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DOUGLAS Souza

Dedicado, curioso, perfeccionista, criativo.
Vila Curuçá - São Paulo, São Paulo

procurando por: tempo integral, meio período, freela

Instrutor em computação gráfica e artista 3d Free lance.
Certificado Autodesk em 3dsmax, MudBox e Adobe.
Certificação: Associate Professional Autodesk 3dsMax.
Técnico em Computação Gráfica UNICID - Universidade da Cidade de São Paulo.
Sou apaixonado por artes gráficas desde 2000, adoro jogos digitais e filmes de animação 3d.
Trabalho no momento como Freelancer em criação de artes digitais.

+informações

 18 anos de experiência
 possui carteira de motorista
 disponível para relocação
 disponível para viagens

entre em contato com douglas

11 953517039
skype: dogadesigner
email: dogaweb@gmail.com
site: dogaweb.com.br

compartilhe

Experiências

LeapForce/Appen

Janeiro 2016 . Maio 2018

Web Search Evaluator

Trabalho realizado Home Work em projetos que envolvem o exame e a análise de conteúdo, imagens e
texto de publicidade e, em seguida, o relatório por escrito sobre aspectos específicos dos anúncios.
para a plataforma Facebook, Instagram etc.

Bradesco Prime

Fevereiro 2008 . Outubro 2013

file:///dogaweb.pdf
https://www.facebook.com/sharer/sharer.php?u=http://trampos.co/dogaweb
http://twitter.com/share?text=Douglas: Dedicado, curioso, perfeccionista, criativo.&url=http://trampos.co/dogaweb
http://www.linkedin.com/shareArticle?mini=true&url=http://trampos.co/dogaweb&title=Douglas: Dedicado, curioso, perfeccionista, criativo.&summary=Instrutor em computa��o gr�fica e artista 3d Free lance.
Certificado Autodesk em 3dsmax, MudBox e Adobe.
Certifica��o: Associate Professional Autodesk 3dsMax.
T�cnico em Computa��o Gr�fica UNICID - Universidade da Cidade de S�o Paulo.
Sou apaixonado por artes gr�ficas desde 2000, adoro jogos digitais e filmes de anima��o 3d.
Trabalho no momento como Freelancer em cria��o de artes digitais.&source=http://trampos.co/dogaweb
mailto:?body=http://trampos.co/dogaweb&subject=Douglas: Dedicado, curioso, perfeccionista, criativo.


Designer

Trabalhava como designer de apresentações em PPT, Ilustrador e modelador 3d.

Panda School of Art and Games

Fevereiro 2013 . Dezembro 2016

Professor

Ministrava aula de artes tradicionais
Desenho artístico - Anatomia humana e cenários 
Escultura em massa Clay de personagens 
Pintura digital em Photoshop
Modelagem 3d e animação no Blender e 3ds Max 
Lógica de programação Blender para Level designer de Games

Oxxygenium

Março 2006 . Novembro 2008

Webdesigner

Desenvolvia layouts web animados no Flash-Adobe
Modelagem 3d, tratamento e edição de imagens, logomarcas, html, css etc

Agencia W3 Digital

Outubro 2003 . Novembro 2004

Designer 3D

Designer de assets para games, e modelagens de personagens e cenários 3d

Educações

Unicid-Universidade da cidade de São Paulo

2014 . 2015

Técnico . Computação gráfica

Saga - Escola de Artes, Games e Animação.

2010 . 2012

Avançado . LEVELS

Curso voltados para desenvolvimento de games.
Estudos de arte conceitual tradicional, Pintura digital, Escultura, modelagem 3d, animação e
programação com os blocos de códigos da engine Unreal.

Tonka3D

2007 . 2007

Curso Sequencial . Character Highend and Lowpoly

Curso com enfase na modelagem de personagens com alta definição na malha e conversão do modelo
para baixo polígonos para Engines de games como a Unreal e Unity.

Cadritech: Instituto de Arquitetura e Design



2006 . 2006

Curso Sequencial . 3dsMax Complete

O curso destina-se a todos amantes do cinema, games, quadrinhos, artes digitais e pós produções.

O curso com 160 (horas) dividido em 5 módulos: Modeling - Texturing-Character - Lighting - Animation.
Enfase em composição, art conceitual de personagens e ambiente.

E.B.A.P - Escola de Belas artes da Penha

1994 . 1995

Curso livre . Desenho artístico e publicitário

Curso de desenho artístico tradicional e publicitário

Centro Universitário Senac

2003 . 2003

Curso livre . Action Scripting Flash - Macromedia

Curso com enfase na linguagem de programação orientada a objetos. Action Script 2.0

AfterWeb

2008 . 2008

Curso livre . After Effects

Curso livre de edição de vídeo e efeitos especiais (Motion Graphic).

Idiomas

Inglês

. pré-intermediário

Espanhol

. pré-intermediário

Português

. nativo ou fluente

Prêmio

Adobe awards

. Julho de 2006

Sites reconhecidos por design inovador e funcional

Habilidades

Photoshop

Identidade Visual

Tratamento de Imagens

Criação

Criação de Layouts



Branding

Diagramação

Direção de Arte

Arte finalização

Brainstorm

Relacionamento

Coordenação de Equipes

After Effects

YouTube

Publicidade Online

PowerPoint

3dsMax

Blender

escultura clay

Mudbox

Links

http://www.dogaweb.com.br/

DWD - Dogaweb Design&Solutions

atuando desde o ano de 2000 na área de computação gráfica, elaborei diversos trabalhos ao longo
destes anos, trabalhos diversos em computação gráfica nas áreas de publicidade, comunicação visual,
editorial, cinema e games. Especializado na construção de logotipos, personagens 3d, animação,
tratamento de imagens, desenvolvimento

https://www.facebook.com/dogawebsolutions

Dogaweb Design&Solutions | Facebook

Dogaweb Design&Solutions. 73 curtidas. Criamos a identidade visual de sua empresa com uma imagem
marcante e inesquecível.

https://www.pinterest.com/dogaweb/

Dogaweb Solutions (dogaweb) on Pinterest

Dogaweb Solutions | Vivo da arte, e dedico toda minha vida por ela...

http://dogaweb.cgsociety.org

CGSociety

Porfolio

https://www.instagram.com/dogaweb/

Brasil (@dogaweb) • Instagram photos and videos

213 Followers, 395 Following, 54 Posts - See Instagram photos and videos from Brasil (@dogaweb)

http://www.dogaweb.com.br/
https://www.facebook.com/dogawebsolutions
https://www.pinterest.com/dogaweb/
http://dogaweb.cgsociety.org
https://www.instagram.com/dogaweb/


https://www.artstation.com/douglassouza

ArtStation - Douglas Souza

Artist generalist

https://www.deviantart.com/dogaweb

dogaweb (Douglas Souza) | DeviantArt

DeviantArt is the world's largest online social community for artists and art enthusiasts, allowing people
to connect through the creation and sharing of art.
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