DIVULGAÇÃO DE CHAPAS NO PROCESSO ELEITORAL DO CAU
CHAPA 01 - CE/SC
Candidatos:
Candidato a conselheiro federal e respectivo suplente de conselheiro
NOME (Titular): RODRIGO KIRCK REBÊLO e NOME (Suplente): FERNANDA MARIA MENEZES
Candidatos a conselheiros estaduais e respectivos suplentes de conselheiros
01 - NOME (Titular): RODRIGO ALTHOFF MEDEIROS e NOME (Suplente): DANIEL OTAVIO MAFFEZZOLLI
02 - NOME (Titular): PATRICIA FIGUEIREDO SARQUIS HERDEN e NOME (Suplente): EDUARDO KINCHESCKI
03 - NOME (Titular): HENRIQUE RAFAEL DE LIMA e NOME (Suplente): ANA RAQUEL WITTHOFT
04 - NOME (Titular): MAURICIO ANDRE GIUSTI e NOME (Suplente): DOUGLAS GOULART VIRGILIO
05 - NOME (Titular): eliane de queiroz gomes castro e NOME (Suplente): ANA CARINA LOPES DE SOUZA ZIMMERMANN
06 - NOME (Titular): FELIPE BRAIBANTE KASPARY e NOME (Suplente): JOSE ALBERTO GEBARA
07 - NOME (Titular): LUIZ CARLOS CONSONI e NOME (Suplente): DIEGO RICARDO ANGONEZE
08 - NOME (Titular): JERUSA BRACELLO SUMARIVA e NOME (Suplente): ROSANE DAHLKE
09 - NOME (Titular): LEONARDO CARDOSO DE SOUZA e NOME (Suplente): ROSANE GIANNELLA KASEMODEL
10 - NOME (Titular): JULIANA MARODIN CORDEIRO e NOME (Suplente): CAROLINA FERNANDA KUHL
11 - NOME (Titular): Maryella Moreira Campos e NOME (Suplente): MARIA LUIZA NUNES CARITÁ
12 - NOME (Titular): Francieli Spindola Silva e NOME (Suplente): CARLOS FERNANDO MACHADO PINTO
13 - NOME (Titular): UMBERTO JOAO BRAGAGLIA e NOME (Suplente): ALINE DOS SANTOS NUNES
14 - NOME (Titular): RICARDO MARTINS DA FONSECA e NOME (Suplente): CRISTIANE SILVEIRA DA SILVA
15 - NOME (Titular): PHILLIP JOSÉ MARTINS e NOME (Suplente): FERNANDA MACHADO DILL
16 - NOME (Titular): CHARLES DALL'ORSOLETTA e NOME (Suplente): ELIZIANE RAQUEL DA SILVA MADEIRA
17 - NOME (Titular): Bruna da Assunção Costa Geremias e NOME (Suplente): GUILHERME FEIJÓ VIEIRA

Obs: Veja a síntese de currículo de cada condidato após o plano de trabalho.
Meios Oficiais de divugação:
Lista de meios oficiais de propaganda da chapa
inovacausc
https://m.facebook.com/Inova-Cau-SC-102623088232666/
e-mail inovacausc@gmail.com
@inovaCau
https://www.linkedin.com/in/inova-cau-sc-8ab35b1b5
Tiktok: @inovacau
Plano de Trabalho
A chapa InovaCAU surgiu naturalmente com a convivência entre colegas arquitetos que sentem a necessidade de ter o conselho mais
próximo e mais atuante nas questões de valorização profissional.
Acreditamos que é importante ter os diferentes matizes da proﬁssão, precisamos ter arquitetos de diferentes ofícios dentro do que é
praticar arquitetura, o arquiteto de escritório/empresa, o proﬁssional liberal, o arquiteto servidor público, o arquiteto professor que tem a
paixão por lecionar. Encontramos essa sintonia e conseguimos mesmo que inicialmente, já mostrar que temos muita sinergia.
Para nós, a função de um conselho é orientar. É disponibilizar formas para que a sociedade e os proﬁssionais entendam e pratiquem a
Arquitetura e o Urbanismo em sua melhor performance nos seus projetos, com ética e respeito a todas as normas e principalmente, às
pessoas.
Nossas propostas baseiam-se nesses aspectos principais em que acreditamos que o CAU SC possa ser mais efetivo e fazer a diferença para
nós profissionais: Ensino, Gestão, Exercício e Valorização Profissional.

Nosso objetivo é que o CAU SC seja cada vez mais inovador, e continue sendo referência para os outros conselhos no Brasil.
Acreditamos num CAU que possa quebrar paradigmas, discutir e oferecer soluções para os anseios dos arquitetos, soluções para nossa
atuação.
Queremos mais valorização proﬁssional, queremos menos burocracia e mais ferramentas que nos conectem uns com os outros, com nosso
Conselho, com a sociedade, com a cidade.
Em síntese, queremos um CAU que ajude os estudantes de Arquitetura e Urbanismo a se prepararem melhor para o exercício proﬁssional,
um CAU que mostre à sociedade o valor de nossa proﬁssão e que ofereça meios para que possamos atuar com dignidade e principalmente
que a sociedade entenda o valor profissional do arquiteto.

Candidato a conselheiro federal e respectivo suplente de conselheiro
1 - NOME (Titular): RODRIGO KIRCK REBÊLO

Formado pela UNIVALI em 2005 em Arquitetura e Urbanismo, premiado nacionalmente e internacionalmente, sendo mestre em Arquitetura
pelo IPT - Instituto de Pesquisas Tecnológicas de São Paulo . Docente em programas nacionais de pós-graduação em arquitetura e
urbanismo, proprietário de três escritórios e conselheiro do CAU/SC por dois mandatos.
1 - NOME (Suplente): FERNANDA MARIA MENEZES

Possui graduação em Arquitetura e Urbanismo e mestrado em Urbanismo, História e Arquitetura da Cidade, ambos pela Universidade Federal de
Santa Catarina.
Atuação profissional em ensino, projetos de arquitetura e de intervenções urbanas.
Arquiteta da Secretaria de Estado da Infraestrutura e Mobilidade, atuando na área de projetos de arquitetura de edificações públicas.
Professora do curso de Arquitetura e Urbanismo da Universidade do Sul de Santa Catarina – UNISUL – nas disciplinas de Projeto Urbano e Projeto
de Arquitetura, sendo professor coordenador de TCC - Trabalho de Conclusão de Curso.

Candidatos a conselheiros estaduais e respectivos suplentes de conselheiros
1 - NOME (Titular): RODRIGO ALTHOFF MEDEIROS

Arquiteto e Urbanista RODRIGO ALTHOFF MEDEIROS

Nascido em Tubarão em 08/05/1958, casado, tem dois filhos, 1 neto.

Graduado no curso de Arquitetura e Urbanismo pela Universidade do Vale do Rio dos Sinos (1983), especialista em Planejamento Urbano pela
Fundação Universidade Regional de Blumenau (1991), mestrado em Arquitetura - Tecnologia do Ambiente Construído pela Universidade Federal
de Santa Catarina (2006). Professor titular da Universidade do Sul de Santa Catarina desde 1999, Coordenador do Curso de Arquitetura e
Urbanismo desde 2009. Autor do livro CIDADES EM CRESCIMENTO - inﬂuência da Ferrovia Tereza Cristina nas cidades do sul. Diretor proprietário
da Arco A Arquitetura e Construção Ltda. Experiência na área de loteamentos, com ênfase em planejamento urbano e projetos de ediﬁcações
comerciais, industriais e residenciais, atua principalmente nos seguintes temas: planos diretores, pousadas, tratamento de áreas verdes, parques
de lazer. Autor e Coordenador técnico da equipe de elaboração do Parque Urbano do Aeroporto com 23 ha. e o Parque Ambiental Usina Jorge
Lacerda com 50 ha, projetou os edifícios públicos Centro Cultural – Museu Willy Zumblick, novo Terminal Rodoviário Urbano de Tubarão. Na
esfera publica foi Secretario Municipal de Desenvolvimento Urbano de Tubarão, Secretario Municipal de Planejamento de Tubarão, presidiu a
Comissão Municipal de Bem Estar Social, presidiu a Comissão Municipal de Transito, presidiu a COUDETU - Companhia de Desenvolvimento
Urbano de Tubarão e foi vice-prefeito 1997/2000, prefeito em exercício e vereador 2000/2004. Membro do Conselho da Cidade que presidiu de
2016 a 2018. Conselheiro Estadual do Conselho de Arquitetura e Urbanismo de Santa Catarina 2018/2020.
1 - NOME (Suplente): DANIEL OTAVIO MAFFEZZOLLI

Arquiteto e Urbanista pela Universidade Regional de Blumenau - FURB (ano de 2000)
Mestrando em Desenvolvimento Sustentável (Maestria en Desarrollo Sustentable) pela Universidad Nacional de Lanus/Rede FLACAM, UNLA,
Buenos Aires, Argentina
Sócio Proprietário da OCTUS ARQUITETURA desde 2015
Sócio Proprietário da HUB Construtora e Incorporadora desde 2018
Professor de disciplinas de Ateliê (Prática de Projeto) na Universidade Regional de Blumenau - FURB desde 2011
2 - NOME (Titular): PATRICIA FIGUEIREDO SARQUIS HERDEN

Arquiteta e Urbanista, MBA em Plataforma BIM , empresária do setor de Tecnologia da Informação.Conselheira do CAU SC atuante na CEP Comissão de Exercicio Proﬁssional. Vasta experiência de mais de 25 anos amparados pela TI , englobando todas as fases dos projetos, incluindo
as aprovações legais e compatibilizações até a execução de obra civil e interiores. Consultora da indústria AEC em adoção e gestão BIM, com
foco no aprimoramento de processos.
2 - NOME (Suplente): EDUARDO KINCHESCKI

Eduardo Kinchescki, atuo a 21 anos nas áreas de projetos arquitetônico e complementares, residenciais e comerciais. Antes da formação em
Arquitetura e Urbanismo, concluí o curso Técnico de Edificações.
Sou proprietário de duas empresas do ramo, uma construtora que atua diretamente nas áreas de construção, reforma e manutenção
predial e outra empresa, mais especifica na parte de metalúrgica, aço inox, ACM, vidros e esquadrias em alumínio.
3 - NOME (Titular): HENRIQUE RAFAEL DE LIMA

Arquiteto e Urbanista com escritório na cidade de Joinville - SC atuando em projetos residenciais, comerciais e industriais.
3 - NOME (Suplente): ANA RAQUEL WITTHOFT

Arquiteta e Urbanista formada em 2008, atuou por 4 anos fora do País, e atuante neste momento na cidade de Jaragua do Sul com projetos
Arquitetônicos residenciais e comerciais e projetos de Interiores.
4 - NOME (Titular): MAURICIO ANDRE GIUSTI

Formado pela Unoesc Xanxerê (2011)
MBA plataforma BIM INBEC/UNIP (2018)
Arquiteto e Urbanista autônomo em São Miguel do Oeste
4 - NOME (Suplente): DOUGLAS GOULART VIRGILIO

Fundador e sócio-diretor da Ocabrasil Arquitetura+Construção (2009); Vice-Presidente do IAB-SC Núcleo grande Florianópolis (2017-2019);
Diretor Financeiro IAB-SC Núcleo grande Florianópolis (2013); Co-fundador do IAB-SC Núcleo grande Florianópolis (2013); Arquiteto e Urbanista
(UNISUL-2012) ; Técnico em Ediﬁcações (IFSC-2003); Atuou em escritórios de renome como MarchettiBonetti+ (2012), Gobbi Arquitetos
Associados (2004) em Florianópolis e A&Q Architects (2012), em Hong Kong; Experiência em projeto de arquitetura residêncial, arquitetura
comercial, engenharia, paisagismo, urbanismo e interiores. Atualmente dedica-se à Turn Key de obras residênciais e comerciais.

5 - NOME (Titular): eliane de queiroz gomes castro

Arquiteta urbanista , residente em Rio do Sul cidade do alto Vale do Itajaí, meu escritório se tornou empresa em 2017, ﬁliada a ASBEA, trabalho
com projetos residenciais , comerciais e de interiores, com especialização em Arquitetura Hospitalar.
5 - NOME (Suplente): ANA CARINA LOPES DE SOUZA ZIMMERMANN

Com formação em Arquitetura e Urbanismo, desde 2008. Já integrou a equipe de arquitetura de
projetos e acompanhamento de obras de lojas físicas para as marcas Lilica & Tigor, One Store e
arquiteta responsável pelos projetos de lojas das marcas do Grupo Malwee, onde coordenou
associou ao escritório Casa de Projetos Arquitetura e Design em Joinville, Santa Catarina onde é
projetos residenciais e comerciais.

varejo do Grupo Marisol no desenvolvimento de
Rosa Chá em todo o Brasil. Posteriormente foi a
uma equipe de projetos e obras. Em 2015, se
a Arquiteta e responsável técnica, atuando com

6 - NOME (Titular): FELIPE BRAIBANTE KASPARY

Formado em Arquitetura e Urbanismo na Universidade do Vale do Itajaí no ano de 2015. Prêmio de mérito estudantil do curso de Arquitetura e
Urbanismo da UNIVALI 2015/1 atribuído pela instituição e pelo Instituto de Arquitetos do Brasil (IAB). Ganhador do 3º Prêmio para de Estudantes
de Arquitetura e Urbanismo de Santa Catarina com o projeto H2O+O2 – Sistema de contenção de cheias em meio ao espaço público. Atua como
sócio-fundador da Térreo Arquitetos, fundada em 2016, onde obteve prêmiações advindas de concursos públicos de arquitetura, como o
primeiro lugar no Concurso Nacional de Habitação Social de Brasília - DF, terceiro lugar no Concurso Nacional de Mobiliário Urbano de São Paulo SP e uma menção honrosa no Concurso Nacional de Requaliﬁcação do Entorno da Arena BSB - Brasília - DF (projeto laborado pelos escritórios
Térreo Arquitetos e LabNomad).
6 - NOME (Suplente): JOSE ALBERTO GEBARA

MBA em Gestão de Negócios da Construção Civil pela Fundação Getúlio Vargas e graduado em Arquitetura e Urbanismo pela Universidade
Federal do Rio de Janeiro.
Trabalhou em diversos escritórios desenvolvendo projetos de arquitetura, e interiores na cidade do Rio de Janeiro e Florianópolis. Acompanhou
projetos executivos de edifícios Residenciais Multifamiliares, Fábricas e Centros Empresariais no Rio de Janeiro e Minas Gerais. Desenvolveu
projetos de arquitetura de interiores de lojas e projetos de residências unifamiliares e de arquitetura de interiores de restaurantes, em
Florianópolis-SC. Trabalhou no na organização e execução de estandes para fabricas de cerâmica.
Conta com cursos de aperfeiçoamento na área como "Luz e Cor" ministrado pela Arquiteta Esther Stiller, Desenvolvimento Gerencial - SEBRAESC , Gerenciamento e Marketing de Projetos - IAB-SC, Paisagismo pelo Instituto de Paisagismo Gustaaf Winters em Holambra, Espaços do RioIAB-RJ, Iniciação à Botânica - Sítio Roberto Burle Marx no Rio de Janeiro, visando obter ferramentas que contribuam nas soluções propostas aos

clientes para que sejam inovadoras, funcionais e acessíveis.
7 - NOME (Titular): LUIZ CARLOS CONSONI

