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 As características bases 
usadas para guiar as 
ilustrações foram os 
aspectos estéticos visuais 
característicos do estilo: 
futurismo, remetendo ao 
espaço sideral e ao 
fantástico, formas 
poligonais remetendo a 
projeção cibernética.    

 Há também a perspectiva 
perceptível, geometria, 
iluminação indireta e neon, 
estilo retrô, a presença da 
máquina ou carro.�
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O cinema é um artefato cultural criado por determinadas culturas 
que nele se refletem e que, por sua vez, as afetam. É uma arte 
poderosa, é fonte de entretenimento popular e, Destinando-se a 
educar ou doutrinar, pode tornar-se um método eficaz de 
influenciar os cidadãos. É a imagem animada que confere aos 
filmes o seu poder de comunicação universal.

Em um mundo contemporâneo onde a informação chega rápido a todos 
os cantos, a revista Cinéfilos foi criada com o obje�vo central de 
sinte�zar essa informação de forma cria�va, atra�va e simplificada, com 
conteúdo independente e de credibilidade, filtrando as no�cias mais 
relevantes do mundo do cinema e da televisão. A grande inspiração da 
Cinéfilos é a revista americana Empire, que une com maestria a 
informação, o entretenimento e também o humor.

O público-alvo da Cinéfilos foi delimitado em mulheres e homens 
interessados pelo universo do cinema e das séries em uma abordagem 
mais leve e diver�da, com idade entre 18 e 40 anos. 

Num panorama geral, a Cinéfilos busca abrangir a pessoa que valoriza e 
aprecia a informação impressa, ou os colecionadores, mas também ser 
atraente o suficiente para a pessoa que é a�va no mundo digital botar o 
olho e sen�r vontade de obter todas as edições, pois se comunica de 
forma leve e contemporânea. 

O nome da revista surgiu a par�r do termo Cinefilia - e, dada sua 
definição na apresentação deste manual, Cinéfilos são aqueles 
aficionados pelo mundo do cinema. Este conteúdo é para eles. 

CINÉFILOS
entretenimento

REVISTA
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Imagem 1 - Folha de rosto editorial 
com palavras do editor-chefe sobre 
os temas da edição, sumário, 
informações de editora e redes 
sociais da revista.

Imagem 3 - Editoria “Cinegráfico” -
um infográfico explicando a 
cronologia do filme Pulp Fiction - 
Tempo de Violência (1994)

Imagem 2 - Editoria “Especial Oscar” contendo uma matéria crítica do filme A Forma da Água, de 
Guillermo del Toro, o grande vencedor de Melhor Filme de 2018
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Imagem 4 - Abertura de seção e 
matéria de capa - crítica do filme 
“Corra!”, de Jordan Peele.

Imagem 5 - Crítica do filme “Corra!”, 
de Jordan Peele. 
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Imagem 6 - Abertura de seção da 
editoria “A gente indica” - matéria 
sobre a direção de Greta Gerwig em 
Lady Bird - A Hora de Voar (2018)

Imagem 7 - Editoria “Cultzera”, que aborda 
assuntos ou indica filmes cult de maneira 
explicativa



PRANCHA 5

Imagem 8 - Editoria “Tem na 
Netflix?” - crítica da primeira 
temporada da série espanhola 
La Casa de Papel

Imagem 9  - capa e contracapa
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Para que se mantenha uma uniformidade e padronização na forma de comunicação visual e de 
linguagem da revista, foi criado um manual de projeto gráfico, que conta com: padrões de 
sumário, aplicações corretas de logo�po e elementos projetuais, como iconografias, �pografias 
de capa, abertura de seção e para matérias e outras páginas, paleta cromá�ca e formato de 
impressão. 

manual de projeto gráfico CINÉFILOS
entretenimento

elementos
projetuais

nomenclaturas e
ícones das seções

nosso cineasta
palavras do editor-chefe 
como abertura da revista

cultzera
espaço para apresentar �lmes

bons considerados cult

terror
seção especial para o gênero

(lançamentos / aniversário
de lançamento)

especial oscar
seção reservada para a época
de premiações - NOV / MAR

flop
matéria sobre �lmes que não

deram tão certo quanto deveriam

capa
matéria de capa que deverá �car

sempre exatamente no meio

blockbusters
espaço para apresentar �lmes

bons considerados blockbuster

a gente indica
matéria sobre uma indicação

geral da equipe Ciné�los

tem na netflix?
matéria sobre a grande série

do momento

cinegráfico
infográ�co

paleta principal

#3E2163 #BFCB29

paleta de apoio

#C23236 #FFFFFF

paleta terciária

#227066

#8B282E

#9A9A29

#C85A5E

peça
principal

formato

21 cm

2
7

 c
m
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manual de projeto gráfico CINÉFILOS
entretenimento

