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Giovana Cunha é graduada em História
pela Universidade Federal Rural do Rio de
Janeiro (UFRRJ).

Giovana Cunha

CONTATO

Designer | Autora | Editora

(21)974430572

gigiovanacunha@hotmail.com

www.chocolateehistoria.com.br

Criadora, Roteirista e Apresentadora do
podcast Elizabeth Margot, que detém os
quadros Chocolate & História, Conversa
com Elizabeth Margot, áudio dramas e
AKB48. Voltado à diversos públicos e
gostos, trazendo uma ótica diferente e
criativa em seus quadros. O podcast
Elizabeth Margot se propõem a trazer
uma nova forma de ver o mundo. 

Autora de 9 livros registrados com
temáticas envolvendo romance de época.
Além disso, é Artista com um estilo em
pintura abstrata, tendo criado seu próprio
jeito de pintar. 

Edição de podcast; 
Criação de artes para postagens em
redes sociais;
Diagramação, edição e publicação de
livros físicos e e-books;
Criação de marca, logo e identidade
visual (Mídia kit); 
Gravação, edição e publicação de
audiobooks;

Edição de Podcasts: Elizabeth
Margot e Proposta de Valor. 
Editora Elizabeth Margot: Cartas de
uma jovem Dama, Os Bradleys,
Realess e Meu Ser e Teu Ser. 
Designer: Elizabeth Margot, Norte
Consultoria e outros.

Podcaster | Historiadora | Pintora

QUEM SOU EU: HABILIDADES:

EXPERIÊNCIA:



A edição de livro surgiu com a necessidade
de transformar em papel os romances de
Giovana Cunha, tornando assim seu
sonho palpável. 

EDITORA ELIZABETH MARGOT:
A editora EM vem com a proposta de
tornar o seu sonho literário realidade! 

ETAPAS:
Organização 
Revisão
Diagramação 
Capa
Registro do ISBN 
Código de barras 
Ficha catalográfica 
Apoio com a gráfica
Publicação do livro como E-book na
Amazon

O desing que a Elizabeth Margot se
propõem a fazer é buscando a melhor
maneira de passar para o público a
personalidade de cada cliente e sua marca. 

DESINGER:
Giovana Cunha iniciou seu trabalho como
Desinger em 2019 trabalhando para Norte
Consultoria com a criação de artes para
postagens nas redes sociais, além de ter
feito a logo e toda a identidade visual
(Mídia kit) da empresa.

SERVIÇOS:
Criação e organização da descrição
da bio das redes sociais;
Criação e organização dos destaques
do Instagram;
Organização dos principais links do
cliente (Linktree);
Criação de posts, logo, templates e
capas para as redes sociais;
Criação da identidade visual  da
marca (Mídia kit);
Entre outros;

Inglês intermediário 
Espanhol básico 
Coreano básico

IDIOMAS:

A editora faz a edição completa do livro,
desde a organização, passando pela
produção da capa e finalizando com a
publicação.

Além disso, ela trabalha em parceria
fazendo design para os clientes da Norte
Consultoria.

A maior arma das redes sociais é a forma única
de se conectar com as pessoas! 
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