61 98116 0700 _ contato@mearquitetura.com _ SHIS QL 8 conjunto 4 casa 20 Brasília-DF

EXPERIÊNCIA
me arquitetura

arquiteta proprietária e fundadora julho 2019
projetos de urbanismo, arquitetura e interiores

gerenciamento de projetos, mídias sociais e obras
consultoria arquitetônica de intervenções pontuais

valéria gontijo + arquitetos

arquiteta júnior setembro 2017-março 2019
execução de projetos de arquitetura e interiores

desenvolvimento e compatibilização de 3D e
desenhos técnicos para estudos preliminares,
projetos legais, e projetos executivos
completos com detalhamentos
elaboração de textos para publicações e criação
de contéudo para mídias sociais

construtora romma ltda

sócia/proprietária atualmente
arquiteta maio-setembro 2017
estagiária
maio-agosto 2016
estagiária
maio-agosto 2014
vistoria e visitas técnicas em obra

FORMAÇÃO
university of miami

bacharel em arquitetura
agosto 2012-maio 2017

especialização em história da arte
cum laude e honors program

universidade de são paulo

arquiteta + urbanista

diploma revalidado

janeiro 2019

università degli studi di palermo junho+julho 2015
intervenções urbanas + estudos em aquarela em roma+val di noto
university of miami junho+julho 2011
desenho, maquetes, e projeto de intervenção no campus de coral gables
the american school in switzerland agosto-dezembro 2010
intercâmbio com aulas avançadas e curso de arquitetura em lugano
escola americana de brasília agosto 1998-maio 2012
ensino fundamental e médio com diplomas brasileiro e americano

inglês

espanhol

português
nativo

italiano
básico a2

autocad

archicad

rhino3d

sketchup

melhor portfolio da graduação university of miami

revit

grasshopper

biscayne line arquitectoniaGEO + related group
análise de viabilidade e propostas para orla da baía biscayne

vray

3ds max

Ia colocação miami resiliency competição regional

maquetes

makerbot

design gráfico

criação de website

lightroom

camera raw

photoshop

fotografia digital

illustrator

fotografia analógica

indesign

microsoft office

levantamentos para elaboração de
relatórios e desenhos técnicos as built

RECONHECIMENTO
presidentsʼs honor roll university of miami
nota máxima em todas as matérias

medalha bronze tau sigma delta

www.gridics.com/news/university-miami-students-create-possible-designs-biscayne-line

adaptação da arquitetura local à elevação do nível do mar

https://news.miami.edu/stories/2013/11/living-with-climate-change.html

publicação archdaily valéria gontijo+arquitetos

elaboração de texto para publicação

https://www.archdaily.com/897830/mi-casa-studio-plus-valeria-gontijo

AFILIAÇÕES
american institute of architects
tau sigma delta honor society
us green building council
CAU-DF: A175735-0

nativo

avançado b2

www.mearquitetura.com

