DIVULGAÇÃO DE CHAPAS NO PROCESSO ELEITORAL DO CAU
CHAPA 01 - CE/DF
Candidatos:
Candidato a conselheiro federal e respectivo suplente de conselheiro
NOME (Titular): RAUL WANDERLEY GRADIM e NOME (Suplente): ROGÉRIO MARKIEWICZ
Candidatos a conselheiros estaduais e respectivos suplentes de conselheiros
01 - NOME (Titular): MÔNICA ANDRÉA BLANCO e NOME (Suplente): CATHARINA CAVALCANTE DE MACEDO
02 - NOME (Titular): PEDRO DE ALMEIDA GRILO e NOME (Suplente): RENATA SEABRA RESENDE CASTRO CORRÊA
03 - NOME (Titular): GISELLE MOLL MASCARENHAS e NOME (Suplente): CAIO FREDERICO E SILVA
04 - NOME (Titular): RICARDO REIS MEIRA e NOME (Suplente): SANDRA MARIA FRANÇA MARINHO
05 - NOME (Titular): JULIA TEIXEIRA FERNANDES e NOME (Suplente): DAGOBERTO JUSTINIANO FERREIRA
06 - NOME (Titular): JOAO EDUARDO MARTINS DANTAS e NOME (Suplente): ANGELINA NARDELLI QUAGLIA BERÇOTT
07 - NOME (Titular): LUIS FERNANDO ZEFERINO e NOME (Suplente): LARISSA DE AGUIAR CAYRES
08 - NOME (Titular): JANAÍNA DOMINGOS VIEIRA e NOME (Suplente): LUIZ CAIO AVILA DINIZ
09 - NOME (Titular): NELTON KETI BORGES e NOME (Suplente): CARLOS HENRIQUE MAGALHÃES DE LIMA
10 - NOME (Titular): PEDRO ROBERTO DA SILVA NETO e NOME (Suplente): CARLOS EDUARDO ESTRELA
11 - NOME (Titular): ANIE CAROLINE AFONSO FIGUEIRA e NOME (Suplente): MARIANA ROBERTI BOMTEMPO
12 - NOME (Titular): JESSICA COSTA SPEHAR e NOME (Suplente): LUIZ OTAVIO ALVES RODRIGUES
13 - NOME (Titular): Gabriela Cascelli Farinasso e NOME (Suplente): KARINY NERY DE MORAES

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/integracaocaudf
@integracaocaudf
Plano de Trabalho
Chapa IntegrAção – Eleições CAU/DF
Apresentamos uma síntese de nossas principais metas:
*Lutar pela manutenção da regulamentação profissional do arquiteto e urbanista, e das conquistas legais já alcançadas;
*Aprimorar e intensificar a fiscalização como instrumento de defesa da sociedade, com ênfase na função preventiva e orientativa;
*Apoiar e ampliar o desenvolvimento de políticas de ATHIS, viabilizando a relação do proﬁssional com a população, promovendo a melhoria
da qualidade de vida nas cidades;
*Valorizar e apoiar o Concurso Público de Projetos como a forma mais ética e justa de contratação de serviços de arquitetura e urbanismo e
o projeto completo como instrumento fundamental para a qualidade das obras;.
*Defender que os serviços públicos que exijam conhecimento especíﬁco de arquitetura e urbanismo sejam exercidos exclusivamente por
arquitetos e urbanistas;
*Repudiar qualquer desigualdade de gênero e raça nas instituições e escritórios, e estimular a prática proﬁssional dos diversos grupos
sociais;
* Trabalhar por uma política de desenvolvimento urbano ecologicamente responsável, economicamente viável e socialmente justa;
* Fortalecer o Colegiado de Entidades Distritais de Arquitetura e Urbanismo – CEAU/DF, como fórum de debates da categoria;
*Fomentar a equidade de gênero, raça e a diversidade nas atividades promovidas e apoiadas pelo CAU/DF.

* Trabalhar junto às instituições de ensino em prol da melhor formação proﬁssional, com políticas de divulgação da ética e da legislação
profissional junto aos estudantes;
* Estimular e aprimorar o programa de educação continuada, junto às entidades públicas e privadas;
*Fomentar o Estágio Supervisionado como elemento essencial para a formação dos estudantes.
*Propor o aperfeiçoamento dos procedimentos administrativos com uma política de comunicação que contemple todos os usuários do
CAU/DF;
*Consolidar e ampliar o alcance da Jornada de Assistência Técnica em Habitação de Interesse Social – JATHIS.
Candidato a conselheiro federal e respectivo suplente de conselheiro
1 - NOME (Titular): RAUL WANDERLEY GRADIM

