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department of typography and graphic
communication, university of reading
especialização em design de livros,
reino unido, 2011—2012
centro universitário maria antonia, usp
design e humanidade, especialização
em design gráfico, 2008—2009
escola superior de desenho industrial, uerj
habilitação em design, programação visual
e projeto de produto, 2000—2004
colégio de são bento do rio de janeiro
ensinos fundamental e médio, 1989—1999

designer independente
jan 2005—hoje
cosac naify
abr—mai 2015
máquina estúdio
kiko farkas, ago 2007—jul 2011
gad’ design
hugo kovadloff, mai—jul 2007
editora abril
núcleo jovem digital, revista
superinteressante, mai 2006—abr 2007
vinte zero um
jair de souza, out 2005—abr 2006
pós imagem design
ricardo leite, rafael ayres, mar—out 2004
design casa 8
elayne fonseca, out 2003—fev 2004,
jun—nov 2002

isia urbino/ werkplaats typografie
summer school
armand mevis, maureen mooren,
leonardo sonnoli, karel martens,
isia urbino, itália, jul—ago 2012
systems design
andreas fischer, miguel nóbrega,
esdi, 16h, dez 2010
arte e design: campo minado
andré stolarski, pedro frança,
mam-sp, 15h, jul 2010
design para um mundo complexo
rafael cardoso, centro universitário
maria antonia, 8h, fev 2008
design moderno: forma, razão e política
pedro luiz pereira de souza, centro
universitário maria antonia, 8h, jul 2007
artemídia: tendências e práticas emergentes
giselle beiguelman, centro universitário
maria antonia, 8h, jun 2007
produção gráfica editorial
márcia signorini, universidade do livro,
15h, mar 2007
desenho de letras
gustavo ferreira, senac, 20h, fev 2007
história do design no brasil:
processo e construção
rafael cardoso, centro universitário
maria antonia, 8h, jan 2007
design visual: sistemas de identidade
visual pelos processos analógico e digital
alexandre wollner, universidade do livro,
12h, jul 2006

tecnopop
andré stolarski, marcelo pereira,
sônia barreto, dez 2002—ago 2003

23º curso abril de jornalismo
editora abril, jan—fev 2006

workshop de design de livros
irma boom, b_arco, 12h, jul 2015

videografismo com after effects
joão bonelli, puc-rio, 48h, mar—abr 2005

python for (typo)graphic designers
joancarles casasín, gustavo ferreira,
casa #55, 40h, fev 2014

desenho de tipos para textos
eduardo beliner, puc-rio, 24h, mar—abr 2005

typeworkshop 26-x
bas jacobs, 16h, out 2013
processing
bernardo schorr, maria paula saba,
esdi, 20h, jan 2013
publicações independentes: design e edição
guilherme falcão, 12h, set 2012

designers visuais do séuculo xx
andré stolarski, senac, 8h, nov—dez 2005

integrated media
gui bonsiepe, esdi, 80h, out 2003—jan 2004
adaptação, criação e produção
para cinema e tv
estácio de sá, 24h, jan 1997
desenho animado
estácio de sá, 24h, jan 1996

type + text international poster exhibition
designer convidado para exposição de
cartazes, lodz, polônia, 2017
como se pronuncia design em português:
brasil hoje, designer convidado para
exposição, lisboa, portugal, 2017
manifesto gráfico
designer convidado para exposição
de cartazes, são paulo, 2017
13th jazz in the ruins
cartaz selecionado, gliwice, polônia, 2017
poster quadrennial bardejov
6 cartazes selecionados, eslováquia, 2017
12ª bienal brasileira de design gráfico
3 projetos selecionados, brasília, 2017
sobre a tirania: 20 cartazes para enfrentar
os deasafios do presente, designer convidado
para exposição de cartazes, espaço cultural
conjunto nacional, são paulo, 2017
bicebé, bienal del cartel bolivia
cartaz selecionado, la paz, 2017
touch, hong kong international
poster triennial
3 cartazes selcionados, 2017
20th lahti poster triennial
3 cartazes selcionados, finlândia, 2017
latin america design awards
prêmio bronze, categoria cartaz,
lima, peru, 2017
38º festival internacional
del nuevo cine latinoamericano
2 cartazes selecionados, havana, cuba, 2016
taipei international design award
prêmio especial do juri + projeto
selecionado, tawian, 2016
12th jazz in the ruins
5 cartazes selecionados,
gliwice, polônia, 2016
14ª bienal internacional
del cartel en méxico
cartaz selecionado, cidade do méxico, 2016
golden bee 12, moscow global
biennale of graphic design
2 cartazes selecionados, rússia, 2016
ecuador poster bienal
cartaz selecionado, quito, 2016
graphis poster annual 2017
prêmios ouro e prata, nova york, eua, 2016

