
Técnico em Comunicação Visual
| ETEC Albert Einstein |

2015 - 16

Graduação em Design
| Universidade São Judas Tadeu |
2017 - 20

WOW - Programa de formação 
de mulheres na arte urbana
| Instagrafite |
2020

Workshop Design de PPT | Storytelling
| Atlas Media Lab |
2015

Curso Desenho Dinâmico e Intuitivo
| Hiro Kawahara |
2019

EDUCAÇÃOOBJETIVOSOBJETIVOS

giovannafavetta@gmail.com giovannafavetta.com.br @gi_favetta11 986265677

Designer 
| Canoa Digital |

2017 - 19 / 2021

EXPERIÊNCIA

•Mídia impressa, ilustrações, redes sociais e 
web design

Diretora de Arte
| Monkey Business |

2021

• Desenvolvimento de apresentações comerciais, 
Motion e Ilustração

Designer
| Combo Studio |

2021 - Atual

• Apoio de design gráfico aos projetos de 
animação do estúdio, desenvolvendo Propostas 
Comerciais, Apresentações, Bible pitch e Logos 

Sou apaixonada por criação, estou sempre em busca 
de projetos diferentes e desafiadores que agreguem 
ao meu portfólio e me inspirem quanto profissional. 

 Sou nascida e criada em São Paulo, mas acredito que 
viajar nos torna criativos melhores, por isso valorizo 

oportunidades que flexibilizem localidade  e 
possibilitem esse tipo de experiência.

Designer 
| Sophie Deram Nutri |

2019-20

•Identidade visual, mídias sociais, infografia, 
e-books e midia impressa. 

Mural West Side Gallery II
| Instagrafite - Prefeitura de Itapevi  |

2020 | Arte Urbana 

• Pintura de mural de 11m desenvolvido no 
Corredor Oeste em Itapevi.   

Sabiá Sideral Studio
| Projeto Pessoal  |

2020- atual | Design gráfico e ilustração 

• Iniciativa de ilustração e arte urbana que se 
tornou uma marca na galeria de artistas 
independentes da Chico Rei   

Painel interativo
| Cultura Inglesa |

2021 | Ilustração

PROJETOS FREELANCE

• Criação de ilustração para mural instalado no 
escritório da Cultura Inglesa Rio de Janeiro. 
O painel foi impresso em papel lousa, sendo 
possível colorir o desenho com giz.  

Dia da Mulher Arquiteta
| Agência Moulin |

2021 | Ilustração

• Ilustrações em comemoração ao Dia da 
Mulher Arquiteta, desenvolvendo postagem de 
instagram e um cartão postal para a marca de 
tintas Coral. 

Art of Love
| Artery |

2021 | Arte Urbana

• Pintura de escultura de coração para o “Art of 
Love 2021 - SP” com patrocínio da Premier Pet.

https://giovannafavetta.com.br/
https://www.instagram.com/gi_favetta/