Raul Wanderley Gradim Arquiteto e Urbanista pela FAU/UnB - CAU A5892-0
Cumprindo mandato de Conselheiro Federal Titular do CAU/BR, eleito pelo Distrito Federal, Gestão 2018-2020;
Atuação profissional:
A partir de 08/2019 – projetos de arquitetura e fiscalização de obras;
03/2019 - 07/2019 - Secretaria de Estado de Desenvolvimento Urbano e Habitação do Distrito Federal/SEDUH - Coordenador do Grupo Técnico
Executivo do Programa Habita Brasília;
06/2016 - 12/2018 - Secretaria de Estado de Gestão do Território e Habitação do Distrito Federal/SEGETH - Coordenador do Grupo Técnico
Executivo do Programa Habita Brasília, e Chefe do Escritório de Projetos;
09/2010 - 04/2016 - Escritório próprio;
09/1983 - 07/2010 - Banco do Brasil S/A – Arquiteto, atuando na elaboração de projetos de arquitetura e ﬁscalização de obras; Gerente de
Engenharia em Brasília/DF; Gerente da Divisão de Avaliações e Gerente da Divisão de Obras em Brasília/DF; Gerente Regional de Engenharia e
Logística em Brasília/DF e Recife/PE;
IAB/DF - Associado desde 1985, integrante da Diretoria durante as gestões de 1986 a 1992 como Diretor e Vice-Presidente, atualmente integra o
Conselho Superior/COSU como titular.
1 - NOME (Suplente): ROGÉRIO MARKIEWICZ

- Arquiteto e Urbanista formado em 1985
- Sócio da MKZ Arquitetura
- Conselheiro do CAU/DF - Conselho de Arquitetura e Urbanismo do Distrito Federal (desde 2015)
- Diretor Técnico ADEMI/DF - Associação das Empresas do Mercado Imobiliário do Distrito Federal
- Diretor da AEarq - Associação das Empresas de Arquitetura e Urbanismo de Brasília
- Membro da CPCOE - Comissão Permanente de Monitoramento do Código de Edificações do Distrito Federal
- Membro do CCPPTM - Conselho Consultivo de Preservação e Planejamento Territorial e Metropolitano do Distrito Federal
- Presidente da ABRAVEi - Associação Brasileira dos Proprietários de Veículos Elétricos Inovadores

Candidatos a conselheiros estaduais e respectivos suplentes de conselheiros
1 - NOME (Titular): MÔNICA ANDRÉA BLANCO

Sou arquiteta e urbanista, formada pela Universidade de Brasília em 1983.
Lá também diplomei-me no Mestrado em Arquitetura e Urbanismo, em 2007 . Minha tese diz respeito a Inclusão dos Deﬁcientes visuais nas
escolas públicas do DF.
Trabalhei desde que me formei na proﬁssão de arquiteta e urbanista tanto no Governo do Distrito Federal - Secretaria de Obras, Novacap,
Prefeitura da Universidade de Brasília, Secretaria de Estado de Educação do DF, Secretaria de Desenvolvimento Urbano do DF e atuo na área
privada com projetos de arquitetura.
Aposentei-me das atividades como arquiteta funcionária pública em 2018, após 34 anos de trabalho durante os quais elaborei projetos de
arquitetura de construção, reforma e ampliação de escolas públicas do DF. Em urbanismo elaborei alguns projetos de urbanismo e participei da
segunda fase de elaboralção da LUOS/DF.
Dei palestras sobre sustentabilidade e escolas (projeto arquitetônico) em algumas faculdades e escolas técnicas.
Sou tutora em um curos de pós-graduação na UNYLEYA desde 2013.
Desde a aposentadoria trabalho com projetos de arquitetura em meu próprio escritório.
Atualmente sou vice-presidente do Conselho de Arquitetura e Urbanismo do DF.
1 - NOME (Suplente): CATHARINA CAVALCANTE DE MACEDO

Graduação em arquitetura e urbanismo pela Universidade Federal de Alagoas, Mestrado em Construção Civil, com ênfase em Conforto Ambiental
pela Universidade Federal em Santa Catarina e Curso de Aperfeiçoamento para Formação de Consultores em Produção Mais Limpa pelo CNTL RS. Dedica-se a três atividades distintas, e complementares: projetos de arquitetura, consultorias e vida acadêmica. Sócia proprietária da
Empresa Spirale EcoBuilding Solutions, premiada internacionalmente. Recebeu em 2016 o prêmio GREEN WORLD AWARD com o projeto e obra
do CERRATENSES: Centro de Referência do Cerrado, na categoria ambiente construído, concedido pela The Green Organization, entidade
ambientalista britânica que premia iniciativas e obras sustentáveis de todo o mundo. Desde 2004 desenvolve projetos de arquitetura aplicando
técnicas de neuroarquitetura, design biofílico e prioriza as soluções mais sustentáveis possíveis. É consultora credenciada na área de Design,
Arquitetura e Sustentabilidade do SEBRAE desde 2004, por onde já realizou consultorias e instrutorias em diversas empresas no Brasil, tendo
contribuído para o desenvolvimento das MPEs. Atua desde 2011 como professora de vários cursos de MBA em arquitetura e design de interiores
do IPOG.
2 - NOME (Titular): PEDRO DE ALMEIDA GRILO