CINÉFILOS
A FORMA
DA ÁGUA

saiba por que

é o melhor filme de 2017

CORRA!

o ARREBATADOR
DO OSCAR 2018
E A OBRA-PRIMA
DE DEL TORO

maior
assalto
da história

la casa de papel
e o sucesso do

PORTICO ROUNDED

PORTICO urban rough

PORTICO ROUNDED

nos títulos das chamadas de capa
/ textos em destaque

nos subtítulos/textos sem destaque
da chamada de matéria principal

PORTICO light

nos subtítulos/textos sem destaque

no título, preferencialmente palavra curta
chamando para a matéria principal da capa

tipografias

ipsum dolor sit amet

loremPORTICO urban rough

no título/texto em destaque

PORTICO light

no nome da seção

PORTICO rounded

no subtítulo/textos sem destaque

cultzera

espaçamento: entre zero e  +10
entrelinhas: 4,5 ou o menor possivel.

ipsum dolor sit amet

lorem

PORTICO rounded

no título/texto em grande destaque

PORTICO light

no subtítulo/textos sem destaque

OPEN SANS SEMIBOLD - 12 PT

texto corrido

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing 

elit, sed do eiusmod tempor incididunt ut labore et 

dolore magna aliqua. Ut enim ad minim veniam, quis 

nostrud exercitation ullamco laboris nisi ut aliquip ex 

ea commodo consequat. Duis aute irure dolor in 

reprehenderit in voluptate velit esse cillum dolore eu 

fugiat nulla pariatur. Excepteur sint occaecat 

cupidatat non proident, sunt in culpa qui o�cia 

deserunt mollit anid est laborum. Lorem ipsum dolor 

sit amet, consectetur adipiscing elit, sed do eiusmod 

tempor incididunt ut labore et dolore magna aliqua. 

Ut enim ad minim veniam, quis nostrud exercitation 

ullamco laboris nisi ut aliquip ex ea commodo 

consequat. Duis aute irure dolor in reprehenderit in 

voluptate velit esse cillum dolore eu fugiat nulla 

pariatur. Excepteur sint occaecat cupidatat non 

proident, sunt in culpa qui o�cia deserunt mollit anim 

id est laborum. Lorem ipsum dolor sit amet, 

consectetur adipiscing elit, sed do eiusmod tempor 

incididunt ut labore et dolore magna aliqua. Ut enim 

ad minim veniam, quis nostrud exercitation ullamco 

laboris nisi ut aliquip ex ea commodo consequat. Duis 

capa em aberturas de seção em matérias / outras páginas



ABSTRACT

Cinema is a cultural artifact created by certain cultures that are reflected in it and which in 
turn affect them. It is a powerful art, it is a source of popular entertainment and, Aiming to 
educate or indoctrinate, it can become an effective method of influencing citizens. It is the 
animated image that gives films their universal power of communication.

In a contemporary world where informa�on comes fast to every corner, Cinéfilos Magazine was 
created with the central objec�ve of synthesizing this informa�on in a crea�ve, a�rac�ve and 
simplified way, with independent and credible content, filtering the most relevant news from 
the cinema and television universe. The great inspira�on of Cinéfilos is the American magazine 
Empire, which masters informa�on, entertainment and humor.

Cinéfilos' target audience was limited to women and men interested in the universe of cinema 
and series in a lighter and more fun approach, aged between 18 and 40 years.

In an overview, Cinéfilos seeks to encompass the person who values   and appreciates the 
printed informa�on, or the collectors, but also to be a�rac�ve enough for the person who is 
ac�ve in the digital world to get an eye and feel like ge�ng all the edi�ons, because it 
communicates in a light and contemporary way.

