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NEVES

DANIEL

NEVES

daniel tem 30 anos e mora em Fortaleza - Ceará. 
 
É Bacharel em Design(2014) e Técnico em Informáti-
ca(2009) pelo IFCE - Instituto de Ciência e Tecnologia 
do Ceará.

Trabalha com design gráfico, digital e web desde 2008, 
tendo passado por diversas agências e estúdios de Co-
municação e Design. Começou a trabalhar também com 
ilustração desde 2015, mesmo ano em que começou a 
trabalhar com causas voluntárias e ativistas no papel de 
articulador e designer. 

Os trabalhos presentes nesse portfolio trafegam entre 
design gráfico, web e ilustração.

danielneves.com
contato@danielneves.com
+55 85 9 9629 0992

meu currículo detalhado 
pode ser lido em
danielneves.com/cv

http://danielneves.com 
mailto:contato%40danielneves.com?subject=Hey%20Daniel%2C%20I%27ve%20just%20saw%20your%20work%20on%20your%20portfolio
http://danielneves.com/cv


identidade visual + ilustrações

Entre Aspas -
Citação em Dança
Trabalho de videoarte de citação 
em dança.
 
Desenvolvimento de identidade 
visual, peças para redes sociais e 
vídeos.

2021



NEVES
identidade visual, webdesign, design 
gráfic, editorial

Edições Nebulosas

 
Criação de identidade visual, site, ilus-
trações e diagramação.

www.edicoesnebulosas.com.br

SOBRE
Edições nebulosas é um projeto de ex-
periência literária que vem através de 
um corpo virtual pensar a literatura em 
interlocução com as Artes do Corpo. 
Esse espaço visa, publicar, registrar, 
apresentar e promover conexões com 
as mais diversas expressões artísticas 
e culturais do nosso Ceará por meio da 
escrita.

2021

http://www.edicoesnebulosas.com.br


NEVES
identidade visual, webdesign, design 
gráfic, editorial

Edições Nebulosas

 
Criação de identidade visual, site, ilus-
trações e diagramação.

Desenvolvido em HTML, CSS e Jekyll.

www.edicoesnebulosas.com.br

SOBRE
Edições nebulosas é um projeto de ex-
periência literária que vem através de 
um corpo virtual pensar a literatura em 
interlocução com as Artes do Corpo. 
Esse espaço visa, publicar, registrar, 
apresentar e promover conexões com 
as mais diversas expressões artísticas 
e culturais do nosso Ceará por meio da 
escrita.

2021

http://www.edicoesnebulosas.com.br


graphic design

Ciclovida

Trabalho como designer, diretor e 
articulador de ações para a Ci-
clovida - Associação de Ciclistas 
Urbanos de Fortaleza.

Exemplos de materiais desenvolvi-
dos para eventos como Bicicultura 
São Paulo, Papo Ciclovida e Mês 
da Mobildade.

2015 - 2021



graphic design

Editora CeNE

Trabalho como gestor de comuni-
cação e designer gráfico da edito-
ra cene.

2020 - 2021



graphic design

UCB

Integro o grupo de comunicação 
da União de Ciclistas do Brasil e 
sou responsável pelo desenvolvi-
mento de algumas peças para 
redes sociais e mailing.

2015 - 2021



identidade visual + ilustrações

Sangue no Olho
Trabalho de videoarte.
 
Desenvolvimento de identidade 
visual, peças para redes sociais 
lâminas de créditos

danielneves.com/sangue

2021

http://danielneves.com/sangue


graphic design

Campanha Eleitoral 
PSB 40

Campanha Eleitoral para diretório 
estadual do Partido PSB e 
candidatos a vereadores.

2020



illustration, editorial design

TODO AMOR É 
FODA

Trabalho desenvolvido junto com o 
designer Diego Barros para a Editora 
CeNE.

Conceito editorial e ilustrações desen-
volvidos de forma cooperativa com a 
Editora CeNE.