Arquiteto e Urbanista, graduado em 2009 pela Universidade de Brasília. Sócio fundador do escritório CoDA arquitetos, atua no mercado de

arquietura residencial, predial e reformas desde 2011, com mais de 20mil metros quadrados construídos. Atuando como arquiteto, recebeu em
2015 o segundo lugar no prêmio "Nova Arquietura de Brasília" em 2015, pelo projeto da produtora Fabrika, e primeiro colocado no Concurso de
Unidades de Habitação Social de Sobradinho, promovido pela CODHAB em 2016. Desde 2012, tem seus projetos publicados em diversas revistas
especializadas como AU, Projeto e Archdaily.
Foi conselheiro titular do CAU/DF no triênio 2018-2020, atuando nas comissões permanentes de Ensino e Formação e Exercício Proﬁssional, além
das comissões temporárias de Eventos e de Patrimônio, que coordena desde 2020. Foi também o representante do CAU/DF no Conselho de
Planejamento (CONPLAN), atuando na defesa da cidade junto à Secretaria de Gestão do Território do GDF no biênio 2019-20.
2 - NOME (Suplente): RENATA SEABRA RESENDE CASTRO CORRÊA

Arquiteta e Urbanista formada na Universidade de Brasília, com mestrado em Planejamento e Desenvolvimento Urbano pela University College
London (UCL), especialização em Direito Urbanístico pela PUC Minas e MBA em Gestão de Projetos pelo IPOG.
Com mais de 10 anos de experiência proﬁssional, tem trabalho com os diversos desaﬁos existentes nos centros urbanos, incluindo mobilidade,
redução de pobreza, infraestrutura, financiamento e cidades sustentáveis.
Atualmente, trabalha como consultora em Planejamento e Desenvolvimento Urbano para organismos multilaterais e setor privado.
Em 2012, como consultora da UNESCO, participou da análise do Plano de Preservação do Conjunto Urbanístico de Brasília junto ao IPHAN
nacional. Como consultora do BID, desde 2013, tem participado em projetos para diversas regiões brasileiras, dentre eles o Programa Cidades
Emergentes e Sustentáveis (CES), programa de assistência técnica que auxilia cidades médias na América Latina e Caribe a identiﬁcarem,
priorizarem e estruturarem projetos que promovem sua sustentabilidade ambiental, urbana e ﬁscal. Também tem trabalhado, junto ao Governo
Federal, em Desenvolvimento Orientado ao Transporte com foco nos municípios brasileiros.
Com o setor privado tem auxiliado no desenvolvimento e coordenação de estudos de viabilidade para projetos de infraestrutura urbana,
concessões e planos urbanos e regionais.
Na área acadêmica se aprofundou nos temas do Direito à Cidade, informalidade urbana e regularização fundiária.

3 - NOME (Titular): GISELLE MOLL MASCARENHAS

Arquiteta e Urbanista
Mestre em Arquitetura e Urbanismo pela UnB (2013), graduação em Arquitetura e Urbanismo pela Universidade de Brasília (1982), pós graduada
em Planejamento Urbano Integrado (JICA, 2001) e especialização em Gestão da Conservação do Patrimônio Cultural (CECI / UFPE, 2004).
Servidora pública aposentada do Governo do Distrito Federal, com experiência em Desenho Urbano, gestão pública, planejamento urbano,
mobilidade urbana e preservação do patrimônio cultural com enfoque no conjunto urbano tombado de Brasília. Assumiu cargos de cheﬁa,
assessoramento e direção executiva no GDF. Conselheira do CAU/DF gestão 2018-2121.
3 - NOME (Suplente): CAIO FREDERICO E SILVA

Arquiteto e Urbanista formado pela Universidade Federal do Piauí (2006). Especialista (Reabilita, 2008), Mestre pela Universidade de Brasília

