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Elton Carlos Ribeiro de Almeida. Designer 
Gráfico formado pela Escola de Belas Artes da  
Universidade Federal da Bahia e pós-graduado 
pela UNIFACS - Universidade Salvador. 
Tenho interesse em praticamente todos os 
campos de atuação do Design Gráfico, com 
experiência no desenvolvendo de identidades 
visuais, design para impressos, design 
editorial e projetos de sinalização, o que exige 
estudo e aperfeiçoamento técnico constantes. 
Também sou um apaixonado por ilustrações 
e histórias em quadrinhos, as quais - embora 
possuam características que as enquadram 
melhor no campo da Arte - considero também 
como peças de design gráfico, na medida 

em que exigem um planejamento cuidadoso 
aliando conceito, estética e funcionalidade. 
Porém,como quase toda produção relacionada 
à estética da imagem me apaixona, sinto 
necessidade de ir além do design, o que me 
leva, em alguns momentos, a criar e produzir 
para satisfazer anseios de aspiração estética 
desvinculados do atendimento a um público ou 
função específica, resultando numa atividade 
bastante enriquecedora e prazerosa. Do 
lápis ao computador, trabalho combinando os 
recursos manuais  aos digitais, entendo que esta 
combinação, quando feita de maneira adequada, 
tem um fantástico potencial para materializar a 
criatividade do designer e do artista.
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Fluxo Massoterapia e Estética
Identidade visual para massoterapeuta.



Imbuzeiro
Redesign de identidade visual e criação de peças de 
apoio para cooperativa produtora de doces.

Versão original



Imbuzeiro
Redesign de identidade visual e criação de peças de 
apoio para cooperativa produtora de doces.



Sabores de Rose
Identidade visual para cooperativa  
produtora de doces.



Sabor do Brejo
Identidade visual para cooperativa  
produtora de doces.



Delícias de Gameleira
Identidade visual para cooperativa  
produtora de doces.



Focinho Contente
Identidade visual para blog sobre cuidados com 
animais de estimação.



Parla
Identidade visual e peças de apoio para camiseteria 
fictícia (projeto acadêmico).
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Parla
Identidade visual e peças de apoio para camiseteria 
fictícia (projeto acadêmico).



Geotest
Identidade visual para empresa de  
consultoria em geotecnia.



Geotest
Identidade visual para empresa de  
consultoria em geotecnia.



Detroit Saúde Ambiental
Identidade visual e peças de apoio  
para empresa  dedetizadora.



Detroit Saúde Ambiental
Identidade visual e peças de apoio  
para empresa  dedetizadora.



Síntese Design
Identidade visual para sociedade de  
designers gráficos parceiros.



Trajetórias
Identidade visual para o Núcleo de 
Acompanhamento da Trajetória Acadêmica e 
Profissional (UNIFACS - Universidade Salvador)



Trajetórias
Identidade visual para eventos regulares relacionados 
às oportunidades proporcionadas pela Copa do 
Mundo de 2014, promovidos pela Incubadora de 
Negócios da UNIFACS - Universidade Salvador



ARHTE
Identidade visual e peças de apoio para 
programa interdisciplinar dos cursos de 
engenharia Mecatrônica e Mecânica da 
UNIFACS - Universidade Salvador.



ARHTE
Identidade visual e peças de apoio para 
programa interdisciplinar dos cursos de 
engenharia Mecatrônica e Mecânica da 
UNIFACS - Universidade Salvador.



Flor da Mata
Identidade visual e peças de apoio para  
cooperativa de costureiras.



Concurso A Ponte
Identidade visual e carta de divulgação de  concurso 
promovido pelo departamento de engenharia da 
UNIFACS - Universidade Salvador.



Pra te Encontrar
Identidade visual e peças de apoio para   
o  encontro anual de diplomados da   
UNIFACS - Universidade Salvador



Pra te Encontrar
Identidade visual e peças de apoio para   
o  encontro anual de diplomados da   
UNIFACS - Universidade Salvador



Você e a Universidade
Identidade visual e peças de apoio para 
programa de orientação vocacional da 
UNIFACS - Universidade Salvador.



Você e a Universidade
Identidade visual e peças de apoio para 
programa de orientação vocacional da 
UNIFACS - Universidade Salvador.



Você e a Universidade
Identidade visual e peças de apoio para 
programa de orientação vocacional da 
UNIFACS - Universidade Salvador.



Cluberê
Identidade visual e peças de apoio para  
centro comunitário de ensino.



Cluberê
Identidade visual e peças de apoio para  
centro comunitário de ensino.



Cluberê
Identidade visual e peças de apoio para  
centro comunitário de ensino.



Palha Corrente
Identidade visual para comunidade de artesãs de 
palha de milho (desenvolvida em parceria com Ana 
Cláudia Nepomuceno sob coordenação de Henry 
Nenavides Puerto.



m í d i a
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Compor com Estilo
Projeto gráfico e diagramaçõa de folder promocional 
da loja (baseado na identidade visual da empresa) .



Compor com Estilo
Projeto de plotagem do interior da loja  
(baseado na identidade visual da empresa).



Compor com Estilo
Artes para plotagem do interior da loja  
(baseadas na identidade visual da empresa).