silk road spirit, the 1st west
international design biennal
prêmio bronze + prêmio de excelência +
3 prêmios honorários, xian, china, 2016
latin american design festival
designer convidado para exposição
de cartazes, lima, peru, 2016
all gold of the world 2014-2016
2 cartazes selecionados
moscou, rússia, 2016
tokyo tdc annual awards
cartaz selecionado para anuário
japão, 2016
37º festival internacional
del nuevo cine latinoamericano
2 cartazes selecionados, havana, cuba, 2015
11ª bienal brasileira de design gráfico
2 prêmios destaque + 3 projetos
selecionados + apresentação do projeto
'cartazes quintavant', centro cultural
ação da cidadania, rio de janeiro, 2015
taiwan international graphic design award
cartaz selecionado, taipei, 2015
57º prêmio jabuti
finalista, categoria design de capa
de livro, são paulo, 2015
7th china international poster biennial
cartaz selecionado, hangzhou, 2015
city: international poster exhibition
designer convidado para exposição de
cartazes, beijing design week, china, 2015
la metamorfosis de franz kafka:
vestigio de un sueño intranquilo
designer convidado para exposição de
cartazes, bienal internacional del cartel
en méxico, tlalpan, 2015
graphic design festival scotland
cartaz selecionado, glasgow, 2015
taipei international design award
projeto selecionado, tawian, 2015
rock in rio 30 anos em cartaz
designer convidado para exposição de
cartazes, art rio, rio de janeiro, 2015
trnava poster triennial
prêmio do prefeito da cidade de trnava
eslováquia, 2015
2nd italian poster biennial
cartaz selecionado, finale ligure, 2015
bicebé, bienal del cartel bolivia
cartaz selecionado, la paz, 2015

design para todos?
designer convidado para exposição de
cartazes, bienal brasilieira de design,
florianópolis e rio de janeiro, 2015

creacartel 2013, um cartaz para o
movimento internacional da cruz vermelha
cartaz selecionado,
caracas, venezuela, 2013

tokyo tdc annual awards
3 cartazes selecionados para anuário
japão, 2015

bicebé, bienal del cartel bolivia
2 cartazes selecionados, la paz, 2013

13ª bienal internacional
del cartel en méxico
primeiro lugar na categoria cartazes
culturias + cartaz selecionado,
cidade do méxico, 2014
divino, maravilhoso
curadoria e produção de instalação de
cartazes de cinema, com marcos leme
semana design rio, fábrica da bhering, 2014

27º prêmio design museu da casa brasileira
cartaz finalista do concurso,
são paulo, 2013
10ª bienal brasileira de design gráfico
prêmio destaque + 5 projetos selecionados,
memorial da américa latina, são paulo, 2013
mostra de design
segundo lugar em concurso de cartazes
belo horizonte, 2012

geringonça
exposição coletiva de cartazes
sesc tijuca, rio de janeiro, 2014

mostra gráfica coletivo
designer convidado, design na praça
rio de janeiro, 2012

taipei international design award
projeto selecionado, tawian, 2014

34º festival internacional
del nuevo cine latinoamericano
2 cartazes selecionados, havana, cuba, 2012

56º prêmio jabuti
finalista, categoria design de capa
de livro, são paulo, 2014
exposição internacional de cartazes agi
designer convidado, museu da língua
portuguesa, são paulo, 2014

arte e cinema pelos posters
designer selecionado para exposição
de cartazes, mis-sp, 2012
trnava poster triennial
cartaz selecionado, eslováquia, 2012

golden bee 11, moscow global
biennale of graphic design
2 cartazes selecionados, rússia, 2014

12ª bienal internacional del cartel
en méxico, 2 cartazes selecionados,
cidade do méxico, 2012

26th international biennial
of graphic design brno
projeto selecionado, república checa, 2014

golden bee 10, moscow global
biennale of graphic design
cartaz selecionado, rússia, 2012

24th international
poster biennale in warsaw
cartaz selecionado, polônia, 2014

3º concurso getty images
melhor capa de livro
finalista, categoria literatura,
são paulo, 2012

i premio latinoamericano al diseño
editorial, fundación el libro
destaque, categoria capa, buenos aires,
argentina, 2014
sarau do nicolau
exposição individual de cartazes
rio de janeiro, 2013
35º festival internacional
del nuevo cine latinoamericano
4 cartazes selecionados, havana, cuba, 2013
homenagem a vinícius de moraes
designer convidado para exposição
de cartazes, la paz, bolivia, 2013

trnava poster triennial
cartaz selecionado, eslováquia, 2009
51º prêmio jabuti
finalista, categoria design de capa
de livro, são paulo, 2009
9ª bienal brasileira de design gráfico
5 projetos selecionados,
centro cultural são paulo, 2009
um cartaz para são paulo
designer convidado para exposição
de cartazes, iac, são paulo, 2009
le brésil à l’affiche
2 cartazes selecionados,
chaumont, frança, 2005

'entre capas e cartazes'
computer arts brasil, nº 86
são paulo, 2014
'from brazil with love'
étapes, nº 219, paris, frança, 2014
'thiago lacaz, un graphiste aux multiples
styles', étapes.com, paris, frança, 2012
'¿crisis de identidad?'
arte por excelencias, nº 10
madri, espanha, 2011
'brazil: design in ferment'
design 360°, nº 28, cantão, china, 2010

inglês fluente; francês básico
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