RAFAEL NOBRE DESIGN & ILLUSTRATION
contato@rafaelnobre.com
55 21 41O1-6229
rafaelnobre.com

Rafael Nobre é designer gráfico e ilustrador com cerca de 1O anos de experiência no mercado editorial.
É formado em Desenho Industrial/Programação Visual pela Universidade Federal do Rio de Janeiro.
Desenvolve em seu estúdio, projetos de identidade visual, livros, catálogos, embalagens, peças
promocionais, além projetos autorais e artísticos.
Seu trabalho já foi selecionado na Bienal de Design Gráfico da ADG, foi finalista do prêmio de melhor
capa de livro Jabuti, foi premiado e finalista no prêmio Melhor Capa de livro Getty Images Brasil e recebeu
o selo Altamente recomendável/FNLIJ.
Trabalhou no Grupo Editorial Record no setor de design, onde desenvolveu seus primeiros projetos
de capa de livro, peças promocionais e ilustração. Trabalhou como freelancer para grandes editoras
e instituições.
Foi co-fundador e sócio da produtora e editora Babilonia Cultura Editorial onde produziu e criou
workshops de capacitação do mercado editorial, projetos autorais de livros e eventos culturais, além de
serviços de branding, design e conteúdo para empresas como BNDES, CPFL Energia, Metrô Rio e diversas
editoras do país.

2OO4–2OO9 EBA/UFRJ

2OO5–2OO6 Grupo Editorial Record
2OO6–2OO7 Redley
2OO7 Grupo Editorial Record
2OO7–2O12

Graduação em Comunicação Visual / Design na Escola de Belas Artes – EBA / Universidade Federal do Rio
de Janeiro – UFRJ. Foi Integrante do grupo de pesquisa Fotopoética. Desenvolvimento do trabalho Navegante
íntimo, apresentado na XXX Jornada Giulio Massarani de Iniciação Científica, Artística e Cultural da UFRJ.
Estágio Criação de capas de livro, folders, cartazes e convites
Estágio Criação de estampas e material promocional da coleção inverno 2OO7
Designer assistente Criação de capas de livro, diagramação, ilustração e convites
Frelancer Criação de capas de livro, projeto gráfico e ilustração

2O12–2O17 Babilonia Cultura Editorial

Co-fundador/Diretor de arte da editora e produtora de design e conteúdo. Atividades: Design e direção de
arte, gestão de equipe, edição de livros, branding.

2O17 Rafael Nobre Design & illustration

Fundador/Diretor do estúdio de criação de design e ilustração com foco no mercado cultural

Palestrante

A fotografia nas capas de livro (2OO9/2O1O/2O11/2O13) ECO/UFRJ - Curso: Produção Editorial
O processo de criação das capas de livros com foco no uso da fotografia.
Babilonia na Livraria da Travessa (2O12 - Livraria da Travessa) - O processo de criação do design de
capas de livros
Gestão, Produção Editorial e Gráfica (2O14 - ADEGRAF) Branding editorial e Design de livros.
Bastidores do livro (2O13/2O14/2O15) - O processo de criação das capas de livros / Breve história das
capas de livros no Brasil / O Editor e o designer / O projeto gráfico / Branding editorial

