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sobre
Um profissional multimídia. Isto se tra-
duz em habilidade em criar produtos, 
identidades, linhas editoriaisem varia-
dos formatos e suportes, articulando 
texto, imagem, design.

As atualizações e links dos trabalhos 
aqui expostos podem ser vistos no 
seguinte endereço:

http://marcelocorrea.wordpress.com

Um DVD com os trabalhos pode ser 
requisitado a qualquer momento.



cvFormação Acadêmica
Pontifícia Universidade Católica de São Paulo
Comunicação e Multimeios 

Universidade Mackenzie
Análise de Sistemas

Instituto Coração de Jesus
Técnico: tradutor e intérprete

Experiência profissional

Atividades como freelancer em 2007

Folha Online
Editor-assistente de Arte, freelancer fixo. Arquitetura de informação, 
produção de infográficos, animações em flash para matérias especiais, 
vinhetas para o videocast, colaboração criativa e elementos de interface 
gráfica como players de áudio e vídeo.

Abril Digital - TV Capricho
Cobertura da São Paulo Fashion Week em vídeo para o site Capricho.

Editora Abril – Site “Praça Victor Civita”
Arquitetura de informação, design e arte para o site.

Atividades anteriores
XXIV Curso Abril de Jornalismo – 02/2007
Criação de publicação multiplataformas: impresso, celular, website.
Estágio: Rede PUC – 2005
Rede interna de televisão da PUC-SP. Roteirização, edição de vídeo, 
criação de vinhetas, reportagens, produção,  entrevistas, captação e 
iluminação.

Atividades como freelancer – 2003 a 2006
Desenvolvimento de produtos variados: DVDs, CD-ROMS, websites, 
conteúdo para celular, flyers, catálogos, documentários, curta-metragens, 
pós-produção de vídeo, roteiros, performances como VJ.

Promon IP – 2000 a 2002
Planejamento e execução de websites para grandes contas, conteúdo para 
celular. Criação de peças para o marketing corporativo, como pôsteres, 
capas de CD, CD-ROMs e webmaster / webdesigner da primeira 
intranet da empresa. 

Idiomas
Inglês e Espanhol fluentes, Francês intermediário. Noções de Alemão e 
Italiano.

Produção acadêmica
•	 “Tempo, memória e hipermídia” – Trabalho de graduação em 

Multimeios, 2006
•	 “Portais da Internet para portadores de deficiência visual” – Fapesp, 

2005

Habilidades gerais
•	 Autoria em hipermídia: web, realidade virtual, 3D, DVD-ROM, CD-

ROM, vídeo digital 
•	 Roteirista e produtor de conteúdo para diversos meios de comunicação 
•	 Conhecimento profundo em softwares e programação orientados para 

hipermídia 
•	 Habilidade para fazer boas apresentações de produto e gerenciar projetos 
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Nesta primeira parte estão os 
trabalhos mais recentes, exe-

cutados em 2007. A palavra  de 
ordem do período foi variedade: 
um website encomendado pela 
Editora Abril, diversos trabalhos  

executados como freelancer 
fixo na Folha Online, cobertu-
ra da SPFW em vídeo para a 

revista Capricho e a criação de 
um projeto multiplataformas no 

Curso Abril de Jornalismo.

2007



A Editora Abril e seus parceiros 
trecuperaram a área degradade 
de um antigo incinerador na zona 
oeste de São Paulo removendo 
resíduos tóxicos e construindo um 
espaço cultural.  
 
O lugar se transformou na Praça 
Victor Civita, um museu aberto do 
desenvolvimento sustentável e da 
educação ambiental. 

Minha missão foi elaborar o projeto 
para website, compreendendo a 
arquitetura de informação, elencar 
conteúdo multimídia e ferramentas 
e sugerir o design.

Na coluna à esquerda estão os materiais 
utilizados para a arquitetura de infor-
mações. De cima para baixo estão: o 
diagrama de navegação hierárquica para 
mapear seções, um rasculho de página 
interna e o estudo preliminar de cores 
para a interface.

�

praça victor civita
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www.pracavictorcivita.org.br
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folha online
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www.folhaonline.com.br

O convite para o trabalho temporá-
rio na Editoria de Arte da Folha On-
line foi a oportunidade para testar 
os conhecimentos em multimídia 
em uma redação de jornal online. 
A demanda e a adrenalina eram al-
tíssimas. E muitas eram as frentes 
de trabalho, dos quais destaco:

• Infográfico em Flash para os 
especiais Vôo 3054, que furou os 
concorrentes em 4 horas e ganhou 
a home page do UOL por dois dias 
apoós a tragédia.

