
Diretor de arte, artista visual, tatuador e escritor. Bacharel em Comunicação Social - 
Publicidade e Propaganda e pós-graduando em História da Arte. Com obras literárias 
publicadas pelas editoras nacionais Inverso, Buriti, Cavalo Café e Lendari. Exposições e 
performances artísticas em eventos multiculturais e galerias nas cidades de Curitiba, São Paulo 
e Goiânia. 
Atualmente estudante autodidata  de códigos, front end e essas coisas esquisitas da web, 
tatuador nômade de botânia e fauna com tinta preta e diretor de arte no estúdio indie de design 
multidisciplinar Coverge. 

Direção de Arte | Artes Visuais | Escrita Criativa

Curitiba | Paraná
heyalbqrq@gmail.com
+55 041 995893372
www.heyalbqrq.glitch.me

WASHINGTON ALBUQUERQUE

Línguas

Português - Nativo
Inglês - Intermediário

Design Gráfico
Design Editorial
Front End
Gestão de Projetos
Processos Criativos
Redação

Skills

Adobe Photoshop
Adobe Illustrator
Adobe InDesign
Wordpress
HTML+CSS

Ferramentas

Coverge
Diretor de Arte
2018 /

Designer com foco na criação de 
branding e produtos editoriais. 
Gestor de projetos, diretor de 
produção e colaborador em 
processos administrativos.

Tinta Colab
Artista Plástico
2016 - 2018

Fundador, administrador e artista de 
tatuagem no colaborativo Tinta, 
anexo ao coletivo CasaTrezeStudio 
em Curitiba.

Editora InVerso
Social Media
2015 - 2016

Designer gráfico, redator e gestor de 
conteúdo para redes sociais. 
Colaboração em projeto editorial e 
comunicação.

CasaTreze Studio
Diretor de Arte
2016 - 2019

Designer gráfico, front end e 
produtor de branding e conteúdo 
voltado para publicidade e design. 
Gestor de projetos e produção gráfica 
e audiovisual. 

CasaTreze Studio
Social Media
2015 - 2016

Designer gráfico, redator e gestor de 
redes sociais. Ativo em produções de 
campanhas publicitárias e eventos 
multiculturais.
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o Centro Universitário Curitiba
Bacharel
Comunicação Social
Publicidade e Propaganda
2014 - 2018

Estácio de Sá
Pós Graduação
História da Arte
2020 - Cursando

Faculdade da Indústria - IEL
Curso de Extensão
Desenvolvendo a Criatividade 
com Mapas Mentais
2017



Exibições

Telas Vivas
Centro Universitário Curitiba
Trabalho de Conclusão de Curso do Bacharel, abre um 
diálogo entre a tatuagem como um novo estilo de arte e a 
ressignificação de signos a partir de experiências pessoais e 
os valores e imagem do tatuado na sociedade.
2018

Papum  #2
Vila Urbana
Exposição de obras e performance ao vivo de tatuagem no 
estilo botânico com tinta preta.
2018

Wild Tattoo Day #2
Haus Tattoo Studio GYN
Exposição de obras e performance ao vivo de tatuagem no 
estilo botânico com tinta preta.
2018

Belona
Coverge
www.coverge.com.br/belona
Publicação de jogo de cartas/tabuleiro abstrato de 
estratégia inspirado na cultura Cyberpunk. O jogo é 
composto por cartas, dados e cubos, apresentado no modo 
competitivo, busca também incentivar pensamento 
estratégico e lógico.
2021

O Extraordinário Mundo de Greta
Coverge
www.heyalbqrq.glitch.me/publicacoes.html
Publicação de novela ficcional no formato digital e 
impresso. A história narra a jornada de um ceifeiro pela 
Terra em busca da compreensão dos sentimentos e ações 
humanas.
2021

Há Pétalas Sob o Sol
Coverge
www.heyalbqrq.glitch.me/publicacoes.html
Publicação independente do estilo romance nos formatos 
digitais (epub, mobi e pdf) e impresso. A história aborda 
temáticas como racismo, opressão social e questões de 
sexualidade  em um cenário ficcional.
2020

Antologia Insólitos
Editora Cavalo Café
Conto selecionado em edital - conto Reminiscência.
2020

Antologia Creepypasta Vol. 3
Editora Lendari
Conto selecionado em edital - conto Santo Amaro.
2019

Antologia Mundos Vol. 5
Editora Buriti
Conto selecionado em edital - conto A Fera e a Rosa.
2015

Antologia Híbridos
Editora Buriti
Conto selecionado em edital - conto Sob Sangue e Trevas.
2015

Publicações

Deixa Eu Te Falar Que
Podcast
www.instagram.com/deixaeutefalarque
#detfq é um podcast curioso e experimental, sobre 
devaneios e ideias mirabolantes ilustradas e discutidas com 
o auxílio do cinema, literatura e outras artes. É conversado 
sobre nostalgia e Vaporwave, humanidade e o Cyberpunk, 
emoções e as cores em Mad Max e muito mais.
2020/

escreve/apaga
Bloco de Notas Online
www.escreveapa.ga
Projeto desenvolvido durantes estudos de front end, o 
objetivo foi a criação de um espaço online para anotações 
rápidas e simples, com funcionalidades práticas como 
Salvar Arquivo, Resetar Texto, um banco de emojis
ilustrativos e LocalStorage - Javascript que permite 
preservar o conteúdo na página, mesmo após fechar o 
navegador.
2019

Universo Coverge
Coleção Editorial
www.coverge.com.br/universocoverge
Indendente e colaborativo, esse projeto busca incentivar a 
produção cultural e o livre acesso à informação através de 
antologias multimidiáticas temáticas em formato impresso 
e com distribuição gratuita do formato digital (epub, mobi e 
pdf), democratizando a literatura e a produção editorial.
2018

Telas Vivas
Projetos Fotográfico
www.be.net/heyalbqrq
Segundo momento da pesquisa do TCC do bacharel em 
Publicidade e Propaganda, o ensaio busca evidenciar a 
unicidade das características presentes em cada arte criada 
e tatuada, assim como suas telas - pessoas tatuadas -, 
através de suas expressões corporais e faciais, percepções 
sobre sí mesmos e a recepção da arte da tatuagem na 
cultura na qual estão inseridos.
2018

Projetos