(2009) e Doutor também pela UnB com estágio internacional na Universidade Politécnica da Catalunha
(UPC, Barcelona, Erasmus
Mundos, 2010). Residente em Brasília desde 2007, Caio atuou como consultor Unesco do Fundo Nacional de Desenvolvimento da Educação
(FNDE) onde acompanhou a implantação de Escolas pelo Governo Federal (Programa Pró-infância, 2007-2008). Como professor, atuou no
Departamento de Design do Instituto de Artes (Substituto - 2009) e é Professor Adjunto da Faculdade de Arquitetura e Urbanismo (2011-atual)
com atuação no ensino, pesquisa, extensão e gestão universitária, onde já atuou como coordenador de extensão e de graduação. É pesquisador
colaborador do Centro Interdisciplinar de Ciências Sociais da Universidade Nova de Lisboa (CICS.Nova, desde 2016). Atualmente lidera grupo de
pesquisa em Simulação Computacional no Ambiente Construído/CNPq (www.sicac.unb.br) com parcerias institucionais com empresas e
universidades. Atualmente, é o coordenador cientíﬁco da Pós-Graduação Reabilita e é pesquisador dos Laboratórios Lacam/UnB
(www.lacam.unb.br), LaSUS/UnB (www.lasus.unb.br) e Critical Landscapes Design Lab / Harvard (www.criticallandscapes.com). Recentemente,
Caio foi Professor Visitante (Visiting Scholar) na Universidade de Harvard (2019-2020) com Bolsa de Pós-Doc da FAP-DF.
4 - NOME (Titular): RICARDO REIS MEIRA

Doutorando, Mestre e graduado em Arquitetura e Urbanismo pela Universidade de Brasília; professor convidado e coordenador da pós-graduação
EAD em Gestão de Escritórios de Arquitetura e Design de Interiores; do IPOG; professor assistente da Universidade Paulista (2007 - 2015);
professor assistente do Centro Universitário do DF - UDF (2015 - 2019); conselheiro do CAU/DF (2012 a 2017); membro da diretoria do IAB-DF
(2008- 2009). Palestrante e pesquisador na área de gestão empresarial, vendas e Neurobusiness aplicado à arquitetura. Possui escritório próprio
desde 2000, onde atua na elaboração de projetos de arquitetura, promoção de cursos e serviços de consultoria e mentoria para outros
profissionais.
4 - NOME (Suplente): SANDRA MARIA FRANÇA MARINHO

Graduada em Arquitetura e Urbanismo em 2005 e especialista pelo curso de "Reabilitação Ambiental Sustentável Arquitetônica e Urbanística"
pela FAU-UnB em 2017. Entre os anos de 2005 à 2013 atuou em escritório próprio desenvolvendo projetos comerciais e residenciais, além de
gerenciamento e execução de obras.
Desde 2016 faz parte do corpo técnico da Companhia de Desenvolvimento Habitacional do Distrito Federal (Codhab/DF) na área de Assistência
Técnica para Habitação de Interesse Social (ATHIS) realizando a implementação da Lei Federal nº 11.888/08 que trata da aplicação da
Assistência Técnica (AT) pública e gratuita de serviços de arquitetura e engenharia para famílias de baixa renda nas Áreas de Interesse Social do
Distrito Federal. Em 2017 passoua coordenar e gerenciar os Programas Habitacionais de Melhorias Habitacionais e Moradia Digna do Governo do
Distrito Federal. É representante da Codhab/DF no Plano Distrital de Habitação de Interesse Social (Plandhis) e Conselho de Planejamento
Territorial e Urbano do Distrito Federal (Conplan) e, também está como relatora no Fundo Distrital de Habitação de Interesse Social (Fundhis).
Atualmente faz parte da Comissão Temporária de Política Urbana e Ambiental (CPUA-ATHIS) do CAU/DF como arquiteta convidada e contribui
desde 2017 com a organização e realização da JATHIS - Jornada de Assistência Técnica para Habitação de Interesse Social.

5 - NOME (Titular): JULIA TEIXEIRA FERNANDES

Arquiteta (FAU/UnB, 2000), Doutorado em Sustentabilidade, Qualidade da Iluminação Natural e Eﬁciência Energética no Projeto Arquitetônico;
Mestrado em Conforto Térmico e Eﬁciência Energética para o COE-DF; Especialista em Reabilitação Ambiental Sustentável Arquitetônica e
Urbanística (REABILITA) pela UnB/USP/UFRGS e em Design de Interiores pela Universidade Estácio de Sá-RJ. MBA em Gestão, Empreendedrismo e
Marketing (PUCRS). Professora de pós-graduação em cursos de arquitetura, design de interiores, engenharias (ciivil, elétrica, mecânica) nas