• Colaboração na implantação do 
novo layout da Folha Online.

• Infográfico sobre a morte da 
Princesa Diana, utilizando Flash, 
3D e ilustrações à mão.

• Ajuda na implantação dos canais 
multimídia - podcast e videocast - 
no jornal, criando itens de interface  
dis players e vinhetas.

• Montagem do site da coleção 
“Folha Clássicos do Jazz” 



A edição online da revista Capri-
cho, da Editora Abril, me convocou 
para fazer a cobertura em vídeo 
do São Paulo Fashion Week para 
ilustrar o blog especial.

Mais um trabalho cheio de adre-
nalina: saía pelo prédio da Bienal, 
como reporter-abelha colhendo 
looks e entrevistass que pudessem 
interessar as leitoras da revista. O 
vídeo era editado na sala de im-
prensa e postado em, no máximo, 
20 minutos após a captura.

A vinheta de abertura, também 
feita por mim, pode ser conferida 
no link no pé da página.
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revista capricho
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www.youtube.com/redacaocapricho



“O Curso Abril de Jornalismo é 
o mais prestigiado programa de 
treinamento editorial para recém-
formados do Brasil. Tem a missão 
de atrair jovens talentos editoriais 
para trabalhar na Editora Abril . 
Realizado há 24 anos, o curso 
formou cerca de 1.500 profissio-
nais em toda sua história. O curso 
acontece em São Paulo, é gratuito 
e a relação candidato/vaga é, em 
média, de 2,5 mil para 50 vagas.”
Fonte: Site Curso Abril de Jornalismo

Tive a oportunidade de aprender 
com vários profissionais da Editora 
Abril sobre o universo das revis-
tas, que é fascinante. Foi dado ao 
nosso grupo a possibilidade de 
escolhermos o tema e pegamos o 
mais desafiador: desenvolver uma 
publicação de extremo bom-gosto 
(combinando com as outras revis-
tas do grupo - voltada para leitores 
gays e simpatizantes.

Nas páginas seguintes estão duas 
páginas duplas da Revista Plug 
com os detalhes do projeto elabo-
rado pelo grupo do qual participei.

1�

curso abril 2007
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web
Tenho trabalhado com websites 
desde 1998. Portanto, a  expe-
riência na produção dos traba-

lhos apresentados neste portfó-
lio ensinou-me lições de escrita 
para a web, produção fotográ-
fica, arquitetura de informação, 

planejamento, atendimento, 
programação, design, tradução, 
entre outros. Seguem portanto, 
os websites mais significativos 

para este aprendizado constan-
te que é trabalhar com Internet.. 

Habilidades

Photoshop, InDesign, Illustrator, 
Dreamweaver, Flash, Director, 

CSS, XHTML, WAP, 3D Studio, 
PHP, ASP, MySQL, MSSQL, 

Arquitetura de Informação, 
Webwriting, Criação, Projeto, 

Atendimento, Web design.



revista ghrebh
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O que é: publicação científica 
quadrimestral do Centro 
Interdisciplinar de Semiótica 
da Cultura e da Mídia (CISC).

O que fiz: Adaptação do layout 
para webstandards (XHTML/CSS), 
separando conteúdo/design/
estilo em camadas. Criação de 
template a partir da Ghrebh 6

22



vilém flusser
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O que é: suplemento (hotsite) 
da revista Ghrebh, editada pelo 
CISC, com artigos publicados 
em jornal por Vilém Flusser.

O que fiz: DHTML, design, layout.

2�



ouvidoria puc-sp
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O que é: site para colher 
demandas da comunidade 
puquiana, com sistema 
de acompanhamento e 
geração de estatísticas.

O que fiz: arquitetura de 
informação, logotipo, formulário, 
sistema de acompanhamento, 
banco de dados MySQL.
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paratexto
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O que é: repositório de 
hiperficções, prática de língua 
portuguesa. Sistema de 
avaliação entre usuários.

O que fiz: programação 
PHP, mash-up de softwares 
livres, modelagem de dados 
com MySQL, banco de 
dados, layout, logotipo.
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vallua
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O que é: website para Vallua, 
empresa de consultoria.

O que fiz: design, ilustrações, 
DHTML, montagem, 
arquitetura de informação.
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rede puc
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O que é: hotsite para a 
Rede PUC, canal interno 
de televisão da PUC-SP

O que fiz: edição de textos, layout, 
arte, arquitetura de informação, 
produção de conteúdo para a web.
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tao net
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O que é: website trilíngue (inglês, 
português e espanhol) do primeiro 
cybercafé e agência de viagens 
de Morro de São Paulo, Bahia.