Bolsista no ETUSC escritorio tecnico da UFSC de 1997 a 2000
Formação em Arquitetura e Urbanismo na UFSC EM 2001/01
Arquiteto no escritório Machado E Kronemberger arquitetura em Criciúma de 2001 a 2004
Arquiteto Sócio no escritorio CRB arquitetura e engenharia Ltda em Criciúma de 2004 a 2010
Empresário sócio na loja CASA DOZE ATELIER LTDA em Criciúma de 2010 até atual.
7 - NOME (Suplente): DIEGO RICARDO ANGONEZE

Formado em Arquitetura e Urbanismo na UNOESC/Xanxerê em 2007.
Especialista em Automação Residencial.
Sócio da Neohome Casa inteligente com sede em Chapecó desde 2007.
8 - NOME (Titular): JERUSA BRACELLO SUMARIVA

Conclui a Arquitetura e Urbanismo em 2001 pela FURB (Fundação Universidade Regional de Blumenau). Com o desejo de adquirir mais
conhecimento não contentei-me somente em concluir a Universidade. No mesmo ano fui buscar conhecimento e cultura na Itália, lá estagiei em
escritórios renomados de Arquitetura, dentre eles, Zannini Associati e Amatori Architetura d’Interni.
Desde então, com escritório na cidade de Rio do Sul, região do Alto Vale do Itajaí, elaboro projetos desde a fase inicial da deﬁnição do programa
a ser atendido no projeto até a implementação da obra. Incluindo projetos de edificações residenciais, comerciais e principalmente corporativos e
na área da saúde.
A arquitetura pode transformar profundamente a vida de quem habita o espaço, podendo melhorar a qualidade de vida das pessoas e é nisso
que pensamos a cada projeto criado.
Todos nós arquitetos queremos inovar e projetar cidades e paisagens fantásticas, mas precisamos pensar também na arquitetura a qual estamos
inseridos, a arquitetura que nos rodeia, que esta inserida no contexto em que vivemos para a partir dela pensarmos no futuro, queremos cidades
para todos e esta arquitetura deve se iniciar a partir de cada um de nós, de cada pequeno projeto que criamos, para então chegarmos a um
contexto mais amplo, onde a cidade a qual estamos inseridos será nosso melhor e maior legado.
Meu dia a dia proﬁssional é focado principalmente na melhoria de vida das pessoas e nos ambientes os quais elas estão inseridas, tanto no
ambito residencial, comercial e nos caminhos que a levam de um lugar para outro.
É isso que me encanta em nossa proﬁssão, o quão ampla e responsável ela é para cada cidadão, transformando seu dia a dia mais prazeroso e
mais feliz por onde passam.

8 - NOME (Suplente): ROSANE DAHLKE

Sou ROSANE DAHLKE, Arquiteta Urbanista e Paisagista com formação desde 2008, na FURB- Universidade Regional de Blumenau-SC, nasci e
moro na cidade de Pomerode-SC, tenho 45 anos. Atuo na minha cidade e região, com experiência proﬁssional em diversos segmentos na área da
construção civil e arquitetura, na qual destaco na Arquitetura Hospitalar com experiência de mais de 10 anos com projetos hospitalares,
laboratórios, clínicas. Também atuo com projetos industriais, restaurantes, comerciais, residenciais, dentre outros, com um diferencial de sempre
acompanhar e gerenciar obras. Fui sócia de uma empresa por mais de 15 anos anteriormente que atuava com projetos, antes de ter minha
própria empresa no momento.

9 - NOME (Titular): LEONARDO CARDOSO DE SOUZA

Me chamo Leonardo Cardoso de Souza
Sou arquiteto formado a 12 anos, atuo desde o principio em projetos arquitetônicos de construção, no decorrer dos anos, com uma
especialização, partimos para as atividades de projetos e gerenciamento de projetos para construção, fazendo a compatiblizacãos dos projetos
arquitetônicos junto dos porjetos complementares, atualmente na empresa, trabalhamos em conjunto com os engenheiros, proporcionando aos
nossos clientes todos os projetos necessários para a aprovação e execução, independende de complexidade. Nos projetos mais complexos
entramos como assessorias nos orgãos competentes, para viabilizar os projetos negociando com os orgãos, alterando leis e discutindo sobre o
plano diretor, para que o projeto de encaixe e viabilize para nossos colaboradores. Hoje, entrei para o ramo da construção civil, complementando
nossas atividades. Nossa empresa hoje trabalha desde concepção do projeto até a materialização da obra. Sempre presando pela valorização dos
profissionais, nunca deixando nosso clolaboradores na mão, mostro sempre a importância do nosso trabalho diante da contratação.
Concluindo, este é um breve histórico da minha experiencia como arquiteto.
Att
9 - NOME (Suplente): ROSANE GIANNELLA KASEMODEL

Proﬁssional liberal, trabalho com Consultorias, Projeto Civil e nteriores, para obras Residenciais (Uni e Multifamiliares), Comercial, Institucional e
Serviços.
10 - NOME (Titular): JULIANA MARODIN CORDEIRO

Formada no ano de 2001 pela Universidade do Vale do Itajaí, especializou-se em Projetos e Obras de Edifícios, tendo em seu
portfólio mais de 60 edifícios residenciais executados na cidade de Balneário Camboriú e seus arredores.
No ano de 2008 participou da Mostra de Decoração Casa & Cia, desde então vem atuando na área de Arquitetura de Interiores
residencial e comercial. Em 2018 participou da Mostra de Decoração CasaCor SC, possui vasta experiência no desenvolvimento
de projetos e execução de obras.
10 - NOME (Suplente): CAROLINA FERNANDA KUHL

Atuação em escritorio proprio desde 2008, desenvolvendo Projetos Residenciais, Comerciais, Parcelamento do solo e Incorporações. Atuação
como Diretora executiva de Planejamento na Prefeitura Municipal de Rio do Sul entre 2017 a 2019, periodo no qual coordenei a implantação a
Simplificação da Análise de Projetos, bem como o sistema on line de protocolos de Construção Civil.
11 - NOME (Titular): Maryella Moreira Campos

Arquiteta e Urbanista, formada pela Universidade do Estado de Santa Catarina (UDESC, 2012), com escritório na cidade de Lages/SC há 8 anos. O
foco do nosso escritório é a área de arquitetura residencial, interiores e arquitetura de interiores hospitalar. Pós graduada pelo IPOG em Master
em Arquitetura e Especialista em Design de Interiores.
11 - NOME (Suplente): MARIA LUIZA NUNES CARITÁ

Graduada em 2014 pela Universidade do Estado de Santa Catarina - UDESC, especialista em gestão de projetos e avaliação, auditoria e perícias
em engenharia, ambas pelo IPOG. Com atuação em projetos de arquitetura de interiores e de reformas..
12 - NOME (Titular): Francieli Spindola Silva

ARQUITETA E URBANISTA, FRANCIELI SPINDOLA SILVA, 31 ANOS, TRABALHO COM PROJETOS ARQUITETÔNICOS E ASSESSORIAS. ATUANDO A
NOVE ANOS NA APROVAÇÃO DE PROJETOS NA PREFEITURA MUNICIPAL DE CRICIÚMA, HOJE OCUPANDO CARGO DE SUB CHEFE DA DIVISÃO DE
PLANEJAMENTO FÍSICO TERRITORIAL - DPFT.
12 - NOME (Suplente): CARLOS FERNANDO MACHADO PINTO

Arquiteto e Urbanista pela Universidade Federal de Santa Catarina (1985). Tem experiência nas diversas áreas de arquitetura e
de urbanismo. É sócio proprietário do escritório Carlos Pinto Arquitetura Ltda., em Florianópolis. Mestre em arquitetura e
urbanismo, na área de acessibilidade espacial, pelo Programa de Pós-graduação em Arquitetura e Urbanismo (PósARQ) da
Universidade Federal de Santa Catarina (UFSC) 2017. Professor do curso de arquitetura e urbanismo da Universidade do Sul de
Santa Catarina- UNISUL
13 - NOME (Titular): UMBERTO JOAO BRAGAGLIA

Arquiteto e Urbanista , formando em 1984 pela Universidade Luterana do Brasil e mestre em Engenharia Civil pela Universidade Federal de
Santa Catarina graduado em 2007. Sócio Proprietário da Empresa Bragaglia Arquitetos Associados Ltda atuante no mercado desde 1987 , com
escritórios nas cidades de Chapeco SC e Florianopolis SC .
13 - NOME (Suplente): ALINE DOS SANTOS NUNES

Proporietária do escritório Aline Nunes Arquitetura, em Joinville,SC, atuando nas áreas de Projeto e execução de Projetos residências, comerciais
e hospitalres.
14 - NOME (Titular): RICARDO MARTINS DA FONSECA

Arquiteto e Urbanista formado pela Universidade Federal de Santa Catarina em 1991, com especialização em Construções Sustentáveis pelo IPOG
(2014), sócio-diretorda empresa Pinheiro e Serrano Fonseca Arquitetura desde 2005, atua nas áreas de projeto arquitetônico residencial,
cosporativo, institucional, interiores e execução de obras. Vice-presidenteda AsBEA/SC em duas gestões e depois presidente da associação
(2013/2014), onde hoje é Conselheiro. Ataualmente está na sua segunda gestão de Conselheiro Federal do CAU/BR representando Santa Catarina
em Brasília e é membro da Comissão de Exercício Profissional, CEP - CAU/BR.
14 - NOME (Suplente): CRISTIANE SILVEIRA DA SILVA

Arquiteta e Urbanista formada pela Universidade Federal de Santa Catarina (UFSC), com Intercâmbio Estudantil de 6 meses no Institut National
des Sciences Appliquées (INSA), em Estrasburgo, França (2010). Realizou o curso MBA em Gerenciamento de Obras, Tecnologia e Qualidade da
Construção no IPOG (2014). É arquiteta da Companhia Catarinense de Águas e Saneamento (CASAN) desde 2012. Atualmente é mestranda do
Programa de Pós-Graduação em Engenharia de Transportes e Gestão Territorial (PPGTG) na UFSC.
15 - NOME (Titular): PHILLIP JOSÉ MARTINS

Possui Graduação em Arquitetura e Urbanismo pela Faculdade Barddal de Artes Aplicadas (2011). É Tecnico em Ediﬁcações pelo Instituto Federal
de Santa Catarina (IFSC/2003). Atua há mais de 15 anos na elaboração de projetos arquitetônicos e na execução de obras residenciais e
comerciais. É incorporador de Edifício pelo Educ.Eng (2016). Cursou Master em BIM (Feramentas de Gestão de Projetos) pelo Instituto de PósGraduação - IPOG (2018-2019).
15 - NOME (Suplente): FERNANDA MACHADO DILL

Doutora em Arquitetura e Urbanismo pela UFSC e Designer de produto pela UTFPR.
Atua na área de arquitetura de interiores e como docente.
16 - NOME (Titular): CHARLES DALL'ORSOLETTA

Charles Dall Orsoletta, São Miguel do Oeste - SC
Arquiteto e Urbanista, graduado na Universidade do oeste de Santa Catarina – UNOESC
Pós-graduando em CIDADES 4.0: PLANEJAMENTO URBANO E TECNOLOGIAS
Diretor de projetos e engenharia no município de São Miguel do Oeste - SC

Secretário de municipal de Planejamento na cidade de São Miguel do Oeste - SC
membro do Conselho de Planejamento municipal, membro da Comissão de Regularização Fundiária, Presidente da Comissão de Acessibilidade e
membro da comissão de bens lesados do município.
16 - NOME (Suplente): ELIZIANE RAQUEL DA SILVA MADEIRA

Arquiteta e Urbanista formada pela UNISUL - Universidade do Sul de Santa Catarina; Atualmente trabalhando com projeto de interiores; possui
experiência com Regularização Fundiária, EIV - Estudo de Impacto de Vizinhança e Geoprocessamento junto a DIPLA - Diretoria de Planejamento SMDU/PMF (2018); vivência de obras comerciais (Shopping Iguatemi - 2019) e residenciais em geral.
17 - NOME (Titular): Bruna da Assunção Costa Geremias

Natural de Içara/SC, atuando a 6 anos em Içara e Região com projetos de Arquitetura e Interiores Residenciais e Comerciais.
Técnica em Design pela SATC (Criciúma/SC).
Arquiteta e Urbanista pela UNISUL (Tubarão/SC).
Pós Graduanda em MBA Interiores pelo IPGO/SC.
17 - NOME (Suplente): GUILHERME FEIJÓ VIEIRA

FGV (2008), já atuou em várias linhas da arquitetura, como elaboração de plano diretor, participação em comitê de bacia hidrográﬁca,
gerenciamento de projetos de obras públicas, orçamentação, planos de habitação, projetos arquitetônicos e complementares. Graduado também
em Direito pela UNIDAVI (2013), integrou na mesma instituição o Grupo de Pesquisa de Filosoﬁa da Mente e Cognição, no qual foi coorganizador
de dois livros. Em 2017 cofundou a Projeto Estrutural Online (associada a ACATE), com uma pegada e foco em conectar a engenharia com a
arquitetura.

CHAPA 02 - CE/SC
Candidatos:
Candidato a conselheiro federal e respectivo suplente de conselheiro
NOME (Titular): DANIELA PAREJA GARCIA SARMENTO e NOME (Suplente): VANIA STEPHAN MARRONI BURIGO
Candidatos a conselheiros estaduais e respectivos suplentes de conselheiros
01 - NOME (Titular): VALESCA MENEZES MARQUES e NOME (Suplente): CARLA CÍNTIA BACK
02 - NOME (Titular): CARLA LUIZA SCHONS e NOME (Suplente): EDUARDA FARINA
03 - NOME (Titular): ROSANA SILVEIRA e NOME (Suplente): Gabriela Hanna Tondo

04 - NOME (Titular): SILVYA HELENA CAPRARIO e NOME (Suplente): Lilian Louise Fabre Santos
05 - NOME (Titular): CLAUDIA ELISA POLETTO e NOME (Suplente): GABRIELA FERNANDA GRISA
06 - NOME (Titular): CAMILA GONÇALVES ABAD e NOME (Suplente): JULIANA CORDULA DREHER DE ANDRADE
07 - NOME (Titular): FÁRIDA MIRANY DE MIRA e NOME (Suplente): ANNE ELISE ROSA SOTO
08 - NOME (Titular): DALANA DE MATOS VIANNA e NOME (Suplente): KELLY CORREIA SYCHOSKI
09 - NOME (Titular): MARIANA CAMPOS DE ANDRADE e NOME (Suplente): ANA LUCIA CORDOVA WANDSCHEER
10 - NOME (Titular): AMANDA NAZZARI BIGOLIN e NOME (Suplente): KARINA BASEGGIO
11 - NOME (Titular): MARIA INÊS SUGAI e NOME (Suplente): MICHELE MAFRA CAETANO
12 - NOME (Titular): BIANCA ANA COELHO e NOME (Suplente): ARLIS BUHL PERES
13 - NOME (Titular): CARLA RAFAELA EBEL e NOME (Suplente): MIRIAN REGINA MANFROI ALMEIDA
14 - NOME (Titular): SUZANA DE SOUZA e NOME (Suplente): MARIA DA GRAÇA AGOSTINHO
15 - NOME (Titular): KISSIA STEIN DO NASCIMENTO e NOME (Suplente): JOYCE JACQUELINE DIEHL
16 - NOME (Titular): FATIMA REGINA ALTHOFF e NOME (Suplente): GABRIELA BORGES DA SILVA
17 - NOME (Titular): RITA DE CASSIA GARROZI SILVA CARDOSO e NOME (Suplente): SAMANTHA JANDREY

