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CHAPA 01-DF

Candidatos:
RICARDO REIS MEIRA (Titular) e JOSE LEME GALVÃO JUNIOR (suplente)
ROGERIO MARKIEWICZ (Titular) e GIULIANA DE FREITAS (suplente)
GISELLE MOLL MASCARENHAS (Titular) e VALERIA ARRUDA DE CASTRO (suplente)
JOAO GILBERTO DE CARVALHO ACCIOLY (Titular) e FÁBIO CARDOSO FUZEIRA (suplente)
MÔNICA ANDRÉA BLANCO (Titular) e YONE ROBERTA DE SOUZA (suplente)
LUTERO LEME (Titular) e RAQUEL NAVES BLUMENSCHEIN (suplente)
ELIETE DE PINHO ARAUJO (Titular) e GIULLIANO MAGALHÃES PENATTI (suplente)
ROMINA FAUR CAPPARELLI (Titular) e YARA REGINA OLIVEIRA (suplente)
ELON PFEIFFER FLORES (Titular) e LUDMILA DE ARAUJO CORREIA (suplente)
ELITON MENDES BRANDÃO (Titular) e JOÃO LUIZ VALIM BATELLI (suplente)
JANAÍNA DOMINGOS VIEIRA (Titular) e LEONARDO PINTO DE OLIVEIRA (suplente)
ROSANGELA BIMONTI RODRIGUES (Titular) e HOMERO OLIVEIRA DE SOUSA ROSA (suplente)

Obs. Veja a síntese de currículos de cada candidato após o plano de trabalho. 

Plano de trabalho:
O CAU criado pela lei 12.378/2010, muito mais do que uma conquista profissional foi o 
reconhecimento pela sociedade brasileira do direito dos arquitetos e urbanistas de organizar e 
fiscalizar o exercício da profissão em prol da qualificação crescente das arquiteturas e dos espaços 
urbanos. Esses seis anos de atuação foram marcados por enormes desafios para as duas primeiras 
gestões, encarregadas de organizar e instalar o CAU em todas as unidades da Federação. Foi um 
período de ajustes e descobertas, com muito trabalho e dedicação, para chegarmos a esse momento 
em que o CAU, já consolidado, pode e deve evoluir em harmonia com seus objetivos. A credibilidade 
conquistada durante esse período é atestada pela constante atuação da entidade nos conselhos 
governamentais, nas câmaras técnicas e junto às diversas instituições nas quais as atribuições de 
arquitetos e urbanistas são exigidas. Com base no conhecimento adquirido até aqui e no entusiasmo 
que nos move, acreditamos que o momento agora é de avançar e evoluir para valorizar e qualificar 
sempre mais o exercício profissional. As conquistas desvelam e criam novos desafios, a exigir tanto 
resiliência quanto evolução e superação. Para tanto é necessária a gestão democrática, transparente e 
participativa, que valorize os profissionais, fortaleça as entidades representativas da arquitetura e do 
urbanismo e que faça do CAU uma entidade cada vez mais reconhecida e respeitada pela Sociedade e 
Governo. Os esforços devem ser dedicados ao aprimoramento continuado dos arquitetos e urbanistas, 
ao reconhecimento dos projetos de arquitetura e do urbanismo como instrumentos de qualidade de 
obras e serviços, à valorização das políticas de planejamento territorial que sejam ecologicamente 
responsáveis e socialmente justas. Alicerçada sobre essas premissas, a chapa Evolução é composta 



