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FORMAÇÃO

ATIVIDADES EXTRACURRICULARES

2011 / 2015 — Graduação em Arquitetura e Urbanismo

2013 / 2014 — Projeto de Iniciação
Científica

Centro Universitário Senac
2014 / 2015 — Graduação Sanduíche
em BA Architecture
Ciências sem Fronteiras
London South Bank University

Paulistana
de
coração,
fascinada pela vida urbana. Criada por uma
artista plástica, não consegue se lembrar de um
momento da sua vida que
não
estava
desenhando,
pintando , experimentando
ou fazendo qualquer tipo
de arte. Seus dois amores: artes e cidades ,
levaram-na para a vida na
Arquitetura.

2012 / 2013 — Projeto de Iniciação
Científica
2013 - Workshop “Cidades para Pessoas” com o escritório dinamarques
Jan Gehl, juntamente a SDMU e Prefeitura de São Paulo

EXPERIÊNCIA PROFISSIONAL

PUBLICAÇÕES

2015 / Atualmente — Tuliska (Design
e comunicação visual)

2014 — Publicação do artigo “Cem
anos de Cia City: a importancia dos
bairros Jardins para o desenvolvimento de São Paulo” na Revista Iniciação, Vol. 3

2013 / 2014 — Leonetti Piemonte Arquitetura
2012 / 2013 — Locus Arquitetura e
Construção
2012 - Carolina Penna Arquitetura e
Urbanismo

PREMIAÇÕES
2014 — Equipe Finalista do XXV CLEFA
(Conferência Latinoamericana de Escolas e Faculdades de Arquitetura)
2014 — Projeto classificado em 1° lugar no concurso interno de estudantes
“Senac CRISE”
2013 — Projeto classificada em 1° lugar no concurso interno de estudantes
“Senac Fórum da Cidade”

HABILIDADES
Inglês Fluente
AutoCad 2D e 3D (Avançado)
SKETCHUP e VRAY (Básico)
PHOTOSHOP (Avançado)
LIGHTROOM (Avançado)
INDESIGN (Básico)
PREMIERE PRO (Avançado)
COREW DRAW (Básico)

2011 — Classificada como 1° lugar no
Concurso Vanity-ZOO, com o tema
“Minha São Paulo “

COMUNIDADE EXPERIMENTAL: Edifício para usos múltiplos .
LONDON SOUTH BANK UNIVERSITY
PROJETO 203

LOCAL: Soreditch, Londres

N.Oz: Instalação Urbana.
CENTRO UNIVERSITÁRIO SENAC
PROJETO DECONCLUSÃODE CURSO

LOCAL: Jardins, São Paulo

Habitação de Interesse Social
CENTRO UNIVERSITÁRIO SENAC
PROJETO III

LOCAL: Parelheiros, São Paulo

BUILDING IN THE FLOOD PLAIN (CONSTRUINDO NA VÁRZEA): Moradia de emergênica
LONDON SOUTH BANK UNIVERSITY
PROJETO DE VERÃO
LOCAL: East End/ Thamesmead, London

LIVING BOX: Unidades de habitção
LONDON SOUTH BANK UNIVERSITY
PROJETO 202
LOCAL: Soreditch, Londres

MEMÓRIA E OCUPAÇÃO: Instalação Urbana
LONDON SOUTH BANK UNIVERSITY
PROJETO 201
LOCAL: Soreditch, Londres

IATE CLUBE: Revitalização urbana e de patrimônio
CLEFA
CONCURSO DE ESTUDANTES
LOCAL: Represa do Guarapiranga, São Paulo

OUTROS TRABALHOS
Desenhos Técnicos,
Maquetes,
Fotografia
Design e Ilustração

COMUNIDADE EXPERIMENTAL
LONDON SOUTH BANK UNIVERSITY
PROJETO 203

EDIFÍCIO PARA USOS PÚBLICOS

LOCAL: Soreditch, London
A proposta do exercício era criticar a falta de locais de
uso gratuito e de lazer na região.
Foi proposto então um espaço para diversos usos de caráter publico (uma espécie de centro cultural), e também,
de geração de lucro para os moradores locais.
A forma do edifício foi desenvolvida de maneira empírica,
através de experimentos com modelos físicos, mapas históricos, e jogos de formas e volumes.

Detalhamento da fachada e janelas.

Corte longitudinal

Perspectiva explodida mostrando usos.

Sala de exposições.

Detalhe da entrada.

Terraço na cobertura.

Vista posterior mostrando os blocos

de infraestruturas.

N.Oz
CENTRO UNIVERSITÁRIO SENAC
TRABALHO DE CONCLUSÃO DE CURSO

INSTALAÇÃO URBANA
LOCAL: Jardins, São Paulo
Série de instalações pontuais na região dos Jardins América e Europa, foi criada para para abordar a necessidade de se discutir a atuação das pessoas na construção de
arquiteturas e cidades mais sensíveis.
O projeto se dividia em duas partes:
-PARTE UM
Guia turístico que seria distribuído aos moradores. O
guia trazia a história de uma realidade paralela que sofria os mesmos problemas urbanos encontrados na região.
Além de um mapa mostrando onde estariam localizadas as
intervenções.
-PARTE DOIS:
Série de instalações, entre elas de pavilhões e atividades performáticas que traziam soluções para cada um dos
problemas apontados no guia. A esse conjunto de Eventos
foi dado o nome de N.Oz (nós + Oz); intervenções urbanas
com efeito-curativo a serem instaladas nos Jardins América e Europa.