In order to maintain uniformity and standardiza�on in the magazine's visual and language form 
of communica�on, a graphic design manual has been created that includes: abstract pa�erns, 
correct logo applica�ons and design elements such as iconographies, cover typography, sec�on 
opening and for materials and other pages, color pale�e and print format.

CINÉFILOS
entertainment MAGAZINE

Editorials brings cri�cs about actual rising films, but also makes room for reflec�on on old and classic 
movies.

The name of the magazine came from the term Cinefilia - and given its defini�on in the presenta�on of this 
manual, Cinephiles are those who are fond of the world of cinema. This content is for them.
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O infográfico apresenta o funcionamento das vacinas no nosso corpo através 
de 4 itens, indo direto ao ponto. O objetivo é que qualquer pessoa consiga 
interpretar suas informações de forma clara.

A figura central é uma ilustração original de uma seringa, objeto comumente 
associado com vacinas. A ponta da seringa entra em contato com um fluxo 
que representa a corrente sanguínea do nosso corpo. As ilustrações laterais 
funcionam como um zoom da corrente sanguínea, exibindo os agentes do 
processo e suas interações.

As linhas que orientam a leitura são inspiradas nas veias do nosso corpo, assim 
como suas cores, vermelho e azul. O verde exibido ao final do infográfico, 
representa o estado de segurança do nosso corpo após a vacinação.

The infographic shows how the vaccines works in our body by four itens. The objecti-
ve is that anybody can understand the informations with clarity.

The main picture it’s an original illustration of  a syringe, a object that is commonly 
associated with vaccines. The needle touchs a flow that represents the blood flow of 
our body. The illustrations in the laterals works like a zoom of the blood flow, 
showing the agents of the process and they interactions. 

The lines that guide the reading are inspired by the veins of our body, so are the 
colors, red and blue. The green color, showcased in the end, represents the state of 
security of our body after the vaccine.

Conceito

Concept
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Passo a passo do desenho da seringa.

Ilustração

Step by step of the syringe illustration.
Illustration
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a semi-connected cursive font
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Inspiração inspiration

Estudo study

Construção construction
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Estudo de 
DESIGN DE SUPERFÍCIE
+ Identidade para o 
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O Espaço Cultural Feevale é, a primeira 
vista, exatamente igual a qualquer outro 
espaço do Teatro Feevale,  então, a 
inspiração para o padrão foi a própria 
parede do teatro. 

A proposta para o projeto foi transformar 
essa semelhança na sua diferença; Mostrar 
que ali, com o desenho crescente das linhas 
formadas pelas formas da parede, a arte 
está sempre presente, pulsando, 
escorrendo, se espalhando. 

A�nal, para fazer uma identidade que não 
seja para apenas uma exposição especí�ca, 
o único constante em todas as exposições 
de diversos temas e áreas, é o próprio 
espaço.

Para criar o módulo foram separadas as 
formas das pedras que criam o padrão na 
parede. 

O módulo foi pensado para que pudesse 
ser repetido de maneira aleatória, sempre 
se encaixando e formando as mesmas 
formas novamente entre seus pontos 
abertos, e com as linhas desenhadas de 
maneira mais livre para que imitassem a 
textura da parede
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Com a proposta de se aplicar a  
padronagem em produtos para o espaço, 
foi criado um logo utilizando os mesmos 
elementos que deram origem ao módulo

Outra técnica utilizada para facilitar a 
utilização na identidade, tanto nos 
produtos quanto nos materiais de 
divulgação foi a escolha das cores 

O Espaço Cultural Feevale comporta 
produções de diversos segmentos, foram 
então escolhidas uma cor para cada um de 
tal maneira que os produtos a serem 
vendidos passassem a ter carater 
colecionável,  e os materiais de divulgação 
para diferentes exposições pudessem, ao 
utilizar a cor do seu segmento, continuar a 
ter artes únicas sem que destoassem do 
visual.

As cores deveriam ser bem distintas, para 
que a diferenciação entre os diferentes 
materias fosse clara, mas foram aplicadas 
com menor saturação para que 
conversassem de maneira mais 
harmonioza.

O padrão também foi repensado para que 
pudesse ser utilizado com todas as cores de 
uma só vez em alguns produtos, ao invés 
de somente linhas com apenas uma cor 
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project of 
Surface design
+ brand identity for 

The “Espaço Cultural Feevale” (Cultural 
Space Feevale) is, at �rst glance, exactly like 
any other  space at the theater, so the 
inspiration for the pattern was the teather’s 
own walls 

The proposition for the project was to 
transform this  “sameness” into it’s 
di�erential; To show that there, with the 
growing design of the lines formed by the 
walls’ shapes, art is always present, pulsing, 
dripping, spreading...

