
RENATA FRED
A R T I S T A  V I S U A L

Com um estilo único e atenção aos detalhes,
José trabalha muito com design centrado em
promoção de marca e tipografia para clientes
de várias indústrias.

APRESENTAÇÃO FRED

- Perfil proativo e comunicativo 
- Agilidade em trabalho como
- Tipografia
- Aquarela
- Guache
- Acrílico
- Grafite
- Design de Logo
- Moldagem em Cerâmica
- Madeira
- Massa 

COMPETÊNCIAS

Telefone: (11) 96721-4317
Instagram: @Seila_Fred
Escritório: Rua Itabaiana 657 | Mooca - SP |
Brasil 
E-mail: renatinha841@hotmail.com.br
renatafred@gmail.com

ENTRE EM CONTATO

-Design Contemporâneos 
- Edição de fotos
- Fotografa de natureza morta
- Design de joias em cerâmica 
- Pintura em aquarela 
- Pintura realista
- Modelagem em massa

INTERESSES E  HOBBIES

ESCOLA DE INGLÊS – UNS IDIOMAS MOOCA 

Estágio – Recepcionista e aux. administrativo.
Durante o período de estagio aprendi a realizar boletos para
matriculas, realizar pagamento de materiais utilizados, gera
folha de pagamento dos funcionários, organizar estoque de
materiais de uso escolar e limpeza. Era responsável também
pela matricula dos alunos.

HISTÓRICO PROFISSIONAL

Período: outubro/2016 a fevereiro/2017 

MODELS BANK AGENCY 

O trabalho como modelo se iniciou como um hobby, mas com o
tempo realizei inúmeros trabalhos como freelancer e em alguns
casos até como fotografa 

ARQUITETURA VIVA - Patricia Miranda
Maio/2021 a Julho/2021
participação na elaboração de projetos com estudos de
cromatização, cenários, decorações, artes na parede; 
• estudo preliminar e anteprojeto;
• criação de desenhos em Photoshop e Corel Draw; 
• Participação na elaboração de projetos de interiores; 
• Estudo de cores para projetos personalizados de interiores;
• atendimento a clientes; 
• conhecimento de rotinas administrativas; 
• participar de reuniões para consultoria.

Agência de Modelos
Período: fevereiro de 2018 a outubro de 2020

UNIVERSIDADE BELAS ARTES SP

-Vice representante de classe por dois anos
- Formada com honras 

FORMAÇÃO

Bacharel em Artes Visuais
Formou-se em Dezembro de 2021



RENATA FRED
A R T I S T A  V I S U A L

EXPOSIÇÕES

   Mostra BA
      Período de novembro/2020 a janeiro/ 2021 

Minha participação na a Mostra BA 2020 fora na parte de Gestão
administrativa e seleção dos artistas. O trabalho com a
exposição começou em Maio de 2020, na disciplina de curadoria.
O desafio era realizar uma exposição com o tema "Processos"
durante o período letivo e em meio da pandemia. A exposição
aconteceu de modo online. Contamos com cerca de 25 artistas
inscritos na exposição.

www.instagram.com/mostra.ba/
 

Apresentação do Trabalho de conclusão de curso
Período de Dezembro de 2021

 A exposição de trabalho de conclusão de curso teve cerca de 45
alunos expondo contando 
com a série "Híbridas Criaturas". A série era composta por três
escultura em cerâmica que unificavam o presente e passado da artista,
no caso eu. As esculturas híbridas entre espécies de animais e mesclas
de memorias, ganha maior visibilidade com a exposição em seguida
Ceramistas do Brasil.

Durante a exposição realizei também o trabalho de Curadoria com os
colegas e participei presencialmente na organização da expografica do
evento
 texto

Ceramistas do Brasil
PedíodoJunho/2021 a Janeiro/2022

A participação na exposição Ceramistas do Brasil
contou com a apresentação da serie " Hibridas
Criaturas" que consiste em uma sequencia de três
peças feitas de cerâmica. A exposição ainda está
acontecendo. 