O que fiz: programação PHP, 
arte, produção fotográfica, edição 
de conteúdo, arquitetura de 
informação, animações em Flash, 
hotsites dos destinos oferecidos
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vídeo
Neste portfolio estão duas ver-
tentes do trabalho com vídeo: 

a primeira é a faceta de vídeo-
arte e performance; na segun-
da estão vinhetas para a TV e  

Internet, especialmente para  o 
videocast da Folha Online.

Meu trabalho em vídeo  se vale 
de técnicas variadas para que 

os resultados esperados sejam 
atingidos: modelagem em 3D, 

sobreposições, desenho  
vetorial e captação. 



cairé
O título provém de uma lenda 

indígena sobre o nascimento 

da lua. Cairé é uma expres-

são ritualística de libertação, 

preparação para a guerra e 

transcendência.

Aqui, produzi argumento, ro-

teiro e performance e edição.
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Este vídeo foi inspirado por 

leituras de Artaud e Deleuze, 

sendo o título um desafio-

convite para interpretação. 

A fluidez dos pixels formam 

quadros dentro de outros, 

permitindo leituras distintas a 

cada   visualização.

leia-me
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Vinheta, trilha sonora original e 
co-apresentador do programa 
“PUC Amor”, feito para que 
os corações abandonados 
encontrassem seus pares 
perfeitos. Veiculado da Rede 
PUC, com Flávia Gasi.

Vídeo de cobertura do 
campeonato mundial de games, 
acontecido no Rio de Janeiro em 
2005, produzido para a BrTurbo, 
patrocinadora do evento.
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Animação em 3D/Flash produzi-
da para a Philips
No meio de uma tempestade 
de areia, o andarilho acha 
uma lâmpada da qual sai 
um gênio que, como em 
todas histórias de gênios, lhe 
concede um desejo. Ele quer 
uma banheira, um vinho, e sua 
música favorita num fone de 
ouvido sem fio da Philips.

Vinheta para o programa 
“Memória PUC”, também 
roteirizado por mim para a 
Rede PUC. A vinheta apresenta 
fusões de fotografias do 
passado e do presente da 
universidade, enquanto o 
programa mostra testemunhas 
oculares de eventos importantes 
que ali ocorreram.

�0
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Frame de “Leia-me”, 2005

Etiam auctor, massa eu ullamcor-

per adipiscing, elit magna ultri-

cies pede, nec rhoncus est mi 

sed urna. Quisque leo. Sed lec-

tus leo, eleme

Vinheta para o programa “Boa 

Vida”, para a Folha Online

Vinheta para o especial em vídeo 

para o centenário da imigração 

japonesa, para o videocast da 

Folha Online
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Quadro da vinheta para o 
programa “Olhar Literário”,  
que pode ser assistido na 

FolhaOnline.



Quadro da minha primeira  
videoarte: “Caminho da 
Luz”, feito na Linha D da 
CPTM. (2004)
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print
Houve poucas oportunidades 

para atuar em um trabalho tão 
prazeroso como o design para 

a mídia impressa. Seguem aqui 
algumas peças em mídia im-
pressa que, na verdade, são 

bem empíricas até agora.



release  
semana multimeios

Press release em formato booklet A5 utilizado para a captação de 
recursos para a 6a. Semana Multimeios, evento anual do curso 
Comunicação e Multimeios da PUC-SP.

�1�0



jaqueta: trabalho de 
conclusão de curso

Invólucro para TCC, plotagem com formato A4 em couché de 
alta gramatura. A arte foi feita com respingos de aquarela branca 
em papel colorset preto que foi posteriormente escaneado para 
tratamento de contraste no Photoshop. 
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Algoritmo aplicadoa programa de 3D para renderizar esta árvore 
metálica. A imagem aqui apresentada passou por um filtro de alto 
contraste no Photoshop para evidenciar sua qualiade como textura. 
Feito para um club underground famoso de São Paulo.

textura para 
flyer e poster

Integrante do projeto de reforma curricular do curso Comunicação 
e multimeios, representa a idéia da nova organização dos núcleos 
que compõem o curso. Feito com Blender e Illustrator. 

gráfico  conceitual

����



Marcelo Corrêa

http://marcelocorrea.ifastnet.com

marcelocorrea@gmail.com

+55 (11) 8510 1851 

+55 (11) 3875 2584
website

email

telefones

contato
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