Rafael Miranda Campos
Designer pleno/senior, interesse em design, arte, educação,
gestão. Experiência em design, composição, tipografia, produção, comunicação, gerenciamento de projetos.

rafael@mirantedesign.com.br
cel 11 986 390 465
tel 11 3676 0465
36 anos, paulistano, solteiro
Rua Bartira, 836 - 24, Perdizes
São Paulo–SP

Experiência Profissional

Espaço Zero Galeria de Arte

julho.2016 – hoje

Colaborador, redator no blog do atelier. Supervisor geral na rotina do atelier, em
marketing digital, atendimento a clientes, produção, administração financeira,
network em eventos, além de desenho de projetos.

Mirante Design

fev.2010 – hoje

Designer freelancer, prestador de serviços de design para público em geral. Criação
em design, produção, atendimento, coordenação de projetos.

Honda Serviços Financeiros

dez. 2005 a dez. 2009

Iniciei como Analista Júnior, sendo promovido a Pleno, designer da área de treinamentos,
sendo responsável pela criação e produção de manuais, cenários, sites, vídeos. Fui
membro da comissão de responsabilidade socio-ambiental.

e também:
2012 Awica Comunicação
diretor de arte
2005 Stage Lite Eventos
designer e cenógrafo de eventos
2004 Missemota Arquitetura e Design
designer assistente
2003 Montar Estandes projetista
de stands para eventos
2002 WTA Consultoria projetista
de stands para eventos
2001 Projeto Criança Esperança
arte-educador

Formação

2011

USP: Especialização (lato sensu): design e humanidade

2006

Mackenzie: bacharelado em design – programação visual

Idiomas
Inglês e espanhol fluentes.

Computação
Conhecimento avançado em: Photoshop, Illustrator, InDesign.
Conhecimento básico em: Dreamweaver, Flash, Premiere, After Effects, 3dMAx.

Cursos livres
2017 LabMack desenvolvimento de
jogos para tablets (2016-2018)
2017 Tibet House pintura de tangkas
2017 Udemy SEO e marketing digital
2016 Mackenzie design thinking e
gestão de projetos criativos
2015 Unisol seminário economia
solidária
2015 M. Maksoud palestra design de
produto

2014 Coletivo 1368 designer em
eleições a dep. federal
2014 Casa Hope professor voluntário
2013 Sivio Dvorecki aulas de arte
2011 Dia Tipo tipografia
2011 Estefan Sagmeister palestra
2011 USP A experiência estética
em Schopenhauer: arte como
conhecimento
2009 IED Madrid total design summer
2009 Renato Alarcão workshop crash

2008 Andrea Branco caligrafia para
designers
2008 TSG Consulting análise de
problemas e tomada de decisão
2008 Montalvo Machado ilustração
notan e diário gráfico
2007 Instituto Cervantes espanhol
nível avançado
2006 Tipocracia básico em tipografia
1996 Estúdio Pinheiros histórias em
quadrinhos
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