentados em produto composto, a 
cerâmica natural aceita a possibilidade de articulações das peças aumentando a sua área de contenção que 
resulta em admirável balanço. O modo vernacular da produção no Ceará/Nordeste, cujo características da queima 
e beneficiamento da matéria prima, são os fundamentos desta proposta. Somados a adaptação técnica de 
produção em molde, as peças representam o aspecto de armazenamento/empilhamento e função da cerâmica 
popular disposta no mercado para usos domésticos. 
 
 
Valter Costa Lima 
@tetu.design 
design produto - mobiliário, design produto artesanal 
- Luminária Tatupeba 
Produção sustentável alinhada com a valorização da cultura local. 
A luminária utiliza estrutura metálica preta com cúpula desenvolvida pelos artesãos de Aracati (CE). 
O formato curvo e ovalado lembra o tatu da caatinga e a trama da palha de carnaúba trançada tem inspiração na 
textura do casco do animal. 
Com a compra da Tatupeba você contribui com a Edisca, organização educacional sem fins lucrativos, 
beneficiando o futuro de crianças e adolescentes em situação de vulnerabilidade social. 
- Cesta Pipa 
Plantas, obras de arte da natureza, ganham destaque através da Pipa que voa do chão para as paredes deixando a 
planta exposta como objeto para admirar. 
A reutilização foi o princípio para a criação. 
A cesta Pipa é feita de sobra de tecido descartado pela indústria de cortinas. 
 
 
Vivian de Pontes Vieira 
@boneceramics 
design produto artesanal 
- Prato chapéu 
- Prato Disco 
- Bowl diagonal 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