CARACTERÍSTICAS
Acabamento: Brochura
Formato: 16x22 cm
Nº de páginas: 192
Categoria: Literatura Brasileira/Crôni-
cas/Poesia

SINOPSE
Aborda a dualidade do amor: tanto o 
lado bom, o abraço, o beijo, a cumpli-
cidade, a alegria nas pequenas coisas, 
quanto o lado ruim, a perda, a dor, a 
solidão, a saudade do que não volta 
mais. Aqui, você encontrará uma com-
pilação de poemas que foram sucesso 
na Internet, além de crônicas, contos 
e poemas inéditos, com os quais você 
vai se emocionar, rir e chorar. 

2019

20

Tral

Guarda no
fundo da gaveta
todas suas dores
desamores

Deixa lá

Com o tempo
você nem vai mais lembrar
aonde tudo isso
foi parar.

20

Com o tempo
você nem vai mais lembrar
aonde tudo isso
foi parar.

185

Molduras

Tirei nossas fotos da parede. Engraçado como as imagens se vão, mas as marcas 
fi cam. É assim na pele também. Os beijos secam como folhas de outono. As palavras 
voam pelo vento para outros lugares, outros ouvidos. Os sorrisos partem para outros 
olhares. Novos brilhos nas retinas de um novo amor. Novos toques de mãos. Novos 
abraços que um dia foram meus, foram seus, foram nossos...

Onde estávamos quando paramos de fazer cócegas em guerrinhas cheias de risos 
e pedidos de clemência pelas nossas vidas? Onde estávamos quando paramos de 
assistir a fi lmes, abraçadinhos embaixo do cobertor, acompanhados de pipoca e 
guaraná? Onde estávamos quando deitávamos para dormir e paramos de nos beijar, 
sem trocar mais “eu te amo” e virávamos um para cada lado, esperando logo apagar? 
Onde estávamos? Onde? Bem, talvez estávamos na parede, vestindo belas molduras, 
que nunca deviam amarelar...

29

DANIEL

NEDANIEL

NEVES

ilustrações e composição editorial

todo amor é foda_livro ilustração

DANIEL

NEDANIEL

NEVES

ilustrações e composição editorial

todo amor é foda_livro ilustração

70

Helena

Helena 
quando chegou ao Céu
deu aquele sorriso

O mesmo sorriso
que dava para nós
quando se sentava para
tomar o café da manhã
e fazer suas brincadeiras

Os anjos estavam ansiosos pela sua che-
gada.

https://www.editoracene.com.br/livros/todo-amor-e-foda


graphic design

Bike Anjo Fortaleza

Como voluntário no Bike Anjo For-
taleza, tive o prazer de planejar, 
organizar e desenvolver o material 
gráfico para divulgação de seus 
eventos.

2015 - 2018



identidade visual + ilustrações

LOTEAMENTO
Trabalho de videoarte.
 
Desenvolvimento de identidade 
visual, peças para redes sociais.

2021



digital painting

DIGITAL PAINTINGS
Different works that I develop us-
ing Procreate on my iPad

2020



digital painting

VARDAS POR AGNÉS 
POSTER

Second place in the from public after 
public vote. Part of the MERCI VARDA! 
Circuit.

Organized by Cena Cineclube and 
Cineclube Âncora, from Porto Iracema 
das Artes, the MERCI VARDA!, 
CIRCUIT occupied several spaces in 
the City from June 8 to July 26, in 
almost 50 days and 21 sessions. The 
Mostra was a tribute to the Belgian 
filmmaker living in France, Agnès Var-
da, who died last March at the age of 
90. The film club action will show a to-
tal of 36 works by the filmmaker, with 
debates conducted by women from 
the cinema and the arts in general. 
The sessions had interaction between 
cinema, 
poetry and music.The entire program 
was free and open to the public.

2019

DANIEL DANIELvardas

vardas por agnés,
cartaz colocado em segundo lugar
concurso circuito merci varda!



DANIEL

NEVES

contato@danielneves.com
+55 85 9 9629 0992

esse portfolio mostra algumas das coisas que 
sou capaz de desenvolver. espero que tenha 
gostado.

outras informações e trabalhos podem ser 
encontradas no meu site e instagram

danielneves.com 
instagram @danielneves 

mailto:contato%40danielneves.com?subject=Hey%20Daniel%2C%20I%27ve%20just%20saw%20your%20work%20on%20your%20portfolio
http://danielneves.com 