Obs: Veja a síntese de currículo de cada condidato após o plano de trabalho.
Meios Oficiais de divugação:
Lista de meios oficiais de propaganda da chapa
https://www.facebook.com/Maisarquitetas-CAU-SC
http://www.maisarquitetascausc.com.br
@maisarquitetas.causc
MaisArquitetas CAU SC
Plano de Trabalho
PLATAFORMA - MAIS ARQUITETAS CAU/SC
O CAU surge em 2010 a partir da luta de arquitetos(as) e urbanistas pela garantia de nossos direitos como proﬁssionais e
cidadãos, e com o objetivo de “PROMOVER ARQUITETURA E URBANISMO PARA TODOS”. Julgamos necessário fortalecer o
Conselho, potencializando os compromissos ﬁrmados na sua fundação. Acreditamos que o PENSAMENTO CRÍTICO e o
TRABALHO COLETIVO possam suscitar AÇÕES mais DEMOCRÁTICAS e INCLUSIVAS.
Considerando-se que 67% de PROFISSIONAIS REGISTRADAS no CAU em SC SÃO MULHERES, criamos esta Chapa composta
somente por arquitetas e urbanistas, pois entendemos que faz-se necessário CONSOLIDAR A NOSSA PARTICIPAÇÃO E
CONTRIBUIÇÃO NESTE CONSELHO.
De acordo com os resultados apontados no 1º Diagnóstico de Gênero na Arquitetura e Urbanismo realizado pela Comissão
Temporária de Gênero do CAU/BR, percebe-se que ainda há um longo caminho a percorrer para ALCANÇAR A EQUIDADE DE
OPORTUNIDADES NA RELAÇÃO E NA ATUAÇÃO PROFISSIONAL.
Nossa chapa representa uma CONSTRUÇÃO COLETIVA E EM REDE para proporcionar um processo de EVOLUÇÃO no CAU/SC.
Buscamos ampliar a aproximação entre o Conselho e as/os Arquitetas/os e Urbanistas, para GARANTIR E MANTER A
INTERAÇÃO E O DIÁLOGO. Neste sentido, acreditamos que esse seja o caminho para o FORTALECIMENTO DA ATUAÇÃO
PROFISSIONAL e a abertura de NOVAS FRONTEIRAS DE TRABALHO.
Precisamos de um Conselho plenamente atuante para contribuir no processo de TRANSFORMAÇÃO SOCIAL. Com esse
propósito, tornar a Arquitetura e o Urbanismo uma PROFISSÃO RECONHECIDA E NECESSÁRIA À SOCIEDADE para assegurar,
através do nosso trabalho, resultados que tragam mais qualidade vida.
Nossas propostas estarão detalhadas nas mídias sociais, MaisarquitetasCAUSC, durante a campanha eleitoral.

Candidato a conselheiro federal e respectivo suplente de conselheiro
1 - NOME (Titular): DANIELA PAREJA GARCIA SARMENTO

DANIELA P. G. SARMENTO é Arquiteta e Urbanista, mestre em Desenvolvimento Regional (FURB) com pesquisa realizada na área de Urbanismo e
Gênero, especialista em Planejamento Urbano e Regional (FURB) com pesquisa na área de Habitação de Interesse Social, sócia fundadora do
escritório Terra Arquitetura e Planejamento Ltda (2000). Atua na área de projetos de arquitetura e desenho urbano, é professora no Curso de
Arquitetura e Urbanismo FURB. Foi presidente do IAB – Núcleo Blumenau (2017-2018) e atualmente está presidente do CAU/SC.
1 - NOME (Suplente): VANIA STEPHAN MARRONI BURIGO

Vania Stephan Marroni Burigo, natural de Pelotas-RS, arquiteta e urbanista, graduada em 1977, pelo curso de Arquitetura e Urbanismo da
Universidade Federal de Pelotas (UFPEL).
Exerce atividade proﬁssional como autônoma no desenvolvimento de projetos arquitetônicos e de interiores residenciais, integrando a equipe do
escritório de projetos ESarquitetura, em Criciúma, SC.
Atuou como arquiteta no Escritório de Planejamento do Campus Universitário da Universidade Federal de Pelotas em 1978; exerceu o cargo de
arquiteta-coordenadora na elaboração de Planos de Desenvolvimento Físico-Territoriais, na AMOSC- Associação dos Municípios do Oeste de
Santa Catarina, entre 1978-1982; atuou como arquiteta autônoma em Tubarão-SC, entre 1982 e 1987, quando também trabalhou na AMURELAssociação dos Municípios da Região de Laguna; após este período, manteve escritório de projetos em Criciúma,SC, entre 1987 e 2016.
Participa de entidades proﬁssionais, atualmente, como conselheira federal representando o IAB-SC, Instituto de Arquitetos e Urbanistas –
Departamento de Santa Catarina junto ao COSU, e como conselheira suplente do SASC- Sindicato de Arquitetos e Urbanistas de Santa Catarina.
Exerceu a presidência do IAB-Criciúma na gestão 2004-2005 e, do IAB-SC na gestão 2014-2016 ; sendo coordenadora do GT - Habitação Social
do IAB-SC, desde 2015.
Participa do Coletivo Arquitetura para Todos, do IAB-Núcleo Criciúma, que desenvolve voluntariamente projetos de melhorias habitacionais para
famílias de baixa renda da região.

Candidatos a conselheiros estaduais e respectivos suplentes de conselheiros
1 - NOME (Titular): VALESCA MENEZES MARQUES

Arquiteta e Urbanista pela UFPR (1978), mestre (2003) em Geograﬁa, área de concentração Desenvolvimento Regional e Urbano pela UFSC.
Bolsista da JICA em Tóquio/Japão, no Curso Arquitetura e Engenharia Japonesas, em 1995. Em 1996 atuou como Diretora Operacional da
FLORAM/Florianópolis. Desde 1992 trabalha na Associação dos Municípios da Região da Grande Florianópolis - GRANFPOLIS, sendo que a partir
de 2006 vem coordenando a Assessoria de Planejamento Urbano. Representando a GRANFPOLIS, atua em: Comitê de Desenvolvimento da
Região Metropolitana da Grande Florianópolis, como membro titular desde 2015; Colegiado de Habitação, Regularização Fundiária e Direito à
Cidade e Grupo de Trabalho População em Situação de Rua. Eleita Suplente de Conselheira Estadual do CAU/SC, gestão 2018-2010, atua desde
2018 como membro da CPUA, Comissão que coordena nesse ano de 2020; é membro da CEF em 2020; desde fevereiro de 2019 coordena a
Câmara Temática Cidade: Patrimônio de Todos; membro da Câmara Temática de Estudos Urbanos e Ambientais, que coordena desde meados de
2019.
1 - NOME (Suplente): CARLA CÍNTIA BACK

Arquiteta e Urbanista pela UFSC (1987), mestre (2004) em Engenharia Ambiental pela FURB. De 1989 a 2000 trabalhou nas Prefeituras
Municipais de Joinville, Rio do Sul e Timbó. Atuou de 1997 a 2019 como docente no Curso de Arquitetura e Urbanismo da FURB, e também como
coordenadora na mesma instituição de 2018 a janeiro de 2020. Desenvolveu diversas pesquisas nos temas Planejamento Urbano, Direito
Urbanístico e Habitação de Interesse Social, bem como, no desenvolvimento de diversos projetos de extensão. Possui credenciamento desde
2005 no Ministério das Cidades, compondo o Cadastro de Consultores e Capacitadores com Experiência no Apoio à Elaboração de Planos
Diretores Municipais Participativos. Coordenou o desenvolvimento dos Planos Diretores de diversos Municípios (Rio do Sul, Gaspar, Araquari,
Papanduva, Pomerode, Indaial, Biguaçú), bem como, coordenou o Plano Municipal de Habitação de Interesse Social - PMHIS de Blumenau e Dr.
Pedrinho. Atualmente coordena o desenvolvimento da atualização dos Planos Diretores de Pomerode e Timbó e no desenvolvimento do projeto
de estruturação de Parques públicos de Pomerode. Atuou como conselheira do CREA de (2007 a 2012) e como conselheira suplente na atual
gestão do CAU/SC, bem como, participou em diversos Conselhos Municipais de Blumenau defendendo as questões urbanas, a participação
cidadã e a cidade para as pessoas.
2 - NOME (Titular): CARLA LUIZA SCHONS

Graduada em Arquitetura e Urbanismo pela UFSM, pós-graduanda em Gestão de Desenvolvimento Territorial pela UFBA. Atuou como arquiteta e
urbanista efetiva da Prefeitura de Balneário Camboriú de 2007 a 2012, onde trabalhou com planejamento urbano e projetos de urbanização das
principais avenidas da cidade, além de coordenar o Programa de Urbanização, Regularização e Reintegração de Assentamentos Precários do
Município. Ainda em Balneário Camboriu, foi Presidente da Comissão Municipal de Acompanhamento de Obras Públicas e membra do Conselho
Municipal de Meio-ambiente. Desde 2012 é arquiteta e urbanista da Caixa, atuando na célula de HIS com os Programas Nacionais de Habitação
Urbana e Rural do PMCMV Entidades.
2 - NOME (Suplente): EDUARDA FARINA

Eduarda Farina é arquiteta e urbanista, formada pela Universidade Federal da Fronteira Sul (2018). É atual vice-presidente do Instituto de
Arquitetos do Brasil, Núcleo Chapecó (2020 - 2022). Atua como proﬁssional autônoma, desenvolvendo projetos comerciais e residenciais e
pesquisa as metodologias de análise da cidade contemporânea.
3 - NOME (Titular): ROSANA SILVEIRA

ROSANA SILVEIRA é Analista de Sistemas, formada pela Universidade de Guarulhos (1990) . É Arquiteta e Urbanista pela UNISUL(2013), pós
graduada em Master em Arquitetura e Iluminação pelo IPOG (2016). Integra a Diretoria do Núcleo do IAB/ Palhoça. Atua no mercado de projetos e
execução de obra. Gerencia obras no modelo MINHA CASA, MINHA VIDA. Integrou o GT - Habitação de Interesse Social (ATHIS) do IAB-SC.
Realizou trabalhos comunitários no bairro Brejaru, como Vice - Presidente da Associação Pró Brejaru( Frei Damião). É membro do Observatório
Social do Município de Palhoça (OSPH), na área de fiscalização das obras públicas.

3 - NOME (Suplente): Gabriela Hanna Tondo

Arquiteta e Urbanista pela Universidade Federal de Santa Catarina (2014). Mestre em Engenharia Civil pela Universidade do Estado de Santa
Catarina (2017). Atua como docente no curso de Arquitetura e Urbanismo da Uniavan e Tecnologia de Design de Interiores da Faculdade Avantis
em Balneário Camboriú e Itapema desde 2018. Atua também como autônoma na área de projetos arquitetônicos e de interiores. Atuou como
docente nos cursos de Arquitetura e Urbanismo e Engenharia Civil da Unisociesc em Joinville (2017-2018). Atuou como arquiteta colaboradora no
escritório de arquitetura Ana Luiza Greco Moura (2014).
4 - NOME (Titular): SILVYA HELENA CAPRARIO

Arquiteta Silvya Helena Caprario é graduada em Arquitetura e Urbanismo pela Universidade Federal de Santa Catarina (UFSC, 1991), concluiu
diversos cursos de extensão e especialização nas áreas de planejamento urbano, ergonomia, paisagismo, segurança na construção civil, meio
ambiente e acessibilidade. Foi mestranda em Engenharia de Produção, com área de concentração em Gestão Integrada do Design, estudando o
tema “ Novas Tecnologias Aliadas ao Sistema Urbano”. Tem projetos residenciais e comerciais com o foco em acessibilidade, foi diretora de
Serviços Urbano, assessora técnica de prefeituras do meio oeste de Santa Catariana e consultora do SESI. Participou em onze edições de Mostras
de Arquitetura com foco na Arquitetura de interiores, tendo a sua última participação ocorrido na Mostra Casa Cor 2019 de Santa Catarina com o
ambiente “Circulação com Acessibilidade”. É conselheira Suplente do Conselho de Arquitetura de Santa Catarina – CAU/SC, Coordenadora da
Câmara Temática de Acessibilidade do CAU/SC e Presidente da APDVISC, Associação de Pessoas com Deficiência Visual de Santa Catarina.
4 - NOME (Suplente): Lilian Louise Fabre Santos

Doutoranda do Pós-Arq UFSC, mestre em Preservação do Patrimônio Cultural pelo IPHAN (2014) e graduada em arquitetura e urbanismo pela
UFSC (2012). Exerce atividades proﬁssionais relacionadas com proteção do patrimônio arquitetônico brasileiro, como a elaboração da Normativa
de Preservação do Conjunto Histórico de Antonina para o IPHAN/PR (2012-2014), consultoria técnica contratada pela UNESCO para
implementação das ações do PAC-Cidades Históricas no estado de Goías (2014) e coordenou a obra de Restauração da Catedral Basílica de
Salvador/BA (2015). Desde 2016 atua no ramo docente como professora do curso de Arquitetura e Urbanismo da UNIPLAC e UNIFACVEST,
ministrando disciplinas das áreas de teoria e história da arquitetura e urbanismo, arquitetura brasileira e patrimônio cultural. É Líder do Núcleo
de estudos em Arquitetura e Urbanismo da UNIPLAC onde desenvolve e orienta projetos de pesquisa e extensão na área de preservação do
patrimônio cultural de Lages e região. Além da atuação acadêmica ministra em parceria com o SESC- Centro Cultural Vidal Ramos e com a
Secretaria de Educação do Município de Lages oﬁcinas de educação patrimonial abertas ao público em geral. É conselheira titular do Conselho
Municipal de Políticas Culturais de Lages e integra a Câmara temática do CAU/SC Cidade Patrimônio de todos.
5 - NOME (Titular): CLAUDIA ELISA POLETTO

CLAUDIA ELISA POLETTO é mestranda da UFSC na área de Urbanismo, História e Arquitetura da Cidade 2020/2022. Pós-graduada em Projeto
Arquitetônico e a Cidade – UNIVALI/BC – 2004 a 2006 e graduada Arquiteta e Urbanista pela FURB – 2001.
Atua como profissional liberal desde sua formação com projetos arquitetônicos, interiores regularizações de obras e despachante imobiliário.
Exerceu dos anos 2006 a 2012, cargo técnico na Secretaria de Planejamento Urbano de Itapema com projetos arquitetônicos para o município,
ﬁscalização das obras públicas e de empresas terceirizadas do município nos campos de abastecimento de água – CIA Águas de Itapema,
Serviços de Coleta Seletiva e Resíduos Orgânicos, transporte público e demais concessões. Exerceu cargo de cheﬁa da Agência de Regulação e
Controle.
Atuou como Diretora de análise e aprovações de projetos na Secretaria de Gestão Urbana, sendo responsável pelo gerenciamento da equipe de
técnicos analistas, pelo relacionamento com setores de ﬁscalização de obras e obras públicas; com a Fundação de Meio Ambiente e Ministério
Público. Esteve neste período vinculada ao CMPU - Conselho Municipal de Planejamento Urbano de Itapema discutindo com órgãos da sociedade
projetos e alterações de leis.
Conselheira Diplomada para o CAU/SC (Conselho de Arquitetura e Urbanismo) gestão 2018/2020, participa de três comissões técnicas; Comissão
de Ética e Disciplina – CED, Comissão de Exercício Proﬁssional – CEP e da CATHIS - Comissão de Habitação de Interesse Social, estando nela
coordenadora nos anos de 2018 a 2020.
Compõem o Conselho de Habitacão do município de Balneário Camboriú gestão 2018 a 2020 e integra também o Grupo de Trabalho de
Habitações do IAB SC núcleo Florianópolis desde 2015.
5 - NOME (Suplente): GABRIELA FERNANDA GRISA

Mestranda em Planejamento e Gestão do Território pela Universidade Federal do ABC, especialista em Projeto de Arquitetura Sustentável:
conservação e uso racional de recursos naturais pela Universidade Regional de Blumenau (2014) e graduação em Arquitetura e Urbanismo pela
Universidade Regional de Blumenau (2011). Tem experiência na área de Arquitetura e Urbanismo, com ênfase em Planejamento e Projeto do
Espaço Urbano, atuando principalmente nos seguintes temas: plano diretor, planejamento urbano sustentável, arquitetura sustentável e gestão
ambiental.
Atualmente atua como arquiteta e urbanista da Prefeitura Municipal de Lindóia do Sul desde o ano de 2013, também é professora dos cursos de
Arquitetura e Urbanismo da UCEFF Faculdades em Chapecó desde 2018/1 e da Faculdade Concórdia (FACC) desde 2018/2.7
6 - NOME (Titular): CAMILA GONÇALVES ABAD

Camila Abad é mestranda em Planejamento Territorial e Desenvolvimento Socioambiental pela UDESC, possui graduação em Arquitetura e
Urbanismo pela UFSC e tem a formação complementada com intercâmbio acadêmico em Landscape Architecture, na Hungria, pela Corvinus
University of Budapest. Atualmente possui pesquisa na área de planejamento urbano com perspectiva de gênero. Além de pesquisadora, também
atua em projetos arquitetônicos residenciais e comerciais. Integra a Câmara Temática do CAU/SC Mulheres na Arquitetura.
6 - NOME (Suplente): JULIANA CORDULA DREHER DE ANDRADE

Juliana Dreher é Arquiteta e Urbanista.
Possui mais de 16 anos de experiência em Arquitetura Comercial, com dezenas de projetos executados em Shoppings.

