
Fernanda Sanovicz

peter kuper art | über-inc • estágios de verão
• Organziuação do acervo de Peter Kuper.
• Projeto editorial para a publicação FullBeauty.

2015 & 2016
Nova Iorque, E.U.A

fe sanovicz ilustração e design
• Ilustradora autônoma. Clientes incluem os veículos 
digitais Aupa, Hey.Alma, Bust, entre outros.

2017 – presente

São Paulo, Brasil

2014 (mar. – ago.)
São Paulo, Brasil

korá design • designer gráfico
• Responsável pelos clientes educacionais da empresa: 
ICLEI, Escola Carandá Vivavida e GVces.
• Responsável pela criação de apresentações e materiais 
de branding para diversos clientes.

2011 – 2013
São Paulo, Brasil

trip editora e propaganda • designer gráfico
• Assistente de arte para a revista Vista C&A.
• Designer para a revista Trip.

estágios • trip editora e propaganda | ana couto 
branding | sesc pompeia | costa galli
• Pesquisa e ajustes de materiais de branding.
• Arte-educadora para exposições educativas.
• Design editorial e finalização de arquivos.

2009 - 2011
São Paulo, Brasil

experiência                                                                                                                                   

premiações pela ai-ap                                                                         
(American Illustration - American Photography)                                                                                                                                    

- Peças Escolhidas: 
    Latin American Ilustración 7 (2018)
    Latin American Ilustración 8 (2019)
    American Illustration 39 (2019)
    American Illustration 40 (2020)

- Peça selecionada para a publicação LAF/LAI
    Latin American Ilustración 6 (2017)

(11) 98122-2524 | fesanovicz@gmail.com

LinkedIn  •  fesanovicz.com • behance.net/fesanovicz
designer, illustratora e educatora

feiras / exposições                                                                                                                       

2022 - Missouri, E.U.A
icon 11’s galery show

2019 - São Paulo, Brasil
fim do mundo ii (lage.sp)

2018 - São Paulo, Brasil
feira miolos (biblioteca mário de andrade) 
feira des.gráfica (mis-sp)

2018 - Nova Iorque, E.U.A
the sketchbook project 
(exposição na governors island)

2017 - Nova Iorque, E.U.A
mocca arts (society of illustrators)

2016 - São Paulo, Brasil
lambes na laje (red bull station)

trabalhos voluntários                                                                                                                        

2018 – 2019 - São Paulo, Brasil
creative mornings
• Facilitação gráfica.

2017 – 2019 - São Paulo, Brasil
jovens sem fronteiras
• Co-gestora do coletivo de voluntários 
que realizam projetos de impacto social 
em comunidades vulneráveis e promovem 
debates sobre Direitos Humanos.

2015 - Nova Iorque, E.U.A
bronx writing academy - after school
• Professora do programa de after school 
em artes para o ensino fundamental.

idiomas                                                                                                                                            

Português (nativo)
Inglês (fluente)
Espanhol (intermediário)

softwares                                     

adobe: Illustrator, Indesign, Photoshop
microssoft: Exel, Powerpoint, Word
ios (ipad): Procreate

Professora, ilustradora e designer, trabalha como autônoma desde 2013 e leciona em nível universitário desde 
2019. Em sua prática, a educação é uma forte ponte usada para conectar pessoas através da arte. Em 2017, criou 
o Drink//draw, evento que treina a prática do desenho de observação e que incentiva o desenvolvimento do olhar, 
e a conexão com o ato de desenhar. Como freelancer, tem trabalhado para clientes editoriais e do terceiro setor.

universidade anhembi morumbi - mestrado em design
Pesquisa sobre o potencial narrativo em ilustração

2018 - 2020
São Paulo, Brasil

school of visual arts (sva)
BFA Illustration and Cartooning
Dean’s List: Winter 2016; Fall 2016; 
Exposições: Printshow 2014; Printshow 2017;

2014 – 2017
Nova Iorque, E.U.A

2008 – 2011
São Paulo, Brasil

escola superior de propaganda e marketing
Bacharelado em Design Gráfico com ênfase em 
comunicação visual e marketing

educação                                                                                                                                            

universidade anhembi morumbi • professora
• Docente nos cursos de Design Gráfico, Design de Moda, 
Design de Games, Arquitetura e Negócios da Moda.

2019 – presente

São Paulo, Brasil


