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Olá, me chamo Taynara Chayane Christmann, sou 
estudante de BI na UFBA e minhas experiências dentro da 
acadêmia trouxeram a tona áreas de interesse, como 
design gráfico, diagramação e fotografia. Minha vontade 
em aprender cada ves sobre o que amo fazer, resultou em 
um maior conhecimento e aperfeiçoamento do meu 
currículo.


Atualmente, concilio a faculdade com a produção de 
conteúdo (cards, post, arte, colagens) para instagrans de
pequenas empresas.


Além disso, participo do PRACTICE, programa desenvolvido 
pela Universidade Federal da Fronteira Sul, no qual sou 
líder da equipe de design e também trabalho com a criação 
de inúmeras e diversas peças gráficas. 


Estou em busca de evoluir pessoalmente e 
profissionalemte, posso dizer que me sinto realizada 
trabalhando com a critiavidade em equipe.
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As imagens foram 

registradas no ano de 
2021 e 2022 nas cidades 

de  Salvador e Itacaré. O 
dispositivo utilizado foi 

Iphone SE 2; as 
fotografias foram 

editadas nos aplicativo 
VSCO e Lightroom.
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Criação e diagramação de layouts produzidos para o PRACTICE. 
O primeiro trata-se de uma newsletter. O conjunto seguinte é 

parte da diagramação de um e-book.



Criação e diagramação de banners informativos, seguindo a 
identidade visual da universidade e inserindo elememtos que 

contrastam de maneira harmoniosa com a mesma.di
ag
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Criação e diagramação de mockups para divulgação de 
aplicativo na playstore.di
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Identidade visual composta por logotipo, paleta de 
cores, símbolo, marca d’água e tipografia. Foi 
solicitada por um grupo de estudo e pesquisa 

idealizado por docentes e discentes da 
Universidade Federal da Fronteira Sul, composto 
por professores das redes pública e estadual da 

cidade. O objetivo dos solicitantes era transmitir 
através da identidade a sensação de apoio aos 

participantes do grupo, além de ressaltar a 
importância da relação professor - estudante.id
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Identidade visual composta por logotipo, paleta de 
cores, tipografia e símbolo. Foi idealizada para uma 

campanha no Instagram e Youtube pelo Setor de 
Apoio ao Estudante da Universidade Federal da 

Fronteira Sul. Seu objetivo foi transmitir autonomia 
e chamar a atenção dos estudantes.id
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Carrosséis desenvolvidos para postagem no 
Instagram do PRACTICE. Sua finalidade era 

divulgar informações aos seguidores. 

ficou com 
interesse ou 
possui alguma 
duvida? 
acesse: 
https://practice.uffs.edu.br
ou manda um e-mail pra gente:
practice@uffs.edu.br

Inscrições: 

01/09/2021 a 08/09/2021

     Tradutor e Intérprete de 
LIBRAS/Português/LIBRAS



Realizar, com coerência e empenho, a 
interpretação e a tradução do Português para 
a LIBRAS e vice-versa, nas aulas, vídeo-aulas, 
vídeos, conferências, palestras, seminários, 
reuniões e nas atividades em que estiverem 
presentes surdos dentro do âmbito do 
programa.

aS VAGAS DISPONIVEIS SÃO: 

     Produção e edição de 
conteúdo audiovisual digital



Produção e edição de áudio; produção e 
edição de vídeo; gravação de áudio e vídeo; 
audiodescrição de vídeos; criação e produção 
de animações; gerenciamento e realização de 
transmissões ao vivo (live).

bolsista do mÊs

Está aberta a sELEÇÃO 

PARA  
ATRAVÉS DO 

Edital 790/GR/UFFS/2021  


NOVOS BOLSISTAS

Valor da bolsa: R$ 1.000,00/mês

gostaria 
de ser 

do 

                      

bolsista


?

EI, VOCê!

Para conversar comigo, basta acessar o 
aplicativo NA PlaySTORE e digitar qualquer 
pergunta sobre o mundo acadêmico da 

graduação e pós-graduação da UFFS!

tE ESPERO LÁ!!!

por enquanto só estou disponível para 
dispositivos móveis Android...

...mas em breve você poderá conversar 
comigo através de outras plataformas.

Estou aqui para tirar todas as suas 
dúvidas, através do aplicativo do PRACTICE...


...que pode ser acessado por qualquer 
estudante da UFFS!A diferença é que eu sou mais divertida…

...E muito mais bonita!

Eu sou uma inteligência artificial baseada em 
tecnologias de processamento de linguagem 

natural (NLP).

...assim como minhas famosas amigas Lu do 
magalu, Siri do iPhone e google Assistente.

Olá, eu sou a AURA.

 a mais nova assistente virtual 
do PRACTICE! a assistente virtual do

https://practice.uffs.edu.br ou manda um e-mail pra gente, practice@uffs.edu.br


R$ 425.000,00

Nonoai
Porto Alegre

3 dormitórios 1 banheiro 1 garagem

Apartamento Nonoai Porto Alegre

LOGOTIPO DA 
EMPRESA

Jardinagem

Funcionário 24h

Quadra de esportes

Academia

Gás central

Água quente em tudo

Playground

Salão para 50 pessoas

LOGOTIPO DA 
EMPRESA

Conquiste




no instagram!

Clique em saiba mais e 
acesse nosso site.

LOGOTIPO DA 
EMPRESA

Descontos exclusivos pelo nosso canal

estamos no

Link na Bio

LOGOTIPO DA 
EMPRESA
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Publicações desenvolvidas para o 
Instagram, foram utilizados os 
programas Illustrator e Figma.
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2020 - Atualmente - PRACTIC
 Designer e líder de equipe no PRACTICE, determino 

o andamento e produção da equipe, designando 
tarefas, monitorando e orientando. Crio identidades 
visuais para solicitantes externos, além de peças 
gráficas de diferentes conteúdos, realizo 
diagramações e criações de layouts e revisões 
gráficas no trabalho desenvolvido por outras equipes;



2015 - E. M. Luiz Badalott
 Instrutora de atividades, produzia e ministrava 

atividades de ludicidade para crianças de diferentes 
idades;



2014 - E. E. F. Neuza Bernardina Lemos Marque
 Auxiliar de classe, orientando e organizando as 

atividades durante as aulas;

E X P E R I Ê N C I A S

@chtaynara


54984484861


taynarachayanec@gmail.com


Salvador - BA


Portfólio 

T A Y N A R A

C H A Y A N E

CHRISTMANN

Tenho 24 anos e estudante de BI em artes na UFBA. 
Estou em busca de novos desafios, quero aprender 
e ensinar junto de uma equipe de profissionais que 
eu possa me espelhar. Acredito que toda 
experiência é um grande potencializador para 
minha qualificação pessoal e profissional, sendo 
assim, busco por um emprego em que eu consiga 
por em prárica todo meu potencial.

H A B I L I D A D E S

figma

illustrator

photoshop

indesign

twinmotion

QGIS

sketchup

autocad

archicad

github

clipchamp



I  D  I  O  M  A  S 

INGLÊS

ESPANHOL

i n t e r e s s e s E S

trabalho em equipe

criativade

fotografia

colagens

dinamismo

liderança

marketing digital

processos criativos

ESTRATÉGIAS

viagens

LEITURA

projetos

planejamento

https://issuu.com/taynarachayanechristmann/docs/portfolio_taynara_c._christmann