Foi arquiteta de Redes como a Imaginarium e a Loft.
Entusiasta e estudiosa da Área está em constante aprendizado debatendo as questões do Varejo.
Em 2020 lançou o Podcast Conectadas que fala principalmente sobre Arquitetura Comercial.
Também é Conselheira do CAU/SC , faz parte do Conselho Superior do IAB, e é Diretora de Relações Institucionais do SASC.
7 - NOME (Titular): FÁRIDA MIRANY DE MIRA

Arquiteta e Urbanista formada pela Universidade Federal de Santa Catarina – UFSC (1984).
Mestre em Patrimônio Cultural e Sociedade pela Universidade da Região de Joinville – UNIVILLE (2012).
Escritório de Projeto de Arquitetura e Urbanismo, onde trabalha com Planejamento e Projetos da Ediﬁcação, Planejamento e Projeto do Espaço
Urbano/Rural, Planejamento e Projeto do Equipamento, com ênfase em adequação ambiental, atua principalmente nos seguintes temas: projeto,
patrimônio cultural, planejamento e requalificação urbana (início em 1984 até o momento).
Foi professora no Curso de Arquitetura e Urbanismo do Centro Universitário Católica de Santa Catarina (1999- 2013). Também foi Conselheira do
CAU/SC, na gestão fundadora (2012-2014) e Conselheira do Conselho Nacional de Política Cultural - CNPC.
Atualmente é professora no Curso de Arquitetura e Urbanismo do Centro Universitário Leonardo Da Vinci – UNIVINCI, Conselheira Superior do
IAB/SC, Membro da Comissão do Patrimônio Histórico, Arqueológico, Artístico e Natural de Joinville – COMPHAAN e Assessora no Centro de
Direitos Humanos Maria da Graça Brás. Endereço para acessar o Currículo Lattes: http://lattes.cnpq.br/4887340300102790
7 - NOME (Suplente): ANNE ELISE ROSA SOTO

Mestre em Urbanismo, História e Arquitetura da Cidade - PGAU / UFSC e graduada em Arquitetura e Urbanismo pela Universidade Federal de
Santa Catarina - UFSC em 2002; possui Especialização em Projeto Arquitetônico e a Cidade pela Universidade do Vale do Itajaí - UNIVALI. Foi
Gerente de Patrimônio, Ensino e Arte da Fundação Cultural de Joinville de junho de 2015 a dezembro de 2016, é arquiteta concursada da
Prefeitura Municipal de Joinville com atuação na extinta Fundação Instituto de Pesquisa e Planejamento para o Desenvolvimento Sustentável de
Joinville - IPPUJ, e atualmente na Secretaria de Infraestrutura Urbana - SEINFRA, onde trabalha principalmente com projetos arquitetônicos no
patrimônio ediﬁcado. Atuou como Chefe do Escritório Técnico de São Francisco do Sul pela 11ª Superintendência Regional do Instituto de
Patrimônio Histórico Artístico Nacional - IPHAN e como docente de faculdades de Arquitetura e Urbanismo, principalmente em disciplinas voltadas
à preservação do patrimônio cultural, restauro arquitetônico e de sítios urbanos, projeto de urbanismo e história da arquitetura e das cidades.
Além da experiência na área de Patrimônio Histórico e Cultural, Projeto Arquitetônico e urbano e gestão pública, vem atuando especialmente
com projetos de arquitetura de interiores e de reformas em seu escritório Anne Soto Arquitetura+Restauro. É presidente do Núcleo Joinville do
Instituto de Arquitetos do Brasil - IAB/SC e, desde fevereiro de 2020, professora adjunta do curso de Arquitetura e Urbanismo da Univille- Campus
São Bento do Sul.
8 - NOME (Titular): DALANA DE MATOS VIANNA

Formada em Arquitetura e Urbanismo pela Universidade do Extremo Sul Catarinense e 2016, tem experiência de sete anos em escritórios de
arquitetura, fundando seu negócio em 2017: a Arquétipo Arquitetura onde atuou com projetos de arquitetura residencial, comercial e interiores.
Ao longo do caminho, percebeu algumas deficiências na área, principalmente relacionadas a gestão dos processos de projeto. Buscando resolver
os problemas encontrados, se aventurou pelo mundo do empreendedorismo, gestão e branding, onde estudou Branding e Gestão de Marcas na
ESPM Sul e Design Thinking na Escola Echos. Começou a enxergar novas possibilidades de negócio na arquitetura e fundou a Arqdoc em 2019,
especializada em documentação de projetos executivos para arquitetos, onde hoje atua na Gestão e Relacionamento até hoje. Desenvolveu
facilitações de processos de Planejamento e Cocriação em Projetos para empresas e instituições e na arquitetura, tem como cases importantes:
Concepção Colaborativa do Projeto de Arquitetura do Centro de Inovação Social da Prefeitura de Florianópolis/SC; Estratégia de Pesquisa e

Facilitação na Elaboração do Processo de Projeto Arquitetura para Todos e Laboratórios de Planejamento da Casa do Arquiteto/IAB Criciúma. Se
envolveu voluntariamente no Desenvolvimento do Ecossistema de Inovação de Criciúma, onde faz parte da organização do Startup Weekend
Woman e da Comissão dos Grupos de trabalho para Implantação do Centro de Inovação na Cidade. Concluiu MBA em Inovação e Gestão na
Pontiﬁcia Universidade Católica do Rio Grande do Sul em 2020. Atualmente usa a arquitetura como um campo de experimentação de processos
que envolvem as relações entre as pessoas e a gestão de projetos pela TipoFirma. Atua com Open Innovation na Associação Catarinense de
Tecnologia em Florianópolis, conectando soluções de tecnologia a grandes corporates como Engie e Ambev, por ﬁm, é Facilitadora do Programa
de Aceleração de Microempreendedores de Santa Catarina do Sebrae desde 2019.
8 - NOME (Suplente): KELLY CORREIA SYCHOSKI

Formada em 2016 pela Universidade Federal da Fronteira Sul - Campus Erechim/ Rio Grande do Sul
Principais atividades: Desenhista Cadista, EXPERIÊNCIA em Expressão Gráﬁca e Projeto Arquitetônico , Projetios 3D, Renderizações, Arquitetura
de Interiores, Acompanhamento de Obras, Regularizações e Acessibilidade.
Escritório Modelo de Arquitetura e Urbanismo - Universidade Federal da Fronteira Sul - 2013/2014
Estágio no Escritório Oficina de Projetos em Erechim|RS 2015
Participação do Módulo: Regras e procedimentos democráticos de participação do cidadão: Análise das políticas públicas voltadas ao meio
urbano, no Curso de Extensão: Gestão Local, Políticas Públicas e Desenvolvimento UFFS - 2014 III Curso Presencial de Acessibilidade Aplicada,
realizada pela Área das Ciências Exatas e Tecnológicas da Universidade do Oeste de Santa Catarina- 2018
De 2016 até atualmente | Escritório na cidade de Joaçaba SC
9 - NOME (Titular): MARIANA CAMPOS DE ANDRADE

Mestranda no Mestrado em Práticas Transculturais do Centro Universitário UNIFACVEST - Lages, e pós-graduação em Práticas Transculturais
Centro Universitário UNIFACVEST (2019). Graduada em arquitetura e urbanismo pelo Centro Universitário UNIFACVEST (2018) e em Tecnólogo
em Design de Interiores pela UNIPLAC (2012). Exerce de forma autônoma com escritório próprio atividades proﬁssionais relacionadas com,
Arquitetura, Urbanismo, Paisagismo e Design de Interiores. Desde 2019 atua no ramo docente como professora do curso de Arquitetura e
Urbanismo da UNIFACVEST, ministrando disciplinas das áreas de Informática Aplicada a Arquitetura, Conforto Térmico e Luminoso, Políticas de
Habitat, Gestão de Políticas Públicas e Arquitetura de Interiores. Ativista social, criou projetos de auxílio a comunidades periféricas de Lages-SC,
sendo estes Lages Sem Frio e Mesa Farta, onde constrói casas a comunidades carentes através de doações e arrecadação de alimentos.
Secretária da atual gestão do IAB - Núcleo Lages-SC e secretária suplente do SASC (Sindicato dos Arquitetos de Santa Catarina) e representante
suplente do CAU-SC no Conselho Municipal de Patrimònio Cultural de Lages-SC.
9 - NOME (Suplente): ANA LUCIA CORDOVA WANDSCHEER

Arquiteta e Urbanista, especialista em Gestão Educacional e Metodologia do Ensino Interdisciplinar, professora dos cursos de Arquitetura e
Urbanismo e Engenharia Civil e coordenadora do núcleo de Arquitetura do Escritório Modelo da UNIARP. Sócia proprietária do escritório de
arquitetura Progetare Arquitetura e Interiores e aluna regularmente matriculada no Programa de Pós-Graduação em Arquitetura e Urbanismo, em
nível de mestrado da UFSC.
10 - NOME (Titular): AMANDA NAZZARI BIGOLIN

Arquiteta e Urbanista formada pela UTFPR - Universidade Tecnológica Federal do Paraná com especialização em andamento em Planejamento
Urbano pela UNOESC e em Arquitetura e Patrimônio pela FARESE. Atuo em escritório próprio em projetos residenciais, paisagismo e de interiores
de pequeno e grande porte na cidade de Joaçaba e atendendo a toda região do Meio Oeste Catarinense. Em 2018 atuei como Delegada
representante do IAB/SC na elaboração do Plano Municipal de Turismo de Joaçaba e desde então, venho acompanhando e contribuindo, junto aos
demais arquitetos dentro do Movimento Oficina Urbana, no processo de revisão do Plano Diretor de Joaçaba.
10 - NOME (Suplente): KARINA BASEGGIO

Arquiteta e Urbanista formada pela UFSC (2008). Especialização em Construção de Obras Públicas pela UFPR (2010). Pós-Graduação em História
da Arte Moderna e Contempoŕânea pela EMBAP (2012). Arquiteta do Instituto de Pesquisa e Planejamento Urbano de Florianópolis (IPUF), lotada
no Serviço do Patrimônio Histórico, Artistico e Natural do Muncípio (SEPHAN) desde 2015.
11 - NOME (Titular): MARIA INÊS SUGAI

Graduada em Arquitetura e Urbanismo pela Faculdade de Arquitetura e Urbanismo da USP, com o titulo de Mestre e de Doutora em Arquitetura e
Urbanismo obtidos na FAU-USP, e com especializações em Desenvolvimento Urbano e Regional e em Utilização e Conservação em Recursos
Naturais pela PPGEO-UFSC. Trabalhou na década de 1970 no escritório de arquitetura Guedes Pinto Associados, em São Paulo, e no ETUSC,
escritório técnico de arquitetura e urbanismo da UFSC, em Florianópolis. Desde 1979 é docente da UFSC, onde atualmente é Professora
Associada e leciona no Curso de Graduação em Arquitetura e Urbanismo e no Programa de Pós-Graduação em Arquitetura e Urbanismo, PósArq,
ambos da UFSC (Florianópolis). Foi Coordenadora do PGAU-Cidade/UFSC, no período 2010-2012, foi sub-Coordenadora do PGAU-Cidade na gestão
2008-2010, foi Coordenadora do Curso de Arquitetura e Urbanismo/UFSC, no período 2004-2006, foi sub-Chefe do Departamento de Arquitetura
e Urbanismo/UFSC (2004-2005) e membro da Câmara de Ensino de Graduação da UFSC (2004-2006). Foi membro da diretoria da ANPUR
(Associação Nacional de Pós-Graduação e Pesquisa em Planejamento Urbano e Regional), gestão 2009-2011. Coordena o grupo de pesquisa
SITUS - Território, Arquitetura e Cidadania, vinculado ao ARQ/CTC/UFSC. Foi membro do CONCIDADES, Conselho Estadual das Cidades do Estado
de Santa Catarina, como representante da UFSC. Orientou mais 150 trabalhos de mestrado, de doutorado, de TCC, de iniciação cientiﬁca e de
monitoria; participou de centenas de bancas de avaliação. Atua como consultora ad hoc de agências brasileiras de fomento à pesquisa e como
avaliadora de diversas revistas de Arquitetura e Urbanismo. Escreveu dezenas de artigos para eventos, capítulos de livro e o livro Segregação
Silenciosa, publicado pela Editora da UFSC (2015).
11 - NOME (Suplente): MICHELE MAFRA CAETANO

Arquiteta e Urbanista formada pela Universidade Federal de Santa Catarina, mestranda no programa de pós-graduação em Educação na UFSC,
atriz do Coletivo NEGA, autora do projeto cenográﬁco da peça Preta-a-Porter. Participou do Projeto de extensão de Moradia para Comunidades
Quilombolas. Integrante do Movimento Negro Uniﬁcado de Santa Catarina, da Gestão Estudantil Universitária Integrar (GESTUS) e da banda

AFRICATARINA. Proponente e facilitadora do projeto Mulheres Negras Resistem contemplado pelo Fondo de Mujeres Del
Sur, integrante e facilitadora do projeto AFROARTE – Viajando com arte negra nas escolas catarinenses que foi contemplado no edital Elisabete
Anderle em 2017 e proponente do Projeto Musical Teatral - Canto pra quem é de noite contemplado no edital Elisabete Anderle 2019.
12 - NOME (Titular): BIANCA ANA COELHO