áreas de projeto, sustentabilidade, conforto, eﬁciência energética, neuroarquitetura, gestão, inteligência competitiva, modelagem de negócio e
planejamento estratégico. Sócia da empresa Quali-a Conforto Ambiental e Eﬁciência Energética, que nasceu como startuo e hoje faz parte do
Parque Cientíﬁco e Tecnologico (PCTec/UnB), com foco em inovação, pesquisa e desenvolvimento. Desenvolve atividades de projeto, cursos,
mentorias, consultoria e treinamentos, em conforto, norma de desempenho, certiﬁcações de sustentabilidade (AQUA e Etiqueta PBE-Ediﬁca),
simulações computacionais, gestão de qualidade e empreendedorismo.
5 - NOME (Suplente): DAGOBERTO JUSTINIANO FERREIRA

CURRÍCULO

DAGOBERTO JUSTINIANO FERREIRA
SQSW 304 Bloco G Apartamento 401, Brasília, DF

61 3248 – 6287 / 98115-7337

dagobertoferreiraarquiteto@gmail.com

Nascimento: 25/12/1967 Luziânia

________________________________________________________________________________________

Pós-graduação: Avaliações e Perícias em Engenharia Civil - Instituto de Pós-Graduação – IPOG

Graduação: Arquitetura e Urbanismo - UnB

Atuo como arquiteto e urbanista, como perito de inspeção predial e análise documental

Elaborei e aprovei projeto de arquitetura comercial, e ﬁz consultoria de documentação para as empresas: Atacadão (2019/20), Base Atacadista
(2019), Super Adega Paranoá e Sobradinho (2017/18).

Atuei como professor universitário nas disciplinas: Projeto e Desenho Arquitetônico, Desenho e Plástica, Desenho Perspectivo, Composição e
Plástica (2003 a 2018).
6 - NOME (Titular): JOAO EDUARDO MARTINS DANTAS

João Eduardo Martins Dantas, Arquiteto e Urbanista com atuação na área de licenciamento de projetos, obras e ediﬁcações no Distrito
Federal. Cheﬁou o Núcleo de Licenciamento e foi Diretor de Obras e Licenciamento na Administração Regional de Brasília (2012-2014).
Trabalhou na Diretoria de Orientação Normativa - DIRON e na Diretoria de Análise e Aprovação de Projetos – DIAAP, da Casa Civil do Distrito
Federal, integrando a Força Tarefa de Aprovação, responsável pela implementação do Sistema Integrado de Licenciamento de Obras e
Atividades Econômicas – SILOA e participante da equipe de transição das demandas das Administrações Regionais à Secretaria de Estado de
Gestão do Território e Habitação - SEGETH (2014-2015). Foi Gerente de Unidade de Planejamento Territorial, Diretor de Área I (projetos de
grande porte) e ocupa atualmente a função de Assessor Especial de gabinete, responsável pela gestão estratégica, gerência de risco e
transformação digital, na Central de Aprovação de Projetos, da Secretaria de Estado de Desenvolvimento Urbano e Habitação - SEDUH . Foi
responsável pela relatoria de processos de arquitetura no Conselho de Planejamento Urbano e Territorial do Distrito Federal – CONPLAN
(2016-2019), atua como conselheiro titular na Comissão Permanente de Monitoramento do Código de Obras e Ediﬁcações - CPCOE (20162020), e Coordenador do Grupo de Trabalho de Regularização Edilícia no Distrito Federal. Atuou como conselheiro do Conselho de
Arquitetura e Urbanismo do DF (2018-2020) nas Comissões Permanentes de Ensino e Formação, de Ética e Disciplina e de Exercício
Profissional.
6 - NOME (Suplente): ANGELINA NARDELLI QUAGLIA BERÇOTT