Fundação José Silveira - Relatório 2012
Projeto gráfico e diagramação de relatório anual da 
instituição (ilustração de capa: Ourisval Filho).
www.fjs.org.br/imprensa/relatorios-uas/



Revista FJS em Ação
Projeto gráfico e diagramação da revista 
comemorativa dos 75 anos da instituição.
www.fjs.org.br/imprensa/revista-institucional/



6a JUIC
Artes para peças gráficas de divulgação da 
6a Jornada UNIFACS de Inciação Científica.



6a JUIC
Artes para peças gráficas de divulgação da 
6a Jornada UNIFACS de Inciação Científica.



Livro Globalização em Territórios Periféricos
Criação de capa de livro e marcadores 
promocionais da peça.



IV Semana de Análise Regional
Artes para peças gráficas de divulgação do evento.



Dia dos Professores 2008
Cartazes comemorativos da   
UNIFACS - Universidade Salvador para a data.



Dia dos Professores 2008
Cartazes comemorativos da   
UNIFACS - Universidade Salvador para a data.



De Hoje a Oito
Projeto gráfico e diagramação do informativo 
semanal da UNIFACS -Universidade Salvador



De Hoje a Oito
Projeto gráfico e diagramação do informativo 
semanal da UNIFACS -Universidade Salvador



De Hoje a Oito
Arte de divulgação e camisas de apoio para  
evento da UNIFACS -Universidade Salvador



De Hoje a Oito
Artes para camisas de participação do evento 
promovido pela  UNIFACS -Universidade Salvador



V Oficina de Berimbau CCAB
Cartazes de divulgação do evento



II Fórum de Psicologia e   
Inclusão Social da UNIFACS 
Cartaz de divulgação do evento



Lei anti-fumo 
Cartaz para campanha de conscientização na 
UNIFACS - Universidade Salvador



Palestra M@ldita Comida! 
Cartaz de divulgação de evento promovido pela 
UNIFACS - Universidade Salvador



7º Ciclo de Literatura Luso-brasileira 
Cartaz de divulgação de evento promovido pela 
UNIFACS - Universidade Salvador



Naika
Folheto promocional para associação desportiva 
com ênfase nas artes marciais.



i l u s t r a ç ã o



Despertar
Pintura digital classificada na primeira fase do 
concurso Saga Talent 2015



Mandala da Tolerância
Proposta de arte vetorial para participação em 
concurs promovido pela Rede Its’Noon em 
comemoração aos 50 anos da Rede Globo.



Amigos em versão “toy”
Toy arts produzidas para homenagear   
colegas de trabalho em seus aniversários.
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Amigos em versão “toy”
Toy arts produzidas para homenagear  
colegas de trabalho em seus aniversários.



Amigos em versão “toy”
Toy arts produzidas para homenagear  
colegas de trabalho em seus aniversários.



Amigos em versão “toy”
Toy arts produzidas para homenagear  
colegas de trabalho em seus aniversários.



Amigos em versão “toy”
Toy arts produzidas para homenagear  
colegas de trabalho em seus aniversários.



Cartilha Apicultura
Cartilha educativa em quadrinhos  
(projeto da apicultora Vandira da Mata).



Cartilha produtos apícolas
Cartilha educativa ilustrada   
(projeto da apicultora Vandira da Mata).



Brindes Vestibulandos
Ilustrações para brindes promocionais da  
UNIFACS - Universidades Salvador voltados 
para estudantes do ensino médio.



Brindes Vestibulandos
Ilustrações para brindes promocionais da  
UNIFACS - Universidades Salvador voltados 
para estudantes do ensino médio.

Projeto gráfico: Milena Coelho



Manual dos Colaboradores UNIFACS
Ilustrações para manual corporativo com 
orientações gerais para colaboradores recém 
ingressados na instituição.



Manual dos Colaboradores UNIFACS
Ilustrações para manual corporativo com 
orientações gerais para colaboradores recém 
ingressados na instituição.



Manual dos Colaboradores UNIFACS
Ilustrações para manual corporativo com 
orientações gerais para colaboradores recém 
ingressados na instituição.



Manual dos Colaboradores UNIFACS
Ilustrações para manual corporativo com 
orientações gerais para colaboradores recém 
ingressados na instituição.



Os Lusíadas
Ilustrações para livro clássico   
(projeto editorial acadêmico).



Os Lusíadas
Ilustrações para livro clássico   
(projeto editorial acadêmico).



Os Lusíadas
Ilustrações para livro clássico   
(projeto editorial acadêmico).



De Hoje a Oito
Ilustrações para informativo semanal  
da UNIFACS - Universidade Salvador



De Hoje a Oito
Ilustrações para informativo semanal  
da UNIFACS - Universidade Salvador



De Hoje a Oito
Ilustrações para informativo semanal  
da UNIFACS - Universidade Salvador
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De Hoje a Oito
Ilustrações para informativo semanal  
da UNIFACS - Universidade Salvador



De Hoje a Oito
Ilustrações para informativo semanal  
da UNIFACS - Universidade Salvador



Música - Cidade doo Saber
Ilustrações para plotagem das portas de acesso às 
salas de música do centro educacional.



Música - Cidade doo Saber
Ilustrações para plotagem das portas de acesso às 
salas de música do centro educacional.



Campanha de Preservação da Biblioteca
Ilustrações para campanha da UNIFACS 
-Universidade Salvador visando incentivar as boas 
práticas na utilização dos serviços da biblioteca.
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Ilustrações diversas
Artes criadas para exposição, projetos pessoais   
ou como exercícios técnico-criativos.
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Ilustrações diversas
Artes criadas para exposição, projetos pessoais   
ou como exercícios técnico-criativos.
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