Bianca Ana Coelho, possui graduação em Arquitetura e Urbanismo pela Universidade Federal de Santa Catarina (2014) e cursou mestrado em
Urbanismo, História e Arquitetura da Cidade pela Universidade Federal de Santa Catarina (2019). Desenvolve pesquisa na área de morfologia
urbana, conﬁguração espacial, densidades demográﬁcas e residenciais, uso do solo e dinâmicas urbanas, bem como planejamento urbano,
política de habitação e regularização fundiária urbana. Desde 2014, é arquiteta e urbanista da Associação dos Municípios da Região da Grande
Florianópolis, atuando na Assessoria de Planejamento Urbano, onde presta assessoria e consultoria em ações relacionadas ao adequado
ordenamento territorial no âmbito das políticas de desenvolvimento urbano, regional e ambiental, bem como desenvolve estratégias, programas,
planos e projetos relacionados. Em 2019, tornou-se servidora efetiva do Instituto de Pesquisa e Planejamento Urbano de Florianópolis, na
Diretoria de Geoprocessamento, Cadastro e Pesquisa, trabalhando com mapeamentos temáticos cadastrais e de leitura urbana. Na Prefeitura de
Florianópolis também atua na política de regularização fundiária urbana e é representante do IPUF na Comissão Técnica de Regularização
Fundiária Urbana de Florianópolis. É integrante do Comitê de Desenvolvimento da Região Metropolitana da Granfpolis desde 2015. Promoveu a
criação do Colegiado de Habitação, Regularização Fundiária e Direito à Cidade dos municípios da Grande Florianópolis em junho de 2018 e
atualmente está Vice-Coordenadora do Colegiado Estadual de Habitação, Regularização Fundiária e Direito à Cidade vinculado à FECAM.
Também integra a Câmara Temática do CAU/SC Habitação e Direito à Cidade.
12 - NOME (Suplente): ARLIS BUHL PERES

Doutoranda em Geograﬁa/UFSC discutindo a paisagem na cidade e os elementos presentes na sua transformação. Mestrado com a temática de
habitação de interesse social e sua inserção urbana pelo IAU/USP (2000). Formada pela UFSC (1997). Professora do curso de Arquitetura e
urbanismo da Unisul desde 2001, ministrando disciplinas que debatem a cidade e a habitação social. Coordenadora de extensão junto à
comunidade do Mont Serrat no Centro Educacional Marista Lucia Mayvorne contribuindo para o entendimento das problemáticas da cidade e da
habitação (2016-2019). Atua em projetos arquitetônicos em colaboração com outros arquitetos.
13 - NOME (Titular): CARLA RAFAELA EBEL

Arquiteta e Urbanisto pela Universidade Regional de Blumenau em 2015, Trabalho no Brasil e exterior no ramo da construção civil e também no
desenvolvido trabalhos nas áreas de urbanismo, políticas urbanas e prevenção de desastres. É professora universitária, tendo lecionado
disciplinas nas áreas de Projeto de Arquitetura e Planejamento Urbano na FURB e Uniasselvi. Trabalhou em projetos de renovação de edifícios de
escritórios em Lisboa, Portugal e posteriormente ingressou em um mestrado na Alemanha. Mestre em Planejamento Urbano pela Universidade
Bauhaus - Alemanha em 2016, com grau reconhecido pela Universidade de São Paulo. Atuou na área acadêmica desenvolvendo pesquisas e
orientações nas áreas de desenho e projeto urbano, mobilidade e ambiência urbana, planejamento urbano e regional, legislação urbana e
políticas públicas. Atualmente é Gerente de Políticas Urbanas na Secretaria Municipal de Planejamento Urbano de Blumenau, SC.
13 - NOME (Suplente): MIRIAN REGINA MANFROI ALMEIDA

Formação: Arquitetura e Urbanismo pela UFSC.
Atuação: Responsável técnica da empresa Ampliar Construções e Pré Moldados
14 - NOME (Titular): SUZANA DE SOUZA

Suzana de Souza
CAU/SC nº: A20585-0

Arquiteta e Urbanista (UFSC - 1992/02);
Especialista em Planejamento Urbano e Regional (UNERJ - 2002);
Especialista em Restauração e Preservação do Patrimônio Cultural (UNERJ - 2004);
Diretoria de Projetos e Diretora do Patrimônio Histórico e Arquitetônico - Prefeitura Municipal de Jaraguá
do Sul/SC - De 1993 a 2006;
Produtora Cultural (Brasília - Roda de Projetos - 2015).
Diretoria Técnica - INTEGRAR-Preservação Cultural/Pomerode/SC - De 2005 até o momento.
Coordenadora Técnica do ACT - IPHAN/Prefeitura Municipal de Siderópolis (2018 até 2020);
Membro da ACCR-Associação Catarinense dos Conservadores e Restauradores;
Membro do ICOMOS/BRASIL;
Participante Membro dos Conselhos:
Membro do CDM-Conselho de Desenvolvimento Municipal de Criciúma;
Membro do Conselho de Cultura de Siderópolis;
Membro da Câmara Temática CT Cidades Patrimônio de Todos-CAU/SC.
14 - NOME (Suplente): MARIA DA GRAÇA AGOSTINHO

Arquiteta e Urbanista formada pela Universidade Federal de Santa Catarina - UFSC (1986). Mestre em Geograﬁa na área de Desenvolvimento
Regional e Urbano, UFSC (1997). Doutora em Ciências Humanas pelo Doutorado Interdisciplinar em Ciências Humanas, UFSC (2008). Desde 1993,
atua como docente em cursos de Arquitetura e Urbanismo (FURB, UFSC e UNISUL). Atuou também na área de patrimônio desenvolvendo o

levantamento do Patrimônio arquitetônico da imigração no município de Jaraguá do Sul. Participou do “Projeto Inventário Nacional do Patrimônio
Cultural da Saúde em Florianópolis” (Casa de Oswaldo Cruz/Fiocruz) que consistiu em levantamento de instituições e ediﬁcações de saúde e
resultou em diversas publicações. Bem como, participou do projeto "Mercados informais de solo urbano nas cidades brasileiras e o acesso dos
pobres ao solo” (INFOSOLO-FINEP) em Florianópolis. Também, atuou na elaboração de projetos e consultorias na área de paisagismo, como o
projeto para a praça Desterro em Florianópolis (em co-autoria, com a participação da UNISUL e IPUF/PMF). Como professora da Universidade do
Sul de Santa Catarina – UNISUL (2012-2020) ministrou as disciplinas relacionadas as áreas de urbanismo, paisagismo e planejamento do
território. Participou da criação do curso de Pós-graduação em Paisagismo (UNISUL), ministrando as disciplinas de Teoria do paisagismo;
Paisagismo na escala urbana – parques; Vegetação aplicada ao paisagismo. Desenvolve pesquisa sobre os espaços livres públicos na cidade de
Florianópolis.
15 - NOME (Titular): KISSIA STEIN DO NASCIMENTO

Arquiteta e Urbanista (UFSC - 2009), especialista em Direito à Cidade e Gestão Urbana (2015), mestranda do Pós-Arq UFSC. Desde 2015 trabalha
na CASAN, anteriormente trabalhou na Companhia de Habitação do Paraná, na Secretaria de Planejamento – Diretoria de Planejamento da
Prefeitura de Chapecó/SC e foi consultora da UNESCO para o Programa PAC das Cidades Históricas e Programa Monumenta. Participa da Câmara
Temática de Acessibilidade do CAU/SC, foi Conselheira Fiscal do SASC – Sindicato dos Arquitetos no Estado de Santa Catarina e participou do GT
Habitação/IAB, do Movimento Ponta do Coral 100% Pública e da Diretoria do Fórum Cultural de Florianópolis.
15 - NOME (Suplente): JOYCE JACQUELINE DIEHL

Arquiteta e Urbanista formada pela UFSC ( Universidade Federal de Santa Catarina), 1986/87. Tem especialização em Branding (PUC RS, 2011) e
Mestrado em TICs, Tecnologias na Educação (Funiber, 2019). Atua no IAB SC desde 1982, quando ainda estudante, participando de várias ações
e de várias diretorias, sendo, inclusive, Conselho Superior, Vice Presidente e Presidente Interina. Sua meta sempre foi a
representatividade regional, a descentralização do poder e a defesa da proﬁssão e da Arquitetura frente ao mercado. Acredita que atuar na
representatividade da proﬁssão é crucial para abrir novos caminhos e fortalecer a classe. Atua no coletivo Arquitetura para Todos (ATHIS) em
Criciúma, sendo um ser voluntário por natureza. Além de Arquitetura, trabalha com editoria de livros, construção de marca, conteúdos e abertura
de mercado do setor. Dá workshops sobre assuntos técnicos da área, pois sabe que só o saber liberta. Já foi professora, mas acha que a profissão
precisa ser mais valorizada.
16 - NOME (Titular): FATIMA REGINA ALTHOFF

Fátima Regina Althoﬀ possui formação em arquitetura e urbanismo pela UFSC, especializou-se em conservação – restauração urbanoarquitetônica pela Faculdade de Arquitetura e Urbanismo da UFBA em 1988 e em 2008 recebeu o título de Mestre em Urbanismo, História e
Arquitetura da Cidade pela Faculdade de Arquitetura e Urbanismo da UFSC com a Dissertação “As políticas públicas de preservação do
patrimônio construído e seus reﬂexos no ambiente urbano dos municípios catarinenses”. Atuou 32 anos na preservação do patrimônio histórico
do Estado de Santa Catarina na como servidora da Fundação Catarinense de Cultura – FCC. De 1999 a 2002 assumiu a Gerência de Patrimônio
Arquitetônico e Paisagístico da Diretoria de Preservação do Patrimônio Cultural e a Diretoria em 2002, na FCC. Em maio de 2016 obteve a
aposentadoria do Serviço Público Estadual. Sua experiência lhe deu oportunidade de defender a proteção do patrimônio em associações e
conselhos como: Comissão Técnica do Serviço do Patrimônio Histórico, Artístico e Natural de Florianópolis – COTESPHAN; Conselho Estadual de
Cultura – CEC; e na Associação Catarinense de Conservadores e Restauradores de Bens Culturais – ACCR, da qual atualmente é Consultora
Técnica. É associada ao International Council on Monuments and Sites – ICOMOS desde 1992.
16 - NOME (Suplente): GABRIELA BORGES DA SILVA

Mestre em Políticas Sociais e Dinâmicas Regionais pela Unochapecó (2018). Especialista em Arquitetura Comercial com Ênfase em
Construtibilidade (2013). Arquiteta e Urbanista formada pela Universidade Comunitária da Região de Chapecó - Unochapecó (2009). É Professora
Titular da Universidade Comunitária da Região de Chapecó - UNOCHAPECÓ, atuando na linha de Urbanismo. É membro do Núcleo Docente
Estruturante (NDE). Faz parte do grupo de Pesquisa Cidade: Cultura, Urbanização e Desenvolvimento e do Grupo de Pesquisa CITHÁ - Cidades
Inteligentes, Tecnologia e Habitação. Possui experiência em projetos na área de planejamento e desenho urbano, como elaboração de Plano
Local de Habitação de Interesse Social, Plano Diretor e Parcelamento do Solo, além de projetos de Arquitetura e Urbanismo. Atua com pesquisa e
extensão na área de Desenho Urbano, Geoprocessamento, Paisagismo e de Habitação de Interesse Social.
17 - NOME (Titular): RITA DE CASSIA GARROZI SILVA CARDOSO

Nome: Rita de Cássia Garrozi Silva Cardoso. Data de Nascimento: 18/01/1957. Naturalidade: Itajaí. SC. Filiação: Hélio Bernardino
Silva/ Yvone Garrozi Silva. Estado Civil: Casada. Carteira de Identidade: 4/R-423. 571. Título Eleitoral: 144 3103 0930. Zona 33. Seção
0169. Endereço Proﬁssional: Escritório de Arquitetura. Rua Cândido César Freire Leão, 761. Bairro Vila Moema, Tubarão. SC. CEP 88.705040. Telefone: +55 (48) 99911 6976.
FORMAÇÃO: 1º GRAU - 1964 – 1971: Colégio Normal São José. Itajaí – SC. 2º GRAU - 1972 – 1974: Colégio Salesiano. Itajaí – SC.
FORMAÇÃO CURSO SUPERIOR
1975 – 1980: Curso de Arquitetura e Urbanismo. UNISSINOS. São Leopoldo – RS
2013 - 2017: Curso de Graduação em Matemática. Licenciada em Matemática. Universidade Federal de Santa Catarina. UFSC.
FORMAÇÃO PÓS-GRADUAÇÃO
2013: Curso de Especialização em Gestão Pública – Lato Sensu. IFSC – Instituto Federal de Santa Catarina. Período do curso: 2011/2 –
2013/1. Título da Monografia: Gestão de políticas públicas: um estudo da mobilidade urbana do município de Tubarão/SC.
17 - NOME (Suplente): SAMANTHA JANDREY

Arquiteta e Urbanista pela FURB (2010), especialista em Gestão de Projeto em Construção Civil (2012). Mestre em Desenvolvimento Regional
(2019), com pesquisas nas áreas de Mudanças Climáticas e Planejamento Urbano. Atuou no setor privado de construção civil no período de 2010
a 2013. Experiência como proﬁssional liberal realizando projetos arquitetônicos e de interiores no município de Joinville e região. Docente desde
2014. Lecionou na Sociesc, no Curso Técnico de Design de Interiores (2014-2015). Professora Substituta na FURB (2018). Atualmente é
Coordenadora e Professora no Centro Universitário Leonardo da Vinci (Guaramirim), e Professora na Faculdade Leonardo da Vinci (Timbó), ambos
na Graduação de Arquitetura e Urbanismo

CHAPA 03 - CE/SC
Candidatos:
Candidato a conselheiro federal e respectivo suplente de conselheiro

NOME (Titular): MARLISE PAIM BRAGA NOEBAUER e NOME (Suplente): EVERSON MARTINS
Candidatos a conselheiros estaduais e respectivos suplentes de conselheiros
01 - NOME (Titular): GOGLIARDO VIEIRA MARAGNO e NOME (Suplente): NEWTON MARÇAL SANTOS
02 - NOME (Titular): JANETE SUELI KRUEGER e NOME (Suplente): SILVANA MARIA HALL
03 - NOME (Titular): FRANCISCO RICARDO KLEIN e NOME (Suplente): Larissa Moreira
04 - NOME (Titular): DANIEL RODRIGUES DA SILVA e NOME (Suplente): DANIEL MEDEIROS GHIZI
05 - NOME (Titular): LEANDRA DAIPRAI e NOME (Suplente): PERY ROBERTO SEGALA MEDEIROS
06 - NOME (Titular): CASSANDRA HELENA FAES e NOME (Suplente): JOSÉ AUGUSTO POLIZEL MORANTE
07 - NOME (Titular): Karol Diego Carminatti e NOME (Suplente): VALDECIR ROBERTO TUNI
08 - NOME (Titular): GISELLE CARVALHO e NOME (Suplente): CARLOS EDUARDO PLENS
09 - NOME (Titular): RODRIGO FREIXEDELO RAMOS e NOME (Suplente): Christiane Müller
10 - NOME (Titular): KAROLINE ANTUNES e NOME (Suplente): RUDINEI CARLOS SCARANTO DAZZI
11 - NOME (Titular): AURICÉLIA MARQUES NOGUEIRA PETRY e NOME (Suplente): RICARDO LAUBE MORITZ
12 - NOME (Titular): JAQUELINE ANDRADE e NOME (Suplente): HEBER XAVIER FERREIRA
13 - NOME (Titular): ANA PRISCILLA CUNHA LIMA e NOME (Suplente): ANDRESSA MAYARA SANTOS DE AGUIAR
14 - NOME (Titular): LUCIANO CLAUDIO DO NASCIMENTO e NOME (Suplente): JUCELIA TECCHIO
15 - NOME (Titular): SUZANA BEATRIZ FESTA PALUDO e NOME (Suplente): ELIZÂNGELA MARTINS DE ALMEIDA
16 - NOME (Titular): CAMILA FONINI LARIONOFF e NOME (Suplente): LUANA CORRÊA
17 - NOME (Titular): CAROLINA MORGADO DE FREITAS SILVEIRA e NOME (Suplente): THIAGO HANEMANN