Angelina Nardelli Quaglia Berçott
Bacharel em arquitetura e urbanismo; e mestre em arquitetura e urbanismo pela Universidade de Brasília - UnB, na área de
Tecnologia, ambiente e sustentabilidade, com orientação em Teoria e História (2017).
Pós Graduada (Lato Sensu e MBA) em Reabilitação Ambiental Sustentável, arquitetônica e urbanística - REABILITA pela Universidade de
Brasília – UnB(2012), visando a reabilitação sustentável e acessível, de sítios urbanos e ediﬁcações. Dissertação voltada a eficiência
energética, etiquetagem da Fundação Habitacional do Exército - FHE, e MBA em construções sustentáveis pelo IPOG- DF (2013),
com o tema etiquetagem, eficiência energética.
Sócia diretora na empresa PARABOLOIDE.Incubadora de Ideias, Arquitetura e Urbanismo, prestando consultoria em processos de abertura de
empresas de arquitetura, urbanismo e arte, e consultoria e prestadora de serviços nas áreas que envolvem as Construções
Sustentáveis, Conforto Ambiental, Acessibilidade, Patrimônio em Brasília, compra de arte e montagem de exposição.
Professora universitária desde 2013, em cursos de Arquitetura e Urbanismo (UnB, UNICEPLAC, ESTÁCIO, UNIPLAN,
ANHANGUERA), e patrimônio Turismo (ESTACIO), nas cadeiras de projetos (urbano e arquitetônico), Estética e Plástica, Gestalt,
materiais e estruturas, Sustentabilidade, Teoria e História da Arquitetura e da Arte, Estética, e Softwares como
CAD; Tecnologias BIM; REVIT; RHINOCEROS ( Universidade de Brasília - UnB), e Sketchup.
Compôs o primeiro grupo de professores no mundo a treinar voluntários para os jogos Olímpicos e Paralímpicos RIO2016, com
treinamento COI.RIO.2016.
Orientadora/coordenadora de grupos de Iniciação Cientíﬁca com temas: (i) Estudos de acessibilidade e mobilidade humana
(ESTÁCIO - Brasília); (ii) Caminhabilidade (UNICEPLAC), e Orientação de trabalhos de graduação de curso em turismo (ESTÁCIO), Arquitetura
(UNICEPLAC, e UnB).
Titular no CONDETUR-DF (diretora do Fórum das IES- DF).

7 - NOME (Titular): LUIS FERNANDO ZEFERINO

Graduado pela FAU UnB em 1999 e Mestre pelo PPG-FAU UnB 2020
Arquiteto generalista, atua em escritório próprio há 20 anos elaborando projetos, executando obras e fazendo avaliação de imóveis urbanos.
Atuou no movimento estudantil por duas vezes no CAFAU UnB e por duas vezes na FENEA, como diretor de documentação e informação e vice
diretor geral em 1995 e 1996.
Atual conselheiro fereral suplente do DF no CAU BR, luta pela valorização dos proﬁssionais de arquitetura e urbanismo, principalmene nas causas
dos pequenos escritórios de arquitetura como, por exemplo, a diminuição do custo dos softwares utilizados pelos proﬁssionais, a diminuição da
anuidade do CAU para escritórios com apenas um proﬁssional e a construção de convênios que sejam verdadeiramente favoráveis aos
profissionais regulares com o Conselho.
Atua também na melhoria das relações institucionais do CAU DF e do CAU BR com entidades aﬁns, de modo a construir uma atuação mais
abrangente dos proﬁssionais de arquitetura e urbanismo junto a sociedade, independente da classe social. Arquitetura é para todos! Trabalha de
forma honoríﬁca para que os gestores públicos e a sociedade possam conhecer e compreender melhor a importância do papel dos proﬁssionais
de arquitetura e urbanismo para o desenvolvimento do país.
7 - NOME (Suplente): LARISSA DE AGUIAR CAYRES

Arquiteta e Urbanista pela Universidade de Brasília, 2000. Pós-graduada em Projeto de Arquitetura Assistido por Computador, 2006 e em
Avaliações de Imóveis e Perícias de Engenharia, 2010.
Coordenadora dos Cursos de Arquitetura e Urbanismo e Design de Interiores do Centro Universitário IESB. Experiência proﬁssional nas áreas de
Arquitetura e Urbanismo, Paisagismo e Interiores no mercado desde 2001 e com empresa estabelecida Larissa Cayres Arquitetura e Interiores
Ltda.
Organiza eventos e concursos, além de ser jurada em alguns concursos, inclusive a nível nacional. Participa de cursos de capacitação e
atualização na área de educação, metodologias de ensino e ensino a distância. Elaboração de conteúdos acadêmicos para cursos presenciais e
EAD.

8 - NOME (Titular): JANAÍNA DOMINGOS VIEIRA

Arquiteta e Urbanista formada na PUC-GO em 1998. Mestre em Desenho Urbano pela UNB em 2002. Atuo sempre na área de Planejamento
Urbano e possui 20 anos de experiência nessa área. Foi coordenadora e professora do curso de Arquitetura e Urbanismo da IESPLAN. Atualmente
é Subsecretária da Subsecretaria de Desenvolvimento das Cidades da Seduh.
8 - NOME (Suplente): LUIZ CAIO AVILA DINIZ

