CRIS JULIANO
arte + design

FORMAÇÕES
MUSEU DA REPÚBLICA design de exposições – Zúñiga e Cintia | 2008
história, materiais e alternativas para montagem, iluminação e sinalização.
OBERG design de interiores | iniciado em 2007
padronização, representação e ocupação do espaço.
ESDI/UERJ escola superior de desenho industrial | 2005 – 2009
bacharelado – habilitação em projeto de produto e comunicação visual.
OBERG desenho artístico | 1999 – 2001
desenvolvimento e prática de técnicas de desenho e pintura.
CAp/UFRJ colégio de aplicação | 1993 – 2003
ensino fundamental e médio.

IDIOMAS
PORTUGUÊS
nativo
INGLÊS
fluente em escrita, leitura e compreensão, avançado em conversação
FRANCÊS
básico

CONHECIMENTOS ESPECÍFICOS
ADOBE PHOTOSHOP avançado
ADOBE INDESIGN avançado
ADOBE ILLUSTRATOR & COREL DRAW avançado
ILUSTRAÇÃO TRADICIONAL & DIGITAL avançado
HTML & CSS intermediário
FOTOGRAFIA intermediário
EDIÇÃO DE ÁUDIO & VÍDEO intermediário
GOOGLE SKETCHUP avançado
3D | SOFTWARES DIVERSOS básico
ADOBE XD básico

CONHECIMENTOS GERAIS
OFFICE & SIMILARES avançado
FTP & CLIENTS avançado

EXPERIÊNCIAS
MEDGRUPO programador visual I | 2017 – presente
diagramação dos materiais didáticos dos cursos oferecidos pelo grupo.
conceito e desenvolvimento do projeto gráfico utilizado pela editora Medyn,
a partir de 2019, nas apostilas de especialidades médicas do medcurso.
PROJETOS PESSOAIS | 2016 – presente
criação de marcas e e-commerces para projetos de design, arte, artesanato e
conteúdos relacionados e complementares: branding, materiais para
divulgação, promocionais e para compartilhamento de conhecimento.
DESIGNER & ILUSTRADORA INDEPENDENTE | 2009 – presente
presencial e home office com atuação no mercado internacional.
identidades visuais, projetos editoriais, criação e administração de sites,
redes sociais e blogs, infográficos, apresentações, manipulação de imagens,
ilustrações, peças gráficas e promocionais.
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ACTI DESIGN designer | agosto 2010 – abril 2011
feiras, eventos, projetos editoriais, identidades e suas aplicações.
ACTI DESIGN estágio com Silvia Girão | jun – out 2008
feiras, eventos, identidades e suas aplicações.