Obs: Veja a síntese de currículo de cada condidato após o plano de trabalho.
Meios Oficiais de divugação: N/A
Plano de Trabalho
Buscamos um CAU mais plural a partir das competências individuais, nas diferenças construímos nossa força e unidade. Somos proﬁssionais
de todas as regiões de Santa Catarina, representando diversas áreas de atuação: autônomos, proprietários e funcionários de pequenas
empresas, funcionários públicos, professores, pesquisadores, consultores. Unimos forças para reﬂetir coletivamente e ressigniﬁcar o fazer
arquitetônico, o ensino, o mercado, as políticas públicas.
Almejamos colaborar, com tantos colegas quantos se disponham a participar, para um CAU mais próximo, atuante e parceiro das trajetórias
de cada um dos Arquitetos e Urbanistas catarinenses. Com diversidade em diferentes níveis, onde mulheres e homens têm o mesmo papel
na defesa da proﬁssão, na construção de políticas públicas e, sobretudo, têm deveres e direitos iguais no mercado de trabalho. Propomos
um CAU que respeite regimentos, os aprimore e não fique limitado a discursos.
O ano de 2020 é um marco sob vários aspectos, onde um destes vem das transformações, seja no modo de vida da sociedade, seja na
forma como arquitetas e arquitetos terão que lidar com este novo normal. Nesse contexto, a luta pela valorização proﬁssional exige mais do
que inovação, exige ir além dos velhos paradigmas: precisamos fazer as perguntas certas. Por isso queremos ouvir a sua voz. A pluralidade
de perguntas e a reﬂexão coletiva produzirá muitas respostas, processo vital para vencermos antigos e novos desaﬁos de nossa proﬁssão.
Transformações positivas e abrangentes acontecem a partir da confluência de conhecimentos, pensamentos e ações.
Precisamos difundir os valores da Arquitetura e do Urbanismo, realçar suas boas práticas, que resultam em cidades humanas para todos. É
isso que esperamos do CAU/SC. É assim que, de forma coletiva, apresentamos propostas que visam o aprimoramento de nosso Conselho:
com coerência, conhecimento da realidade do ensino, do mercado e com a união de pessoas que lutam pela coletividade.

Candidato a conselheiro federal e respectivo suplente de conselheiro
1 - NOME (Titular): MARLISE PAIM BRAGA NOEBAUER

Graduada pela Universidade Federal de Santa Catarina em 2005 e, em 2016, mestre em Arquitetura e Urbanismo pelo programa de pósgraduação PósARQ/UFSC.
Iniciou seu ateliê em 1993, com atividades artísticas, curadoria de eventos, design de interiores e de produto. Como arquiteta, atuou em projetos
de diferentes áreas, assim como na execução de obras, implantando, em 2008, o uso da plataforma BIM em sua prática proﬁssional. Entusiasta
sobre as vantagens inerentes à projetação em BIM, leciona nesta área desde 2011 e passou a realizar consultorias e implantações desta
tecnologia em escritórios de SC.
Atuou como docente em cursos de graduação em Arquitetura e Urbanismo em Florianópolis e em Joinville, em unidades curriculares na área
projetual. No Centro Universitário Unisociesc em Joinville, recriou e coordenou o Escritório Modelo de Arquitetura e Urbanismo e Engenharias
(EMAUE), atendendo diversos setores da comunidade Joinvillense, fomentando a prática extensionista, assim como a pesquisa. Participou da
promoção de eventos científicos e outros difusores do conhecimento, mediando a comunicação entre sociedade e comunidade científica.
Atualmente reside em Florianópolis, atua na formação continuada em AU e na implantação e consultoria para gerenciamento de projetos em
BIM. Dedica-se, também, à conclusão do doutoramento, focado no ensino e aprendizagem e na comunicação no processo de projeto, visando
contribuir para a melhoria da qualidade da educação e do mercado de Arquitetura e Urbanismo.
1 - NOME (Suplente): EVERSON MARTINS

Formado em 2008 pela Universidade Federal de Santa Catarina.
Após a vivência em diversas cidades, atualmente reside em Balneário Camboriú, onde atua como autônomo, desenvolvendo projetos nas áreas
comercial e residencial. Atua, também, de forma colaborativa com outros colegas em projetos diversos.
Desde a graduação, envolveu-se em atividades de direção e representação coletiva no Centro Acadêmico Livre de Arquitetura (CALA),
fortalecendo sua luta pela qualidade do ensino de Arquitetura e Urbanismo, chegando a ser, em 2004, diretor da Federação Nacional dos
Estudantes de Arquitetura.
Operou ativamente da reestruturação do Sindicado dos Arquitetos e Urbanistas no Estado de Santa Catarina (SASC), participando por duas
gestões, de 2013 a 2018. Atuou em iniciativas de representação proﬁssional tanto no SASC, como na Federação Nacional dos Arquitetos (FNA) e
no Conselho de Arquitetura e Urbanismo de Santa Catarina (CAU/SC).
É membro ativo da atual gestão do CAU/ SC, onde ocupa a vice-presidência e colabora em áreas como ética e disciplina e exercício profissional.

Candidatos a conselheiros estaduais e respectivos suplentes de conselheiros
1 - NOME (Titular): GOGLIARDO VIEIRA MARAGNO

Concluí graduação na UFPR em 1983 e fui para Campo Grande, MS ﬁcar dois meses que viraram 34 anos. Por bom tempo trabalhei tanto como
arquiteto sócio de empresa de AU quanto como docente em universidade privada. Fui sócio da Habitat Arquitetura, com meu irmão também
arquiteto, Atelier de Arquitetura e EG Arquitetura. Adquiri experiência criando projetos residenciais, empresariais, educacionais, esportivos,
militares, urbanísticos, etc. Fiz de quartel a autódromo.

Paralelamente fui professor de Projeto e de Conforto Ambiental na Uniderp, coordenei o curso de AU e criei o Escritório Técnico de Arquitetura.
Ali fiz Especialização em Ensino de Arquitetura e mestrado na UFRGS, sempre unindo conforto ao projeto.
Meu interesse pelo ensino, sua qualidade e importância na sociedade me levaram a ABEA – Associação Brasileira de Ensino de AU, onde estou
até hoje, como presidente, vice, diretor ou mero associado, procurando aprender e oferecer alguma contribuição. Participei da criação do CBA Colégio Brasileiro de Arquitetos que propôs a lei própria e criação do CAU, fui conselheiro federal titular no CONFEA e depois no CAU/BR,
suplente, representando as instituições de ensino de AU.
Quando a UFMS em Campo Grande abriu curso de AU ﬁz concurso e entrei como professor nas mesmas áreas. Coordenei o curso por 4 anos e
tive oportunidade de ir a Barcelona fazer doutorado em Arquitetura, Energia e Meio Ambiente na Politécnica da Catalunha.
Retornando, passei a buscar novos horizontes com a família e nos mudamos para Santa Catarina, vindo morar em Florianópolis. Lecionei Projeto
e Conforto na Univali e Católica de Joinville até fazer novo concurso e ingressar na UFSC, no Dep. de Expressão Gráﬁca. Agora, além de ensinar
representação gráfica digital, participo de pesquisas e faço parte do Colegiado do Curso de AU da UFSC.
1 - NOME (Suplente): NEWTON MARÇAL SANTOS

Formado pela Unisinos/RS, em arquitetura e urbanismo, há trinta e nove anos, com mais de 700 projetos desenvolvidos, pós-graduado em
segurança do trabalho pela UFSC. Atualmente reside na cidade de Caçador/SC onde matem escritório atuando nas áreas de projeto e execução
de obras, privadas e públicas.
Experiência como vereador por três mandatos consecutivos, com larga experiência legislativa na cidade de Caçador/SC, tendo sido o autor da Lei
que Criou o IPPCU - Instituto de Pesquisa e Planejamento Urbano de Caçador, diretor de obras do DEINFRA e atuou como secretário de Estado do
Desenvolvimento Regional.
Foi conselheiro pelo Sistema Confea/Crea com o cargo de Coordenador da Câmara de Arquitetura e Urbanismo no CREA/SC e como Coordenador
Nacional da Câmara. Tendo sido Coordenador da Empresa Brasileira de Transportes Urbanos (EBTU), atuando na supervisão do Demetro/BH, e
sistemas de trens Urbanos do Rio de Janeiro e Salvador, este último, em fase de projeto. Ainda, foi presidente do Instituto de Pesquisa e
Planejamento Urbano em Caçador (IPPUC).
Atua como professor universitário há mais de vinte anos, estando diretamente envolvido na formação de centenas de proﬁssionais. Acerca da
atuação acadêmica, foi coordenador do curso de Arquitetura e Urbanismo da UnC Campus Curitibanos, por dez anos.
Participou e participa ativamente nas entidades proﬁssionais relativas à AU. Colaborou na fundação da ADEAC - Associação dos Engenheiros e
Arquitetos de Caçador, sendo seu primeiro presidente. É também membro do IAB/SC e da Associação Brasileira de Ensino de Arquitetura e
Urbanismo (ABEA).
2 - NOME (Titular): JANETE SUELI KRUEGER

Formada em 2002 pela FURB, Blumenau, e nos anos de graduação estagiou nos setores de patrimônio histórico e planejamento urbano, nas
cidades de Blumenau, Curitiba e Gaspar.
E após formada, atuou com projetos de arquitetura e gerenciamento de obras, com escritório próprio e também em parceria com proﬁssionais da
área, quando por alguns anos esteve com dois endereços profissionais.
Nestes 18 anos já participou do Núcleo de revisão do Plano Diretor de Penha em 2007 e 2008 – que teve participação popular e foi revisado por
equipe compartilhada; da mostra CASA COR; da câmara técnica de Planejamento Urbano do programa DEL – CDL /FASCISC em Penha; do projeto
voluntário de revitalização da APAE de Itajaí e na gestão de eventos culturais.
Também participa de organizações da sociedade civil como, Conselho Municipal dos direitos da Mulher e na coordenação de um grupo de
mulheres empreendedoras.
Pós graduada pela Univali, em arquitetura no mercado de luxo e atualmente egressa na pós graduação MBA em gestão de obras, pelo IPOG.

Atualmente atua com Projetos de Arquitetura e de Interiores, Gerenciamento de Obras e Regularização Imobiliária em escritório próprio, com
sede em Penha.
2 - NOME (Suplente): SILVANA MARIA HALL

Graduada pela Universidade Federal de Santa Catarina - UFSC no ano de 1993, Pós Graduação em Planejamento Urbano - ênfase para areas de
Turismo pela UFRGS/UNIVALI em 1998. No incio da carreira atuou como arquiteta na Eliane Revestimentos cerâmicos. Atuando desde 1.995 na
area de avaliações de imóveis, análises de empreendimentos e acompanhamentos de obras tanto no setor publico como no setor privado como
arquiteta credenciada junto a diversas instituições como Caixa Econômica Federal, Banrisul, Banco do Brasil, FIESC entre outras, onde prestou
serviço a diversos órgãos como RFFSA, Procuradoria Geral da União, Receita Federal e outros. Atuou na área de Docência junto a UNO CHAPECO
no ano de 2007. Atua em seu escritório/ateliê, juntamente com outros proﬁssionais desde 1.995 desenvolvendo projetos e execução de obras
em diversas áreas, destacando Parques Aquaticos, hotelaria, loteamentos e outros. Atualmente reside na cidade de Concórdia SC, atua nas
empresas MKA Consultoria, HALL ARQUITETURA e como consultora SEBRAE - projetos SEBRAETEC. Exerce as atividades de Conselheira
Suplente do Conselho de Arquitetura e Urbanismo de Santa Catarina (CAU SC) na gestão 2018-2020; sendo membra das comissões de Ensino e
Formação e da Comissão de Politicas Urbanas e Ambientais.
Atualmente participa do Conselho de Acessibilidade da cidade de Concórdia SC; participa da diretoria da Associação do Engenheiros e
Arquitetos de Concórdia e Micro Região - AECOM - Concórdia SC; Participou do Conselho Municipal de Turismo - COMTUR - Itá SC.

3 - NOME (Titular): FRANCISCO RICARDO KLEIN

Carreira desenvolvida nas áreas de Arquitetura Urbanismo, Gestão de obras/ Projetos e Docência, proﬁssional com mais de 18 anos de
experiência, 3,081mi de m² registrados em ART/RRT. Com ampla vivência no gerenciamento projetos e obras, excelência na regularização de
projetos junto aos órgãos Públicos competentes, vasto conhecimento aos processos regulatórios como um todo, propondo soluções, garantindo
entrega, alinhados a necessidade do cliente (investidor, sociedade e equipe técnica).
Conselheiro TITULAR com assiduidade nas cadeiras do CONDEMA, CONCIDADE E COMPHAAN, nas vigencias atuais destes importantes quóruns
sociais das atividades técnicas do desenvolvimento da natureza, urbanidade e patrimonios historicos.
Klein & Irmão Arquitetos Associados, Arquiteto Resp. Técnico, Jun/2007 - atualidade
Docencia, Professor da Graduação em Arquitetura na Unisociesc, Jan/2010-Jun/2016.
Diplomado, na Unerj, em outubro de 2005.
3 - NOME (Suplente): Larissa Moreira

Atuante em Joinville, graduada pelo Centro Universitário Unisociesc em 2014. Nos anos de graduação, ao participar de atividades sociais na
extensão universitária, deu seus primeiros passos na atuação em ações sociais, atividade que perdura até hoje em sua rotina. Atualmente

desenvolve, em Curitiba, seus estudos de pós-graduação, sob o tema da construção e gestão de ediﬁcações sustentáveis. Trabalhou como
arquiteta na municipalidade, no setor de análise de projetos. Atuou em escritórios de arquitetura e engenharia, com projetos arquitetônicos na
área de habitação social, especialmente nas etapas de projeto legal e executivo, posteriormente passando à gerência de projetos e coordenação
de processos. Exerce a proﬁssão como autônoma, com projetos arquitetônicos de pequeno e médio porte na área da habitação social, bem como
com regularização de obras e com projetos de interiores. E atua também, como mediadora de palestras e como instrutora em treinamentos
livres na área de modelagem 3D. É sócia fundadora da Associação de Arquitetos Unidos de Santa Catarina (AUSC). É associada ao Instituto dos
Arquitetos do Brasil (IAB/SC), pelo Núcleo Joinville, onde participa ativamente e é responsável pela gerência da comunicação das redes sociais.
4 - NOME (Titular): DANIEL RODRIGUES DA SILVA