Tecnico em Ediﬁcaçoes- CETN (Centro Educacional de Taguatinga Norte) 1991/ Arquiteto e Urbanista formado pela FAU-UNB 1999 (Universidade
de Brasilia) .
Consultor analise de orçamentos de obras : IPHAN 1999-2009 / Programa Monumenta 2005-2008/ Ministerio da Cultura 2011-2012/ IPHAN
2014-2020 .
Elaboraçao de projetos, Orçamentos e acompanhamentos de Obras de ATHIS (Assitencia Tecnica para Habitaçao de Interesse Social) 2016/2017
na cidade Santa Maria-DF e 2019/2020 na cidade Estrutural-DF. Contratados pela CODHAB, atraves de licitaçao para da elaboraçao de mais de
130 projetos.
Trabalhando desde 1999 na arquitetura de varejo no mercado de Brasilia , especializando na vicencia pratica .
9 - NOME (Titular): NELTON KETI BORGES

Possui Pós-graduação em Reabilitação Ambiental pela Faculdade de Arquitetura e Urbanismo pela Universidade de Brasília onde também
adquiriu sua graduação (2002). Tem experiência na área de Arquitetura e Urbanismo, com ênfase em Planejamento e Projetos da Ediﬁcação. As
atividades proﬁssionais são divididas entre o campo teórico e o prático, atuando no mercado da construção civil tanto na elaboração de projetos
arquitetônicos assim como na viabilização, compatibilização e construção de edifícios. Pode ser deﬁnido como arquiteto-construtor, e tenta com
tal qualiﬁcação promover o retorno da ﬁgura do arquiteto para dentro do canteiro de obras. Sua linha de pesquisa visa ampliar as relações
psicossociais da arquitetura através de uma análise sistêmica da relação do usuário/ambiente construído/temporalidade, buscando compreender
a construção de vínculo afetivo e transformação social a partir do espaço construído.
9 - NOME (Suplente): CARLOS HENRIQUE MAGALHÃES DE LIMA

Carlos Henrique de Lima, arquiteto e urbanista. Doutor pelo Programa de Pós-graduação em Urbanismo pela Universidade Federal do Rio de
Janeiro, com parte da pesquisa desenvolvida no Laboratório "Architecture, Culture et Société – XIXe - XXIe siècles" , vinculado à "École nationale
supérieure d'architecture Paris-Malaquais", em Paris. Foi vice-presidente do Instituto de Arquitetos do Brasil, Departamento do Distrito Federal
(gestão 2010-2012). Desenvolveu e colaborou em diversos projetos arquitetônicos. Foi professor substituto na Universidade Federal do Rio de
Janeiro (2014-2015) e em instituições de ensino particulares em Brasília (2007-2012). É Professor da Faculdade de Arquitetura e Urbanismo da
Universidade de Brasília onde leciona teoria e história da cidade, arquitetura e urbanismo, e disciplinas de projeto arquitetônico
10 - NOME (Titular): PEDRO ROBERTO DA SILVA NETO

Nascido em Brasília-DF em 1960.

Graduado na UnB em 1984.
Sócio da RR Roberto Arquitetos Associados, escritório que atuante desde 1975, com projetos de várias tipologias, sendo um dos mais conhecidos
o Templo da Boa Vontade.
Membro fundador da AEArq - Associação dos Escritórios de Arquitetura de Brasília.
Participei da elaboração do novo COE atuando com um dos representantes da Ademi-DF no CPCOE.
Faço parte do CEAU/DF como representante da AEarq, sendo o atual coordenador.
10 - NOME (Suplente): CARLOS EDUARDO ESTRELA

Sócio Diretor da Estrela Arquitetura, escritório que atua no mercado imobiliário desenvolvendo projetos de arquitetura de médio e grande porte.
Graduado em Arquitetura e Urbanismo pela Pontifícia Universidade Católica de Goiás (PUC-GO) em 2002 e pós-graduado em Estratégia
Empresarial pela Fundação Getúlio Vargas (FGV). Atuou como representante de Entidade do Conselho Consultivo de Preservação e Planejamento
Territorial e Metropolitano do Distrito Federal (CCPPTM) da Associação das Empresas do Mercado Imobiliário do Distrito Federal (ADEMI-DF) em
2016-2017 e atualmente é representante de Entidade do Conselho de Arquitetura e Urbanismo do Distrito Federal (CEAU-DF) da Associação dos
Escritórios de Arquitetura do Distrito Federal (AEARQ-DF) e da Entidade da Comissão Permanente de Monitoramento do Código de Ediﬁcações do
DF (CPCOE) da Associação das Empresas do Mercado Imobiliário do Distrito Federal (ADEMI-DF).
11 - NOME (Titular): ANIE CAROLINE AFONSO FIGUEIRA

