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Formação Acadêmica

Mestrado em Desenho Urbano – conclusão em 2000
Universidade de Brasília - UnB

Graduação em Arquitetura e Urbanismo – conclusão em 1992
Universidade Federal do Ceará -UFC

Experiência Profissional

Atual – desde 2012 Aria Empreendimentos Sustentáveis 
Arquiteto Urbanista

 Desenvolver os projetos de urbanismo (estudo preliminar, anteprojeto e projeto executivo),
planimetria, memorial descritivo, normas de gabarito e quadros demonstrativos de unidades
imobiliárias. Preparar propostas técnicas para licitações realizadas pelo Governo do Distrito-
Federal  e  outros.  Assessorar  a  empresa  nas  reuniões  com  os  órgãos  responsáveis  pelo
gerenciamento dos projetos.

2006 a 2015 Universidade Católica de Brasília – UCB

 Ministrar as disciplinas de: Projeto de Urbanismo 2; Projeto de Arquitetura 2 -  Pequenos
Programas;  Projeto  de  Arquitetura  6  -  Grandes  Vãos;  Conforto  Ambiental  Ergonômico;
Instalações e Equipamentos 1; e Instalações e Equipamentos 2;

2006 a 2013 Centro Universitário UNIEURO
 

 Ministrar as disciplinas de: Introdução ao Meio Ambiente Antrópico; Percepção Morfológica
do Espaço;  Introdução ao  Meio Ambiente  Antrópico;  Introdução ao Projeto;  Projeto  VIII;
Projeto VII; Projeto III e Projeto II; Desenho Arquitetônico; Desenho Geométrico e Exercícios
Morfológicos; 

2007 a 2012 Empresa de Topografia e Cartografia TOPOCART
 

 Desenvolver os projetos de urbanismo (estudo preliminar, anteprojeto e projeto executivo),
planimetria, memorial descritivo, normas de gabarito e quadros demonstrativos de unidades
imobiliárias dos projetos licitados. Preparar propostas técnicas para as licitações realizadas
pelo  Governo  do  Distrito-Federal.  Assessorar  a  empresa  nas  reuniões  com  os  órgãos
responsáveis pelo gerenciamento dos projetos (SEDUMA – Secretaria de Desenvolvimento
Urbano e Meio Ambiente e NOVACAP).

1999 a 2007 Ministério da Educação/MEC - Secretaria de Educação Básica/Diretoria 
de Políticas de Ensino Médio

 
 Assessoria  à  Diretoria  de  Ensino  Médio  na  formulação  de  políticas  para  esta  etapa  da

educação  básica.  Gerenciamento  de  equipe  multidisciplinar  composta  de:  engenheiros,
pedagogos, advogados e economistas. Acompanhar os processos dos convênios do Programa
de Desenvolvimento do Ensino Médio / Projeto Alvorada com recursos de 2000, 2001 e 2002



nos Estados do AC, AL, BA, CE, MA, PA, PB, PE, PI, RN, RO, SE e TO. Monitorar a implantação
das ações  de infraestrutura dos  referidos  convênios por meio  da análise e avaliação  dos
projetos  arquitetônicos  e  complementares  (projetos  de  instalações,  planilhas  de  custo,
cronograma  físico-financeiro,  entre  outros),  emitir  pareceres,  acompanhar  e  fiscalizar  as
obras em execução.  Prestar assistência técnica aos estados envolvidos com o projeto nas
questões referentes à execução das ações planejadas, ressaltando as áreas de infraestrutura,
licitações, fiscalização de obras, auditorias e análise e avaliação de desempenho dos projetos
arquitetônicos e complementares. Coordenar o desenvolvimento e a implantação do sistema
de monitoramento da execução das ações dos convênios do Programa de Desenvolvimento
do Ensino Médio / Projeto Alvorada;

2003 a 2006 Instituto de Ensino Superior Planalto - IesPLAN
 

 Ministrar as disciplinas de: Introdução a Arquitetura e Urbanismo; História da Arquitetura e
do  Urbanismo  da  Antiguidade;  História  da  Arquitetura  e  Urbanismo  do  Brasil
Contemporâneo;  Estudos  Especiais  em  Teoria  da  Arquitetura  e  do  Urbanismo;  Aspectos
Expressivos e Simbólicos do Espaço e Projetos de Edificações e Urbanismo VI;

2003 a 2004 Centro de Ensino Unificado de Brasília/UniCEUB
 

 Ministrar a disciplina de: ARQ-V (Projeto Arquitetônico V);

2001 a 2002 Escritório de Arquitetura e Urbanismo AMBIENTAU
 

 Preparar propostas técnicas para as licitações realizadas pelo Governo do Ceará. Desenvolver
os projetos de urbanismo (estudo preliminar, anteprojeto e projeto executivo), planimetria,
memorial descritivo e normas de gabarito dos projetos licitados. Assessorar a empresa nas
reuniões  com  os  órgãos  responsáveis  pelo  gerenciamento  dos  projetos  (Prefeitura  de
Caucaia - Ceará);

1999 a 2000 Universidade de Brasília - UnB
 

 Ministrar as disciplinas de: Desenho Arquitetônico; Metodologia de Projeto e AutoCAD 2D;

2001 a 2002 Faculdade de Arquitetura e Urbanismo - UnB
 

 Ministrar  as  disciplinas  de:  Projeto  Arquitetônico  I;  Projeto  Arquitetônico  III;  Desenho  e
Plástica II; e Computação Gráfica Aplicada a Arquitetura;

1996 a 1999 Empresa de Topografia e Cartografia TOPOCART
 

 Preparar propostas técnicas para as licitações realizadas pelo Governo do Distrito-Federal.
Desenvolver os projetos de urbanismo (estudo preliminar, anteprojeto e projeto executivo),
planimetria, memorial descritivo, normas de gabarito e quadros demonstrativos de unidades
imobiliárias  dos  projetos  licitados.  Assessorar  a  empresa  nas  reuniões  com  os  órgãos
responsáveis pelo gerenciamento dos projetos (IPDF – Instituto de Planejamento do Distrito
Federal e NOVACAP). Projetos Urbanísticos desenvolvidos: a) Setor Habitacional Decoberto –
RA IX / Ceilandia;  b)  QS11 da Vila Areial  -   RA III  /  Taguatinga (Habitação de Interesse
Social); c) Área de Desenvolvimento Econômico de Águas Claras – RA III / Taguatinga; d)



TaguaPark – RA III / Taguatinga; Expansão do Paranoá – RA VII / Paranoá; e Regularização
de São Sebastião – RA XIV / São Sebastião.

1992 a 1996 Escritório de Arquitetura Joaquim Campelo
 

 Criar e desenvolver projetos de edificações e urbanismo. Realizar levantamentos, medições,
especificação de materiais, detalhamento dos projetos, acompanhamento de obras;

1990 a 1991 Escritório de Arquitetura ARQ&URB
 

 Colaborar na criação e desenvolvimento de projeto de hospitais e de revitalização de áreas
urbanas;

1987 a 1988 Secretaria de Ação Social do Estado do Ceará/PROAFA - Programa de 
Reurbanização das Favelas da Região Metropolitana de Fortaleza

 
 Realizar proposta de reurbanização da favela do Campo do América e Morro Santa Teresinha,

Bairro Aldeota - Fortaleza;