Arquiteto e urbanista formado pela Universidade Federal do Rio Grande do Sul em 1990. Está à frente do escritório Ágora Arquitetura e
Construções, empresa fundada há 28 anos, localizada na cidade de Blumenau/SC. Especializou-se em Engenharia Clínica pela Universidade
Federal de Santa Catarina (UFSC) em 2005 e atua desde então com projetos arquitetônicos na área hospitalar, com trabalhos em diversos
hospitais e clínicas do Estado, buscando sempre a humanização destes espaços.
Atua também com projetos arquitetônicos de pequeno à grande porte, arquitetura de interiores, acompanhamento e gerenciamento de obras.
Exerceu a docência em arquitetura na Universidade Regional de Blumenau (FURB) em 2013, onde ministrou a disciplina de Projeto
Arquitetônico.
É associado ao Instituto dos Arquitetos do Brasil (IAB/SC), pelo Núcleo Blumenau, onde participou ativamente como presidente por duas gestões,
em 2002/2003 e 2010/2011.
Foi conselheiro do CAU/SC na gestão fundadora (2012/2014). Participa da atual gestão do CAU/SC, atuando como conselheiro titular e contribui
com diversos temas, principalmente na área do exercício proﬁssional. É conselheiro no Conselho de Planejamento Urbano de Blumenau
(COPLAN).
4 - NOME (Suplente): DANIEL MEDEIROS GHIZI

Daniel Ghizi á arquiteto graduado na Universidade Federal de Santa Catarina e comanda a equipe de arquitetos da empresa DG Arquitetura,
desde 2007.
O escritório tem sua sede em Criciúma/SC e atua nas áreas residencial, comercial, institucional e corporativa, tanto em projetos arquitetônicos
quanto de interiores. Ao longo dos 13 anos de existência desenvolveu projetos de pequeno, médio e grande porte e tem forte atuação no Sul de
Santa Catarina, apesar de contar com trabalhos executados e em adamento em várias localidades do país.
5 - NOME (Titular): LEANDRA DAIPRAI

Graduada em Arquitetura e Urbanismo pela Universidade Comunitária da Região de Chapecó - UNOCHAPECO no ano de 2009, possui
especialização em Design de Interiores - Novas Tendências pela Universidade do Oeste de Santa Catarina - UNOESC (2011), especialização em
Arquitetura Comercial com ênfase em Construtibilidade pela Universidade da Região de Chapecó - UNOCHAPECO (2014) e especialização Master
em Arquitetura e Lighting pelo Instituto de Pós-Graduação e Graduação - IPOG (2020). É Mestre em Desenvolvimento Regional para Universidade
Tecnológica Federal do Paraná - UTFPR (2017).
Possui experiência na área de Arquitetura e Urbanismo, com ênfase em Projetos de Arquitetura, trabalhando como proﬁssional autônoma em
escritório próprio desde o ano de 2010. Trabalhou com análise de projetos na Prefeitura Municipal de São Miguel do Oeste no ano de 2013, e

como docente na Universidade Comunitária da Região de Chapecó - UNOCHAPECO, nos anos de 2012 e 2013. Atua como professora e
coordenadora do curso de Arquitetura e Urbanismo na Universidade do Oeste de Santa Catarina - Unoesc de São Miguel do Oeste - SC.
5 - NOME (Suplente): PERY ROBERTO SEGALA MEDEIROS

Graduado pela Universidade Federal de Pelotas (UFPEL), com mais de 30 anos de atuação proﬁssional na iniciativa privada e pública
desenvolvendo atividades de projeto, execução, administração e consultorias diversas, em especial para o SEBRAE/RS. Especializado em
arquitetura corporativa buscou maior qualiﬁcação através de mestrado em construção civil. Atualmente reside em Florianópolis onde atua a mais
de 15 anos. Finalizou o doutorado em arquitetura e urbanismo na Universidade Federal de Santa Catarina (UFSC) na área de projeto e tecnologia
do ambiente construido. Possui larga experiência na docência e gestão acadêmica nos cursos de arquitetura e urbanismo, desenho industrial e
design de interiores. Foi colaborador honoríﬁco como conselheiro e Inspetor na Câmara de Arquitetura e Urbanismo - CREA/RS e no Conselho
Municipal de Habitação (Cruz Alta/RS).
6 - NOME (Titular): CASSANDRA HELENA FAES

Graduada em 1999, mestre em Desenvolvimento Regional em 2008, ambas pela Universidade Regional de Blumenau, e, em 2017, doutora em
Urbanismo pela Universidade Lusófona de Ciências e Tecnologia, na cidade de Lisboa, onde pesquisou sobre Paisagem Cultural. Em sua trajetória
proﬁssional diversiﬁcada trabalhou como arquiteta na municipalidade na área de Patrimônio Histórico Cultural; como Secretária Municipal da
pasta de Planejamento, Transito e Meio Ambiente ,no município de Timbó, e, no Plano de Mobilidade Urbana da Copa em Brasília. Em esfera
estadual desenvolveu trabalhos com o IPHAN em duas oportunidades: Roteiros Nacionais de Imigração em SC e como consultora de mobilidade
no Distrito Federal. Atuou como docente em cursos de graduação e pós-graduação de Arquitetura e Urbanismo e Engenharia Civil. Também foi
coordenadora de Curso de Arquitetura e Urbanismo em Timbó e Indaial. Participou da promoção de eventos cientíﬁcos e promoveu semanas de
integração acadêmica. Entusiasta do conceito de cidade para pessoas, trabalhou em Consórcio Municipal e Associação de Municípios com o
desenvolvimento e elaboração de Planos Diretores e Planos de Mobilidade.
Atualmente reside em Indaial, atua na formação continuada em AU através da mentoria e realiza consultorias e projetos na área de urbanismo.
6 - NOME (Suplente): JOSÉ AUGUSTO POLIZEL MORANTE

Formado, em 2010, pelo Centro Universitário Unisociesc em Joinville. Durante a graduação, suas atividades extra sala de aula incluíram a
Secretaria de Planejamento Urbano e Desenvolvimento Sustentável (SEPUD), o Porto de São Francisco do Sul, escritórios de arquitetura atuantes
em diversas áreas e em escritórios de engenharia. Nesses ambientes, além de colaborar em diversos projetos, teve oportunidade de
acompanhar obras, tanto residenciais, quanto comerciais, especialmente em shoppings. Uma vez formado, passou a integrar a equipe de
arquitetos e engenharia de um grupo proprietário de Shoppings Centers. Ingressou na carreira de servidor público em 2012, inicialmente na
esfera municipal, atuando em diversos setores, como na Secretaria da Fazenda - no Cadastro Técnico e na arrecadação, na Secretaria de
Agricultura e Meio Ambiente (SAMA) - na unidade de desenvolvimento de gestão ambiental, na unidade de licenciamento ambiental. Atualmente,
atua na, esfera Federal, no Tribunal Eleitoral, no Cartório de Joinville. Além disso, desenvolve suas atividades proﬁssionais como autônomo, em
parceria com colegas autônomos, em projetos de Arquitetura e Arquitetura de Interiores
7 - NOME (Titular): Karol Diego Carminatti

Formado pela Universidade Regional de Blumenau (FURB) em 2013, é mestre (2017) e doutorando em Arquitetura e Urbanismo pela
Universidade Federal de Santa Catarina. Atuou como diretor de projetos e planejamento urbano na Prefeitura de Guabiruba de 2015 a 2017,
desenvolvendo o plano estratégico de ocupação territorial do município. Foi coordenador do Grupo de Estudos Urbanos do Instituto de Arquitetos
do Brasil - núcleo Brusque, em 2017 e 2018, período em que participou ativamente dos debates acerca de estudos e proposições urbanas para a
cidade.
Trabalha junto a empresas públicas e à iniciativa privada desenvolvendo projetos arquitetônicos, urbanos e ambientais diversos, entre os quais
destacam-se o Distrito Turístico de Blumenau (2013), e os projetos desenvolvidos em Brusque, como o Distrito Azambuja (2017) e o Plano de
Mobilidade Urbana da cidade (2019).
Atualmente é professor e pesquisador no curso de arquitetura e urbanismo do Centro Universitário de Brusque (UNIFEBE) onde também
coordena o LabTer - Laboratório de Pesquisa e Planejamento do Território, desenvolvendo estudos em parceria com universidades da Alemanha e
Portugal, tendo especial interesse com assuntos voltados ao planejamento urbano e territorial. Recentemente fundou a Cátedra Arquitetura,
escritório colaborativo e multidisciplinar que busca discutir e propor soluções nas diversas áreas de atuação do arquiteto e urbanista.
7 - NOME (Suplente): VALDECIR ROBERTO TUNI

CURRÍCULO

Bacharel em Arquitetura e Urbanismo pela FAG-Cascavel (2008) e Técnico em Ediﬁcações pelo CEFET-PR (1998). Pós-graduando em Projetos
Sustentáveis e Comerciais pela Univesridade Comunitária Regional de Chapecó - UnoChapecó (2014).
Sempre buscando atualização proﬁssional, tem formações complementares e especializações nas áreas de Arquitetura Hospitalar (Clínicas e
Hospitais); Arquitetura Paisagística; Planejamento e Projeto de Hotéis.
Tem grande experiência em obras civis, projetos e execuções de projetos comerciais, industriais, obras públicas (universidades prefeituras,
órgãos federais).
A frente do escritório Ampliza Arquitetura, atua nos três estados da Região Sul com foco em projetos de edifícios corporativos. Com equipe
multidisciplinar, o escritório desenvolve projetos de arquitetura e de engenharia civil, urbanismo com destaque para condomínios e loteamentos.

SÍNTESE DAS QUALIFICAÇÕES:
Projetos Residenciais;
Projetos Comerciais;
Projetos Industriais;
Projetos Urbanos;
Projeto de Paisagismo, Parques e Jardins;
Projetos de Arquitetura de Interiores;
Projetos de Prevenção de Incêndios
Projetos Hidrossanitários.

CURSOS DE ESPECIALIZAÇÃO:
Arquitetura Hospitalar (Clínicas e Hospitais);
Arquitetura Paisagística;
Planejamento e Projeto de Hotéis.
8 - NOME (Titular): GISELLE CARVALHO

Graduada pela Universidade do Vale do Itajaí em 2010, Mestre em Urbanismo, História e Arquitetura da Cidade pela Universidade Federal de
Santa Catarina em 2014, doutoranda pelo programa PÓS ARQ UFSC, no qual desenvolve pesquisa sobre a cidade informal, tema ao qual se
dedica desde seu trabalho ﬁnal de graduação. Atuou em construtoras da região e desde 2011 exerce atividade docente em cursos técnicos, de
graduação e de pós graduação em instituições de ensino superior. É docente no curso de Arquitetura e Urbanismo da UNIVALI, desde 2015, no
qual é responsável pelo Núcleo de História, Teoria e Conservação - NHAU, desenvolvendo pesquisas acerca do patrimônio histórico, entre outras
atividades. É Avaliadora do Sistema Nacional de Avaliação da Educação Superior - BASis e atualmente desenvolve atividades na área de
urbanismo, projetos e fiscalização de obras, como funcionária da Prefeitura Municipal de Tijucas.

8 - NOME (Suplente): CARLOS EDUARDO PLENS

Formado pela Universidade Braz Cubas UBC São Paulo (1997) e Especialista e Gestão de Cidade pela Faculdade Única em Ipatinga Minas Gerais
e Gestão de Obras pela UNIBAN - São Paulo. Atualmente é professor titular da Faculdade do Grupo UNIASSELVI RIO DO SUL, e arquiteto da
Prefeitura Municipal de Ituporanga. Ministrei aula de projeto na UNIARP CAÇADOR - UNC CURITIBANOS - UNIASSELVI TIMBÓ - UNIDAVI RIO DO
SUL.

9 - NOME (Titular): RODRIGO FREIXEDELO RAMOS

eu
9 - NOME (Suplente): Christiane Müller

Arquiteta e urbanista formada pela Universidade do Sul de Santa Catarina (Unisul) em 2014.
Mesmo antes de formada já teve grande experiência através de estágios supervisionados nas áreas de arquitetura e engenharia para o Banco do
Brasil e Ministério do Planejamento, Desenvolvimento e Gestão. Neste mesmo período buscou experiência no setor privado, seguindo com
estágio supervisionado em escritório de engenharia fazendo ﬁscalização e perícia de obras. Prestou também assessoria em escritório de
decoração de alto padrão.

Depois de formada, sua trajetória proﬁssional inicia com trabalhos de pequeno porte e projetos de arquitetura de interiores. Sempre prezando
por um bom detalhamento e qualidade de projeto e visualização de imagens. Presta serviços de forma autônoma e através de parcerias com
colegas para projetos de maior envergadura. Desenvolve projetos e reformas residenciais na cidade de Criciúma e região sul catarinense. Integra
a atual gestão do CAU/SC, na condição de suplente, porém tem participado ativamente da Comissão Especial de Assistência Técnica para
Habitação de Interesse Social durante o ano de 2020.
10 - NOME (Titular): KAROLINE ANTUNES

Graduada pela Universidade do Sul de Santa Catarina no ano de 2018. Durante a graduação lançou as sementes da tônica de sua trajetória
proﬁssional: em 2016 iniciou como estagiária no Laboratório de BIM de SC (LABIM), na então Secretaria de Estado do Planejamento e Gestão de
Santa Catarina (SPG). Em colaboração com a equipe LABIM, desenvolveu estudos e práticas para avanço do uso da metodologia BIM pela
administração pública. Atualmente continua no LABIM, hoje parte da Coordenadoria de Modelagem da Informação (COMOD), vinculado à
Secretaria de Estado de Infraestrutura e Mobilidade de Santa Catarina (SIE), onde está como Coordenadora de Modelagem da Informação.
Participou como palestrante de diversos eventos relacionados ao BIM - Seminário Regional Sul de BIM II e III, BIM CREA SC e outros. Reside em
Florianópolis, e além das atividades no setor público, exerce a proﬁssão como colaboradora em um escritório de arquitetura, onde atua em
projetos diversos, com foco no uso e implantação do BIM, bem como atua como autônoma na mesma linha, com projetos autorais.

10 - NOME (Suplente): RUDINEI CARLOS SCARANTO DAZZI

Arquiteto formado pela PUC/PR,( 1991) pós graduado em Administração Concentração em Turismo e Hotelaria pela UFSC(2002). Mestre em
Turismo e Hotelaria UNIVALI Balneário Camboriú/SC. Professor universitário UNIVALI BC-SC(2007). leciono no curso de Arquitetura e Urbanismo,
Design de Interiores e Gastronomia bem como em Pós Graduação nessas áreas.Faz parte do grupo Cabeça Oca em Concórdia SC e do grupo
CROMA em Balneário Camboriú SC. Frequentou cursos artísticos na Scuola Lorenzo D’Medici (Florença/IT). Desde 1991 atua como artista
plástico , com exposições no Brasil e exterior. Expos e lançou livro em 2000 no IBRIT- Instituto Brasil –Italia em Milão,onde foi Lançada a segunda
edição do livro bilíngue” Reminiscenza”, aquarelas e Arquitetura.2011 Mostra Espelho no Acervo MASC-SC curadoria Fernando Lindote
(Florianópolis SC).2012 exposição coletiva São Paulo metrô de São Paulo SP Mostra coletiva Grupo CROMA em São Paulo SP. 2012 Exposição
Olhares Múltiplos -UNIVALI, 201 exposição Casa Cor SC Florianópolis, 2014,Exposiçaõ Loja Brina Balneário Camboriu Sc, 2015 Exposição Espaço
Cultural Bontempo,Balneario Camboriu SC, 2015 Obras Casa Cor Santa Catarina Itajai SC. Exposição IGREJAS CATARINA espaço Cultural
BONTEMPO 2016 Balneário Camboriú SC, Exposição Igrejas Catarina Espaço Cultural Casa Hall Shopping Balneário Camboriú SC 2016.Exposição
Igrejas Catarina, Via House Itajai SC. 20 Atua como Arquiteto e Professor.Tem obras em acervos oficiais e privados no país e exterior.
11 - NOME (Titular): AURICÉLIA MARQUES NOGUEIRA PETRY

Formada pela Universidade do Vale do Itajaí (UNIVALI), em 2006, conciliando, desde sua vida estudantil, a construção de sua família, com três
filhos, com a construção do fazer arquitetônico.
Iniciou sua trajetória proﬁssional atuando como autônoma, desenvolvendo projetos arquitetônicos, de interiores, residenciais, comerciais,
corporativos, entre outros.
Já morou e trabalhou em diversas cidades de Santa Catarina, escolhendo a cidade de Itajaí como endereço ﬁxo, onde é sócia proprietária do
escritório Schwinden & Petry Arquitetura há quase uma década. Como representante do CAU/SC, participa atualmente do conselho de revisão do
Plano Diretor da cidade de Itajaí. Já atuou de forma colaborativa com o IAB Litoral Norte e mantém uma preocupação constante com temas

relacionados ao exercício ético e moral dos proﬁssionais da arquitetura. Acredita ser este um dos pilares a serem reforçados na garantia do
reconhecimento e valorização da profissão Arquitetura e Urbanismo.

