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identidade 
visual



desenvolvimento 
de submarcas 
e ícones para a 
empresa Cardim 

/ 2019 



logotipo e 
identidade visual 
para o centro 
de pesquisa 
Genoma-USP

/ 2018-19





identidade visual e 
desenvolvimento de 
marca para produtos 
do restaurante Tavares

/2017



azeite  
de oliva

LOGOTIPO

ESTAMPA

ASSINATURA









redesenho de logotipo 
e desenvolvimento 
de papelaria, peças 
de comunicação e 
sinalização para o espaço 
de arte Ateliê 397

/ 2017



Escola da  
Floresta:  
Nuestro Norte 
es el Sur

com Fábio Tremonte 
artista e educador

r. gonzaga duque, 148. Pompéia / 55 1 3865.2220 atelie397.com 

sextas-feiras, 19h — 22h30 
     —→ semanal
duração 4 meses
início 14 de agosto





identidade visual e 
desdobramento de peças 
gráficas para o projeto 
cultural Zona da Mata, 
laboratório ambiental 
permanente no quintal do 
Goethe Institut São Paulo

/2016-17



2017





criação e 
desenvolvimento de 
identidade visual e 
peças gráficas para 
o espaço de arte 
.Aurora e projeto 
editorial Edições 
Aurora

/ 2015-16



Criação de logomarca 
e desenvolvimento de 
identidade visual da 
revista Pesquisa FAPESP 
com definição de padrão 
cromático para as editorias, 
bem como criação de 
submarca para programa 
de radio Pesquisa Brasil 

Pesquisa FAPESP

/2010-2012



editorial



Projeto gráfico, capa e 
diagramação do livro 
impresso e e-book  
“Vida e morte de uma 
Baleia-Minke no interior do 
Pará e outras histórias da 
Amazônia”, de Fábio Zuker,  
com ilutrações de  
Gustavo Caboco

PS São Paulo

/2019



Projeto gráfico e capa do 
livro “O cinema e seus 
outros”, de Lucas Bambozzi 
e Demétrio Potugal (org.) 

editora Equador

/2019





o mito 
da 
beleza

COMO AS IMAGENS 

DE BELEZA SÃO 

USADAS CONTRA  

AS MULHERES

Naomi 
Wolf

Capa do livro  
“O mito da beleza”,  
de Naomi Wolf,  
selo Rosa dos tempos 

editora Record

/2018



projeto gráfico e capa da 
publicação “A mulher é uma 
degenerada” com facsímile 
de Maria Lacerda de Moura, 
editora Tenda de Livros

/2018



projeto gráfico e capa 
do livro “Terminal 
10mg” do grupo 
MEXA. Edições Aurora

2018



Projeto gráfico e 
desenvolvimento de 
e-book interativo do 
prêmio “Respostas 
para o amanhã” 

Samsung

/2018



Projeto gráfico e edição 
de arte do livro “Gerais”, 
de Cadu Riccioppo, 
Carla Zaccagnini, João 
Loureiro e Rochelle Costi 

Edições Aurora

/2017



Projeto gráfico, capa, 
diagramação  e 
desenvolvimento de 
tipografias para o livro 
“Cidade Queer, uma 
leitora” e sua edição inglês 
“Queer ciy, a reader”,  
vários autores 

Edições Aurora

/2017



Projeto gráfico, capa e 
diagramação para as 
publicações de artistas: 
“Sobre ruínas, memórias 
e monumentos”, de Bel 
Falleiros e “Sem sorte no 
cassino e outras pinturas”, 
de Marcelo Pacheco

/2015

/2018



Projeto gráfico, capa e 
diagramação do livro  
“Para um léxico dos usos”,  
de Stephen Wright

Edições Aurora

/2016



Projeto gráfico e capas da 
coleção “101” para editora 
Sextante. Diagramação 
dos livros “101 canções 
que tocaram o Brasil”, 
de Nelson Mottta e “101 
brasileiros que fizeram 
história”, de Jorge Caldeira 

Sextante

/2016



Projeto gráfico, capa  
e diagramação do livro  
“Pequenos contos negros”, 
de Blaise Cendrars

SM Edições

/2016



Projeto gráfico e 
concepção de produção 
gráfica para a coleção 
Ensaios, vários autores

Edições Aurora

/2015



Direção de arte, 
reformulação de projeto 
gráfico e criação de 
logotipo e identidade visual 
para revista Pesquisa 
FAPESP e seus programas 
de rádio e vídeos

Pesquisa FAPESP

/2010-2012



Edição de arte, layout e 
criação de infográficos 
para reportagens da revista 
Pesquisa FAPESP

Pesquisa FAPESP

/2010-2012



Projeto gráfico e 
diagramação para 
catálogos do Prêmio 
Conrado Wessel

Pesquisa FAPESP

/2010-2012



Projeto gráfico  
de caixa e livros   
“Júlio Mesquita  
e seu tempo”, de  
Jorge Caldeira 

editora Mameluco

/2012



estampas



estampas para a 
marca FIT Sports 

/2018



pesquisa 
iconográfica e 
desenvolvimento 
de estampas para 
acompanhar a 
identidade visual da 
Casa do Povo 

/2018



cartazes e 
peças gráficas



cartaz 
comemorativo  
30 anos do  
Coral Tradição, 
Casa do Povo

 

/2018



convite e programa do 
evento em memória 
ao levante do gueto de 
Varsóvia, Casa do Povo
 

/2018



peça gráfica e informativa 
“Developing identities...” 
sobre projeto cultural  
na Ocupação São João  
desenvolvido por Lanchonete.
org

/2016



concepção de publicação 
e desenho de infográficos 
para o guia bilíngue “Hortas 
Livres”  
Lanchonete.org e  
Goethe Institut São Paulo

/2016



pesquisa e desenvol-
vimento de embalagem, 
desenho gráfico e arte-
finalização para caixa de 
DVDs da  
produtora Maria  
Farinha Filmes

/2016



Projeto gráfico para caixa, 
encartes e rótulos de DVDs 
da coleção “Cinema nas 
aldeias Xavante - ver, ouvir 
e debater” 

Museu do Índio  
Funai
/2015



minibio

Laura Daviña é designer gráfica, editora de arte e 
ilustradora. Formada em Artes Visuais pela Faap 
(2004) com pós-graduação lato sensu em design 
gráfico USP- Mariantonia (2009), trabalha em mídia 
impressa e digital para as áreas artística e cultural. 
Foi editora de arte na SM Edições e na revista 
Pesquisa FAPESP e como freelancer desenvolve 
projetos gráficos para catálogos, livros, revistas e 
identidades visuais. 

Foi gestora do espaço autônomo .Aurora (2013) e 
co-fundadora e responsável pela edição de arte da 
Edições Aurora (2013-2018). Desde 2015 coordena o 
projeto Publication Studio São Paulo, integrante da 
plataforma internacional Publication Studio.  

Mantém sua prática de pesquisa em design voltada 
para a investigação de relações entre imagem e 
produção de conhecimento.Desenvolvendo oficinas 
e criações coletivas a partir da experimentação 
gráfica em comunicação visual. Para isso integra e 
habita o ateliê comunitário Parquinho Gráfico, na 
Casa do Povo, São Paulo. 
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