Graduada em Arquitetura & Urbanismo no ano de 2015 pelo UniCEUB- Centro Universitário de Brasília. Com experiência aprofundada em
tecnologia BIM em todas as modalidades de projeto. Especialista em Reabilitação Arquitetônica Urbana e Sustentável pela Universidade de
Brasília no primeiro semestre de 2017. Mestra pela Universidade Federal de Brasilia, dentro da linha de pesquisa de Projeto de Planejamento
Edilício.
11 - NOME (Suplente): MARIANA ROBERTI BOMTEMPO

Urbanista e Arquiteta por formação; ativista nas horas vagas. Mariana é extremamente interessada por tó picos relacionados ao direito à
cidade. Acredita que sã o nos espaços urbanos onde existe um grande potencial para se pensar e projetar futuros alternativos que visem
sociedades mais justas. Graduou-se em Arquitetura e Urbanismo pela Universidade de Brasília (2013) e fez seu mestrado em Design and
Urban Ecologies pela Parsons - The New School em Nova York (EUA) em 2016. Já trabalhou nas iniciativas pública e privada, no Brasil e nos
Estados Unidos, nos mais diversos campos: planejamento urbano, arquitetura institucional, projeto e reforma residenciais, design gráﬁco,
mapeamento e processamento de dados, pesquisas relacionadas às cidades, ensino e pesquisa, consultoria para práticas proﬁssionais em
assistência técnica para habitação social, projetos participativos de qualificação urbana e direito à moradia.
12 - NOME (Titular): JESSICA COSTA SPEHAR

Graduada em Arquitetura e Urbanismo pelo Centro Universitário de Brasília com especialização em Master BIM Manager pela Zigurat Global
Institute of Technology/ Universitat de Barcelona e Mestranda em Projeto e Planejamento Urbano pela Universidade de Brasília tendo como objeto
de estudo áreas de vulnerabilidade do DF. Atua com Assistência Técnica em Habitação de interesse social (ATHIS) desde 2008 com trabalho
coordenado pelo arquiteto Gilson Paranhos. Em 2015 foi convidada para implementar ATHIS no setor público pela Companhia de
Desenvolvimento Habitacional do Distrito Federal (CODHAB/DF). Atualmente atua na Comissão Temporária de Política Urbana e Ambiental
(CPUA) do CAU-DF com temas relativos a ATHIS e Escritórios de Arquitetura Popular.
12 - NOME (Suplente): LUIZ OTAVIO ALVES RODRIGUES

Arquiteto e Urbanista graduado na UnB, 1983. Pós-graduado em Reabilitação Ambiental em Arquitetura e Urbanismo, Unb, 2008. Proﬁsisonal
liberal com diversos projetos realizados em Brasília/DF e no Brasil. Desde 1997, atua como arquiteto concursado na Secretaria de Saúde do DF.
Foi professor de Projeto no Instituto de Ensino Superior Planalto - IESPLAN, 2002/06 e do Centro Universitário Euro Americano - UNIEURO,
2008/18. Foi presidente do Instituto de Arquitetos do Brasil - DF, 2006/07 e Secretário-Geral do IAB, 2010/12. Desde 2006, faz parte do Conselho
Superior do IAB. Foi Secretário-Adjunto da Secretaria de Gestão do Território e Habitação - DF, 2015/18. Foi Subsecretário da Central de
Aprovação de Projetos entre janeiro e março de 2019. Atualmente é Diretor de Engenharia e Arquitetura da Secretaria de Saúde do DF.
13 - NOME (Titular): Gabriela Cascelli Farinasso

Gabriela Cascelli Farinasso é Arquiteta e Urbanista formada pela Universidade de Brasília. Co-fundadora do coletivo Arquitetas (in)Visíveis,
trabalha com projetos de arquitetura residencial, comercial e paisagismo. Fez pós-graduação em Gestão e Planejamento Urbano na Universidade
de São Paulo e diversos cursos na área de sustentabilidade. Atualmente é pós-graduanda da Escola de Paisagismo de Brasília.
13 - NOME (Suplente): KARINY NERY DE MORAES

Kariny Nery, formada pela FAU/UnB (2018). Cofundadora do Coletivo Da Cei Eu Sei, que se propõem a transformar o espaço público por meio do
urbanismo tático e da participação comunitária na Ceilândia. Atuou na gestão dos programas Ações Urbanas Comunitárias e Melhorias
Habitacionais com desenvolvimento do projeto de Melhorias habitacionais em áreas de regularização fundiária na Ceilândia dentro da Companhia
de Desenvolvimento Habitacional do Distrito Federal - CODHAB/DF (2017 /2019). Atualmente atua como autônoma e desenvolve projetos de
reforma pela Lei de Assistência técnica em São Sebastião/DF pela CODHAB/DF.