Corte de rua em perspectiva mostrando intervenção.

O intuito era de causar pequenas interferências na vida
das pessoas, modificando suas rotinas, caminhares e
olhares.

Fotos do guia, e uma das ilustrações da história.

Corte longitudinal e transversal de intervenção.

Vista frontal e posterior de intervenção.

HABITAÇÃO INTERESSE SOCIAL
CENTRO UNIVERSITÁRIO SENAC
PROJETO III

HABITAÇÃO DE INTERESSE SOCIAL

LOCAL: Parelheiros, São Paulo.
Projeto consiste no desenvolvimento de uma habitação mínima de 60m² para famílias de aproximadamente
2 a 5 pessoas.
O projeto possui o terreo livre e janelas em fita e
teve como inspiração obras modernistas e o trabalho
de Le Corbusier.
Espera-se ajudar no adensamento populacional da região e que sofre com o excesso de moradias informais.

Implantação no local

Corte em perspectiva
mostrando as unidades

Planta unidade A.

Planta unidade B.
Planta tipo do andar.

CONSTRUINDO NA VÁRZEA
LONDON SOUTH BANK UNIVERSITY
PROJETO DE VERÃO

MORADIAS DE EMERGÊNCIA
LOCAL: East End/ Thamesmead, London
O exercício propunha criar novas ideias para solucionar a
crise de moradias em Londres, e como resolver os problemas socio-ambientais encontrados em áreas de várzea e
com risco de alagamento.
O novo modelo de habitação é uma unidade mínima, pré montada, que pode facilmente ser construída pelos próprios
moradores. A ideia é conectar as casas em diferentes níveis, o que irá protegê-los de futuras inundações. As casas continham tanques de ar para armazenar água das enchentes e são de fácil instalação.

Mapa indicando as regiões com risco de alagamento.

Planta tipo de duas unidades.

Esquema de armazenamento de água e flutuação.

LIVING BOX
LONDON SOUTH BANK UNIVERSITY
PROJETO 202

UNIDADES DE HABITAÇÃO
LOCAL: Shoreditch, London
Proposta de habitação para pequenos grupos de pessoas viver e trabalhar coletivamente. O exercício
foi criado após estudos das escolas metabolistas e
pedia uma releitura desses conceitos atualizando-os
para a atualidade.
Com novos padrões de trabalho mais flexíveis, e o
aumento do número de pessoas em home-office, propõe
-se criar um novo modelo de habitação como resposta
a essa nova demanda.
Tendo assim esses modelos referência foi desenvolvida uma “caixa” do morar, onde podem se afixar
cápsulas habitáveis, onde o usuário pudesse, além
de suprir suas necessidades, trabalhar.

Colagem esquemática.

Maquetes física e eletrônica.

Vista frontal.

Corte longitudinal.

MEMÓRIA E OCUPAÇÃO
LONDON SOUTH BANK UNIVERSITY
PROJET 201

INSTALAÇÃO URBANA
LOCAL: Shoreditch, London
O exercício propunha a criação de uma instalação
urbana de caráter artístico e imaginário.
Essa instalação deveria ser pensada a partir de
analises paramétricas e abstratas de características locais, como fluxos de pessoas, memórias, ocupação, imigração.
Para isso foi criada uma série de mapas mostrando
as linhas dessas movimentações. A sobreposição dessas linhas gerou os parâmetros para desenvolver a
instalação.
Os produtos dessa analise deveriam gerar não apenas
manifestações artísticas, mas também novos tipos de
mobiliários urbanos não convencionais/ funcionais.

Esquemas de desenvolvimento de conceito.

IATE CLUBE
XXV CLEFA
CONCURSO DE ESTUDANTES

PROJETO FINALISTA
DO XXV CLEFA *

REVITALIZAÇÃO URBANA E DE PATRIMÔNIO
LOCAL: Represa do Guarapiranga, São Paulo
O projeto propunha recuperar a antiga Garagem de
Barcos de Vilanova Artigas e o Clube de Yatch Santa
Paula. Isso se daria a partir da revitalização da
orla da represa do Guarapiraga, criando praias públicas, e transformando os edificios abandonados em
um centro náutico e um centro esportivo, respectivamente.

Esquema mostrando as zonas irrigadas e de vegetação respectivamente na: Zona Metropolitana, cidade de São Paulo,
em Santo Amaro e na região escolhida para intervenção.

O projeto foi desenvolvido para a Conferência Latinoamericana de Escolas e Faculdades de Arquitetura,
sendo finalista e a equipe ganhou uma viagem para
Assuinción.

Maquete física.

Vista geral do projeto.

OUTROS TRABALHOS
DESENHO TÉCNICO

OUTROS TRABALHOS
MAQUETES

Estação da Luz (1:500)

Pavilhão de Barcelona (1:200)

Nakagin Capsule Tower (1:100)

OUTROS TRABALHOS
FOTOGRAFIA

Oktoberfest — Munique (Alemanha)

Vitrahaus — Weil am Rhein (Alemanha)

Memomiral da Princesa Diana e Serpentine Pavillion — Londres (Reino Unido)

Catedral St. Paul — Londres (Reino Unido)

Estação Oriente e Cais do Oceanário — Lisboa (Portugal)

OUTROS TRABALHOS
DESIGN E ILUSTRAÇÃO

Comunicação Visual

Ilustração digital.

Criação de logomarca e design de produto.

Grafite.
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