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websites
Alguns   estabelecem que os websites são transposições do impresso, outros  
os vêem como canal de compras - ou oportunidade de lucro. Há ainda aque-
les que  afirmam que  os websites são nada mais que pura perda de tempo.

Para mim, websites são estruturas polimórficas a planejar, com conte-
údo a estabelecer, tal qual um jogo cujas regras surgem  pela interação.

Tenho trabalhado com websites desde 1998. Portanto, a  experi-
ência na produção dos trabalhos apresentados neste portfólio en-
sinou-me lições de escrita para a web, produção fotográfica, arqui-
tetura de informação, planejamento, atendimento, programação, 
design, tradução, entre outros. Seguem portanto, os websites mais signi-
ficativos para este aprendizado constante 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.



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.

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
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revista ghrebh vilém flusser



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.

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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ouvidoria puc-sp paratexto



O que é: versão do ano de 2000 para o hotsite 
do Xenical, conhecido produto da Roche, para a 
Webra/Promon IP

O que fiz: montagem em HTML, instanciamento 
de objetos em ASP

O que é: website para Vallua, empresa de 
consultoria.

O que fiz: design, ilustrações, DHTML, 
montagem, arquitetura de informação.
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vallua roche - xenical



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

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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redepuc tao net



vídeos
Pixels: poros transpirantes de poesia nos vídeos experimentais 
que produzo. Calçam o caminho da expressão própria pela timeli-
ne, de mãos dadas com atores, cenários e, essencialmente, histórias 
- que ouvi, que inventei, que vivi. Fluxos de pensamento em imagem.

Na primeira página desta seção, há uma listagem de víde-
os experimentais que são meu laboratório. Logo a seguir es-
tão vinhetas   algumas para televisão, feitas com técnica mista. 

habilidades
Final Cut Pro, DVD Studio Pro, After Effects, Flash, Argumento, Roteiro, 
Produção, Iluminação, Captação.



Eletroreflexograma

Um exame das manipulações temporais para o TCC

Leia-me

Há um segredo em cada quadro, subversão total da montagem

Cairé, parte 2

Performance e roteiro. A lua nova.

Cairé, parte 1

Performance e roteiro. O mito de Cairé, a Lua.

Expériment n. 5

Estudo para “Aqui”, em produção

8

experimentações

Os vídeos experimentais 

aqui apresentados podem ser 

visualizados no endereço:

 youtube.com/marcelocorrea



cpl 2005

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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memória puc

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

Vinheta para a Rede PUC, rede interna de televisão 
da PUC-SP. Produzida em Flash, pandeiro e samba 
como trilha sonora. Duração de 10 segundos, utilizada 
diariamente, como abertura da programação.

11



puc amor

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.
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miragem

Produzido para a Philips, animação em 3D.
No meiode 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 fi o da Philips.
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lançamento de site

Vinheta de lançamento do site da Rede PUC, 
produzida em Final Cut e 3D Studio.
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entardecer

Vinheta para a Rede PUC, rede interna de televisão da PUC-SP.
Produzida em Final Cut e Flash, lounge music como 
trilha sonora, reproduz a troca de período.  Duração de 10 
segundos, indicadora do início da programação noturna.

1�



mídia impressa
Folhetos, catálogos, jaquetas, cartazes.

habilidades
InDesign, Photoshop, scanner, aquarela, lápis, edição.



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.
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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. 

18



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
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et cetera
Procurando bem na Internet, encontra-se uma variedade de experimentos: 
siglas de três ou quatro letras que, combinadas com criatividade, geram boas 
idéias para lucro, para arte ou para prazer. Veja que os serviços mais bem-
sucedidos disponibilizados na Web partem de rearranjos de técnicas mo-
vidos pelo desejo de agregar pessoas, gerar lucro, ou mesmo causar furor 
na old style media sinalizando novas maneiras de fazer algo inerente a nós, 	
humanos: comunicar.

Nesta última seção de portfólio estão descritos alguns experimentos com 
mídias digitais.

habilidades
Criatividade, pesquisa, conhecimento aprofundado das tecnologias para 
comunicação digital e de pessoas.



As apostas
Uma novidade por minuto - todo o mundo sente. Do turbilhão de idéias 
recentes, deve vingar em breve o Tag-it, ubiqüidade e convergência 
serão valorizadas e conteúdo colaborativo será a tônica de futuros 
desenvolvimentos. Porém, olhando pelo retrovisor, há suportes e técnicas 
muito interessantes para distribuição de conteúdo.
Veja alguns experimentos e propostas.

VRML

Grosso modo, realidade virtual. No 
passado, falhou porque não havia banda. 
Hoje, ensaia um poderoso retorno para 
nos sites que demandam a visualização 
de projetos arquitetônicos.

Mobzine

Novíssimo no Brasil, promete levar aos usuários 
de Internet móvel uma experiência mais rica, com 
gráfi cos e animações. Trata-se da revolução das 
publicação de conteúdo móvel e, de quebra, será 
uma ferramenta importante no marketing viral 
móvel: por Bluetooth, IrDA ou MMS. Tremei, 
WML.

Dvd-ROM

Quem é que não queria, nos anos 90, um 
computador com kit multimídia para 
rodar CD-ROMs com enciclopédias, 
jogos, tutoriais, revistas digitais? 
Com mais espaço, o DVD-ROM 
pode fornecer uma experiência 
mais rica que seu antecessor, tanto 
no computador quanto na tela da 
televisão, seja com o teclado ou 
controle remoto. 

Colaboração móvel

Tendo os celulares adquirido as características de um 
pequeno computador pessoal e cada vez mais disseminado, 
os sons, vídeos, fotos e textos gerados pela população 
ainda não encontram um serviço de publicação em larga 
escala que seja o editor desse conteúdo.
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