11 - NOME (Suplente): RICARDO LAUBE MORITZ

Graduou-se em Arquitetura e Urbanismo pela Universidade Federal de Santa Catarina - UFSC em 2010. Durante a graduação, participou por 3
anos do Programa de Educação Tutorial – PET, onde desenvolveu atividades de Ensino, Pesquisa e Extensão, e no ano de 2008, frequentou a
Faculdade de Arquitetura e Sociedade no Politécnico de Milão, no âmbito de intercâmbio estudantil reconhecido pela UFSC. Recém-formado,
atuou por um ano como colaborador em escritório de arquitetura em Florianópolis, quando em 2011, após realização de um projeto em sua
cidade natal, recebeu uma proposta no setor público municipal de Brusque. Concursado em 2013, efetivou-se na Prefeitura em 2015, e desde
então tem desenvolvido atividades na administração municipal nas áreas de projeto, ﬁscalização de obras, planejamento urbano, patrimônio, e
atualmente, geoprocessamento. Foi durante dois anos, presidente do Conselho do Patrimônio Histórico e Cultural do Município, e no ano de
2015, participou da instituição do Núcleo Brusque do Instituto de Arquiteto do Brasil – IAB, do qual foi secretário por dois anos e atualmente
membro.
12 - NOME (Titular): JAQUELINE ANDRADE

Formada pela Universidade Federal de Santa Catarina - UFSC (2009). Atuou na área de planejamento regional, especiﬁcamente no
Gerenciamento Costeiro, onde desenvolveu o mestrado em Planejamento Territorial e Desenvolvimento Socioambiental. Atua na área de ensino
e formação como docente em cursos de Arquitetura e Urbanismo, aprofundando-se nesta área como especialista em Docência no Ensino
Superior, e atualmente como pesquisadora e doutoranda em Arquitetura e Urbanismo, desenvolvendo pesquisa sobre Cidade Educadora. Atuou
em duas gestões no Sindicado dos Arquitetos e Urbanistas do Estado de Santa Catarina de 2013 a 2018 como 2² Conselheira Fiscal Suplente e
Tesoureira, primeira e segunda gestão respectivamente. Conselheira Titular do Conselho de Arquitetura e Urbanismo de Santa Catarina (CAU/SC)
na gestão 2018-2020 atuando na Comissão de Ensino e Formação e na Comissão de Política Urbana e Ambiental. Atua como consultora em
estudos urbanos.
12 - NOME (Suplente): HEBER XAVIER FERREIRA

Atuante no município de Rio do Sul, graduado pela UNIASSELVI em 2016, ao longo da sua carreira estudantil, participou de projetos de pesquisa
e extensão, foi presidente do CENAU em Jaraguá do Sul ( Centro Acadêmico de Arquitetura e Urbanismo PUC UNERJ), Presidente do DCE PUC
UNERJ e Diretor da Regional SUL da FENEA em 2005 coordenador do EREA SUL em Jaraguá do Sul, em 2006 inicia como estagiário na secretaria
de Planejamento da Prefeitura de Rio do Sul em 2007 assume cargo junto ao Plano Diretor do Município de Rio do Sul, onde coordena de forma
associativa a releitura do Plano Diretor junto a comunidade riosulense, atuante e participativo em vários Conselhos e Comissões municipais, em
2009 é nomeado diretor de Projetos e Pavimentação e em 2011 assume como Secretário de Planejamento do município de Rio do Sul e coordena
a reabilitação da cidade após sofrer com uma das suas piores enchentes, coordenando a limpeza e desobstrução das vias da cidade, atuou na
secretaria de Planejamento como secretário adjunto e titular da pasta mais algumas vezes até se desligar em 2017. Estudou Inglês em Dublin
2017/2018. Em 2018 abre o escritório de projetos e em parceria/sociativa atua até os dias de hoje.
13 - NOME (Titular): ANA PRISCILLA CUNHA LIMA

Formada em 2018 pela Universidade da Amazônia. Atualmente cursando Pós-Graduação em Engenharia Civil na instituição de ensino
UNISOCIESC - Sociedade Educacional de Santa Catarina. Durante os anos de graduação trabalhou em várias áreas, cooperando como:
desenhista, calculista, monitora de evento de exposição de design, projetista, supervisora dos estagiários e outros. Além de exercer tais funções,
teve oportunidade de atuar tanto no poder público como no privado. Hoje, desempenha a responsabilidade e o compromisso como Arquiteta e
Urbanista. De igual forma, como autônoma realiza sonhos através de projetos arquitetônicos, urbanos, de interiores e seus complementares.
Atua principalmente na construção civil com execução, administração e gerenciamento de obras e reformas. Tem parceria com outros arquitetos,
engenheiros, imobiliárias e construtoras. Aplica em seus projetos a tecnologia BIM e a utiliza a Realidade Virtual em 3D para melhor eﬁcácia na
compreensão dos projetos.
13 - NOME (Suplente): ANDRESSA MAYARA SANTOS DE AGUIAR

Andressa
Atuante em Curitibanos, graduada pela Universidade do Contestado em 2016 e pós graduanda em Design de interiores - Ambientação e
produção do espaço pelo Instituto de Pós-graduação e Graduação (IPOG) onde visa o desenvolvimento em conhecimento de neurôarquitetura e
arquitetura sensorial.
Desde a graduação envolveu-se em atividades coletivas, participando da gestão do Centro Acadêmico durante três anos com a ajuda dos
professores e colegas, buscando sempre melhorias para o curso, palestras e atividades que auxiliassem no ensino da instituição.
Teve um artigo publicado pelo Centro Universitário de Brusque (UNIFEBE) sobre a arquitetura aplicada em instituições de longa permanência
para idosos onde demonstra a preocupação com o resultado que a arquitetura demonstra na vida das pessoas.
Estagiou em escritórios de paisagismo e arquitetura, onde pode aprender e colaborar em projetos residenciais e comerciais. Atualmente exerce
a proﬁssão como autônoma, com projetos arquitetônicos residenciais e regularização de obras, bem como projetos de interiores residenciais e
comerciais.
14 - NOME (Titular): LUCIANO CLAUDIO DO NASCIMENTO

Profissional residente na cidade de Campos Novos/SC e com uma formação ampla abrangendo diversas áreas do conhecimento. Em Arquitetura e
Urbanismo, concluiu seu bacharel na Universidade do Contentado (UNC) no ano de 2016.
Dentre outras formações importantes, destaca bacharel em Administração de Empresas (2002) pela UNOESC, Pós-graduação em Gestão da
Qualidade e Produtividade (2002) pela UNOESC, curso Técnico em Transações Imobiliárias (2007) pelo CETER e curso Técnico em Ediﬁcações
(2012) pelo Colégio Pe. Quintilio Costini.
Sempre buscando atualização proﬁssional, tem formações complementares como Auditor Interno PBQP-H e ISO 9001 – Construção Civil (2014)
G9 Consultoria e Eberick V6 – Sistema para Projeto Estrutural de Ediﬁcações em Concreto Armado (2012). Destaque também para curso sobre a
Norma Regulamentadora 35 que garante a segurança e a saúde dos trabalhadores envolvidos direta ou indiretamente com trabalhos em altura.
Tem experiência na área de produção, sistemas de qualidade, vendas e orçamentos onde efetuou trabalhos em empresas como Iguaçu Celulose
e Papel, Bruno Industrial e outras.
Hoje possue escritório que atua há 10 anos na área de construção civil com diversos trabalhos realizados tanto na área de projetos, como no

acompanhamento de obras, compras e cronograma de trabalho. Participou diretamente do projeto e execução de quase uma dezena de
condomínios residenciais entregues e diversas residências construídas no município de Campos Novos.

14 - NOME (Suplente): JUCELIA TECCHIO

Residente na cidade de Concórdia SC, concluiu sua graduação em Arquitetura e Urbanismo pela Facc - Faculdade Concórdia em 2016.
Iniciou sua carreira como Arquiteta e Urbanista na cidade de Concórdia e toda região oeste de Santa Catarina, como também já executou vários
projetos em cidades do Rio Grande do Sul como autônoma e através de empresas parceiras.
Desenvolve projetos residenciais, comerciais, complementares e de interiores, que envolvem desde seus estudos preliminares até sua execução.
Atua como responsável técnica em uma empresa de casas de madeira desde 2017, realizando projetos e execuções de casas mistas.
É associada a AECON (Associação de engenheiros e Arquitetos de Concórdia e Microrregião). Participou de vários cursos: Cimento, concreto e
Agregados oferecido pelo Cintec - Construção Cívil, 2013 em Joinville; Planmejamento e Orçamento de Obras, 2016 em Joinville; Modelagem Bim
com Revit, Projeto Arquitetônico, 2015 em Concórdia; Auditória e Perícias em Obras, 2019 em Concórdia, entre outros.
Acredita que a Arquitetura é a arte de desenhar sonhos, transformando esses sonhos em realidade.

15 - NOME (Titular): SUZANA BEATRIZ FESTA PALUDO

Arq. SUZANA BEATRIZ FESTA PALUDO
Graduada em 1988 pela Universidade Luterana do Brasil, em Canoas, RS.
No Rio Grande do Sul, realizou projetos e execução de obras em diferentes áreas. Foi um membro ativo do Instituto dos Arquitetos do Brasil
(IAB).
Atualmente reside em Itapema, Santa Catarina, onde estabeleceu sua base de trabalho, que abrange, também, cidades próximas. Além de
projetos de variados temas e escalas, sua atuação envolveu, também, revisão do Plano Diretor de Itapema.
Em sua trajetória, foi, também, líder da Associação de Moradores de Meia Praia, onde criou e defendeu, em parceria com a comunidade local,
soluções para o desenvolvimento urbano e políticas sociais. Sobretudo, suas propostas foram voltadas para a qualidade de vida dos moradores e
para o desenvolvimento do turismo da região.
15 - NOME (Suplente): ELIZÂNGELA MARTINS DE ALMEIDA

Elizangela Martins de Almeida

Graduada pela Universidade Federal de Santa Catarina em 2003 e pós-graduada em Gestão, Auditoria e Perícia Ambiental pela UNIP/INBECFortaleza/CE em 2011. Cursou Design permacultural pelo Instituto de Permacultura do Ceará/CE em 2012 e curso de bioconstrução e arquitetura
em terra pelo Instituto Terra/Brasil em 2012.
Iniciou carreira como autônoma, participou de concursos de ideias como estudante e como recém-formada. Tendo obtido prêmios na categoria
estudante e recém-formada.
Foi analista de projetos na Secretaria Municipal do Meio Ambiente de Fortaleza/CE por 4 anos de 2008 a 2012. Gestora, projetista e ﬁscalizadora
de obras institucionais na Secretaria de Desenvolvimento Econômico no Estado de Goiás – Goiânia, de 2013 a 2016. Foi assessora de
planejamento da prefeitura municipal de Urubici/SC no ano de 2017.
Em 2018 em diante, atuante como proﬁssional liberal em diversas áreas, com escritório multidisciplinar ﬁxado na cidade de Urubici/SC, projeta
residências na área rural e perímetro urbano, intervenções no setor de turismo e hotelaria e paisagismo sustentável. Focada atualmente na
construção de edificações sustentáveis, com sistemas estruturais em madeiras de reflorestamento, visando a preservação do meio ambiente.

16 - NOME (Titular): CAMILA FONINI LARIONOFF

Camila possui graduação em Arquitetura e Urbanismo pela Universidade Comunitária da Região de Chapecó – UNOCHAPECÓ e um Curso Técnico
em Edificações pelo Serviço Nacional de Aprendizagem Industrial - SENAI.
Aperfeiçoou-se na área, contando com mais de 600 horas em cursos complementares, tendo como destaque principal o aprendizado/uso da
Plataforma BIM.
Possui experiência e atua na área, com ênfase em projetos de ediﬁcações uni e multifamiliar, comercial e corporativa, projetos de interiores e
design de mobiliário, documentações diversas (legislação, estudos de viabilidade, habite-se, certidão de edificações, entre outros).
No momento atua na coordenação de projetos de arquitetura e engenharia e esta concluindo sua Pós Graduação em Engenharia de Avaliações e
Perícias na Universidade Comunitária da Região de Chapecó – UNOCHAPECÓ.

Serviço Nacional de Aprendizagem Industrial - SENAI
16 - NOME (Suplente): LUANA CORRÊA

Formada em 2014 pelo Centro Universitário Unisociesc, em Joinville, teve contato e se interessou, nos anos de graduação, com o tema da
Habitação de Interesse Social. Estagiou, nessa área, na Secretaria de Habilitação da Prefeitura de São Bento do Sul. Atualmente atua na área de
projetos de Interiores.
17 - NOME (Titular): CAROLINA MORGADO DE FREITAS SILVEIRA

Natural e residente em Florianópolis, graduou-se em Arquitetura e Urbanismo pela Universidade Federal de Santa Catarina em 2011. No ano de
2015 concluiu sua especialização Master em Arquitetura pelo Instituto de Pós-Graduação IPOG. Em 2019, obteve título de Mestre em Arquitetura

e Urbanismo pela Universidade Federal de Santa Catarina. Na atuação como projetista, ao constatar a indissociabilidade do ser humano e
ambiente, alinha-se com a proposta de ambientes que atendam às necessidades humanas, em especial projetos de residências, bem como de
assistência à saúde. Como pesquisadora, destaca-se a paixão por questões como acessibilidade, desenho universal e, envelhecimento ativo e
saudável. Seu propósito de compartilhar conhecimento visando maior qualidade de vida, encontra solo fértil na atividade docente, uma vez que é
professora em cursos de Arquitetura e Urbanismo na região da Grande Florianópolis.
17 - NOME (Suplente): THIAGO HANEMANN

Atuante em Balneário Camboriú, graduado em Arquitetura e Urbanismo pela UNIVALI em 2007. Durante a sua época acadêmica participou da
reativação do Centro Acadêmico de Arquitetura - CAUVI. Após formado tornou-se sócio-fundador do escritório Imoveline Arquitetos que acaba de
completar 10 anos de fundação. Além de participar da criação dos projetos residenciais é o responsável pela administração, ﬁnanças e comercial
do escritório.
Thiago é participante ativo no Instituto de Arquitetos do Brasil – Núcleo Litoral Norte, do qual colaborou na criação e na montagem Casa do
Arquiteto em Balneário Camboriú e teve cargos como diretor de Eventos e Diretor Financeiro por duas gestões.