Afterall, to make an identity that doesn't 
belong to just one speci�c exhibition, the 
only constant in all of the expositions of all 
themes and areas, is the space itself. 

To create the module the basic shapes that 
make the pattern of the walls were isolated.

The module was designed so it could be 
repeated randomly, always connecting and 
forming the same shapes again between its 
open points, an with lines drawn freely to 
convein the texture of the walls.

With the proposition to apply the pattern in 
products for the space, a logo was created 
using the same elements that originated 
the module.

Another technique used to ease the usage 
of the brand identity, both on the products 
and on promotional materials was the 
choosing of colors.

The Espaço Cultural Feevale includes 
productions of various segments, one color 
was the  chosen for each in a way that the 
products could be sold as collectables, and 
the promotional material for di�erent 
exhibitions could, by using the colors of 
their segment, still have unic designs 
without clashing with the visuals from the 
space.

The colors needed to be very distinct from 
each other, so the di�erence between the 
separate materials would be clear, but they 
were applied with low saturation so they 
would match harmoniously.

The pattern was also redesigned so it could 
be applied with all the colors at once on 
some products instead of just lines of one 
color each.

ABSTRACT
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Processo

Problema? Proposta
afetando a experiência do usuário com 
o aplicativo fit-in, onde será possível 
realizar um escaneamento virtual do 
pé, mapeando medidas buscando ofertar 
calçados que possuam encaixe perfeito 
ao pé. Soma-se a isso a realidade 
aumentada, proporcionando uma 
simulação do calçado no pé do 
consumidor.

affecting the user experience with the 
fit-in application, where it will be 
possible to perform a virtual foot scan, 
mapping measures seeking to offer 
shoes that have a perfect fit to the 
foot. Added to this is augmented 
reality, providing a simulation of 
footwear on the consumer's foot.

Apesar dos calçados estarem na lista dos 
quinze produtos mais buscados nas compras 
pela internet, encontram-se alguns problemas 
ao fazer a aquisição de um pedido. 
desconfiança de cadastrar um cartão de 
crédito, dificuldades na visualização do 
produto, dúvidas em relação ao conforto e 
tamanho do produto, dúvidas em relação ao 
material e receios ao comprar um modelo 
específico que nunca foi usado. Esses fatores 
geram insegurança ao consumidor. diversas 
vezes o consumidor somente se dá por conta 
que o calçado não calçou bem, ao receber e 
provar o produto. 

Although shoes are on the list of the top 
fifteen most sought after products on the 
Internet, there are some problems with 
purchasing an order. distrust of registering a 
credit card, difficulties in viewing the product, 
doubts about the comfort and size of the 
product, doubts about the material and fears 
when buying a specific model that has never 
been used. These factors generate consumer 
insecurity. Many times the consumer only 
realizes that the shoes did not wear well 
when receiving and tasting the product.

Situação atual
Hoje, a maioria das marcas em 
sites de compra de calçados 
ensinam os usuários a 
definirem as medidas do seu pé, 
através de réguas, fitas 
métricas, ou com imagens que 
devem ser impressas com 
demarcações bases, para assim, 
descobrir seu tamanho e 
identificar suas dimensões, 
sendo que cada modelo pode 
ter variáveis devido sua forma 
ou o estilo do modelo.

Today, most brands on shoe 
buying sites teach users how 
to set their foot 
measurements using rulers, 
tape measures, or images that 
should be printed with base 
demarcations to find out their 
size and identify their size. 
dimensions, with each model 
having variables due to its 
shape or model style.

ESCANEAMENTO
do pé
foot scan
 

measurement
mapping

PROVIDE MODELS
for CALCE

quick filter 
templates
 

virtual
shoe
 

fast buy

mapeamento
de medidas

1
FORNECER MODELOS
DE CALCE

2
FILTRO RÁPIDO
DE MODELOS

3
CALCE
VIRTUAL

4
5

COMPRA
RÁPIDA 6
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Escaneamento + realidade virtual
Scan + virtual reality
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Processo de compra
buying process 
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