por uma equipe plural e representativa dos diversos campos de atuação profissional, com o objetivo 
de valorizar e qualificar a profissão de arquiteto e urbanista por meio da prática ética e proativa, em 
parceria com a sociedade. Apresentamos aos colegas as principais propostas da chapa Evolução para 
a próxima gestão do CAU: •Trabalhar, juntamente com a sociedade, para o estabelecimento de uma 
política de desenvolvimento qualitativo e ecologicamente responsável, economicamente viável e 
socialmente justa, buscando o engajamento dos profissionais e o compromisso da classe com o 
crescimento sustentável; •Criar, em conjunto com as entidades de classe, uma pauta legislativa em 
defesa da profissão e da sociedade, bem como aprofundar as relações institucionais; •Promover e 
fortalecer o Colegiado das Entidades de Arquitetos e Urbanistas–CEAU, como fórum de debates, 
multiplicador de ideias e inovação dos temas ligados a arquitetura e urbanismo; •Trabalhar, em 
conjunto com as entidades de classe, pela criação e defesa de políticas e ações públicas em nossas 
áreas de atuação como habitação, mobilidade urbana, infraestrutura e meio ambiente, ampliando a 
atuação do CAU como fórum de debates; •Ampliar a participação do CAU nas câmaras técnicas das 
entidades públicas e privadas, defendendo o projeto completo de arquitetura como instrumento 
fundamental para a qualidade da construção civil; •Valorizar a formação e o exercício profissional na 
observância do princípio da melhor qualidade e maior responsabilidade para a prática profissional 
visando à elevação dos padrões de excelência da arquitetura e urbanismo; •Lutar pela manutenção da 
regulamentação profissional, suas atribuições, e das conquistas legais já alcançadas; •Aprimorar e 
intensificar a função legal de fiscalização como instrumento de defesa da sociedade, com ênfase na 
função preventiva e orientativa aos profissionais, por meio da realização de convênios e utilização de 
novas técnicas; •Apoiar e sugerir o desenvolvimento de políticas de assistência técnica, viabilizando a 
relação do profissional com a população de baixa renda, promovendo assim a eficácia na gestão do 
orçamento das famílias e a melhoria da qualidade de vida nas cidades; •Divulgar e promover o Código 
de Ética e Disciplina dos Arquitetos e Urbanistas junto aos profissionais e à sociedade; •Trabalhar em 
conjunto com as instituições de ensino em prol da melhoria da formação profissional, com políticas de 
divulgação junto aos estudantes das questões relacionadas a ética, a legislação e o exercício 
profissional; •Estimular, consolidar e aprimorar o programa de educação continuada, em conjunto com 
as entidades, para o aprimoramento e o aperfeiçoamento profissional; •Propor melhorias para o 
aperfeiçoamento dos procedimentos administrativos do CAU para qualificar o atendimento prestado, 
com uma política de valorização; •Dar publicidade ao entendimento jurídico relativo à prática 
profissional do arquiteto e urbanista junto à sociedade; •Ampliar a divulgação da informação junto aos 
profissionais e à sociedade, da atuação do CAU pela valorização da profissão e da defesa da boa 
prática arquitetônica. 

Candidatos a conselheiro federal e suplente:
RICARDO REIS MEIRA ( TITULAR )



Currículo : RICARDO REIS MEIRA Graduado e mestre em arquitetura e urbanismo pela 
UnB, professor do UDF, professor convidado de pós-graduação do IPOG, palestrante; 
atuante no mercado de arquitetura desde 2000. Conselheiro suplente do CAU/DF na 
gestão 2012/2014 e conselheiro titular na gestão 2015/2017. Coordenador da comissão 
de exercício profissional e membro das comissões de ensino e formação e de ética do 
CAU/DF. Representante do CAU/DF na câmara técnica do PPCUB.

JOSE LEME GALVÃO JUNIOR ( SUPLENTE )

Currículo : José Leme Galvão Junior CAU 4048-7 – Exp em 10/11/2015 SHIN QL 7, 
conjunto 4, casa 10 - Lago Norte - CEP: 71515-045 – Brasília – DF Natural de Cruzeiro, SP 
(15/09/1950) Graduado em 1978 pela UnB, Mestrado em 2000, FAU/UnB, Especialista na 
área de preservação do patrimônio cultural urbano e arquitetônico. Aposentado pelo 
IPHAN/MinC, com dezenas de participações em projetos, obras, planos, etc., entre 1980 
e 2014. Diversos projetos de arquitetura, paisagismo e planos urbanos, entre edifícios 
comerciais, institucionais e residenciais, praças, Planos de Preservação, etc. 
Coordenação e direção de programas e projetos institucionais. Cargos diversos de 
assessoramento, coordenação, gerência e direção no IPHAN. Publicações diversas. Ativo 
como arquiteto e urbanista/paisagista, consultor e artista plástico. 

Candidatos a conselheiros estaduais e 
suplentes:
1 . ROGERIO MARKIEWICZ ( TITULAR )



Currículo : Graduado em Arquitetura e Urbanismo em 1985. Sócio da MKZ Arquitetura, é 
responsável pelo desenvolvimento de centenas de empreendimentos residenciais, 
hoteleiros e comerciais em Brasília; Conselheiro do CAU/DF desde 2014, atuou como 
membro das Comissões de Ética e Disciplina, Exercício Profissional e de Finanças e Atos 
Adm; Fundador e atual Presidente da AEarq - Associação dos Escritórios de Arquitetura e 
Urbanismo de Brasília; Diretor Técnico da ADEMI – Associação das Empresas do 
Mercado Imobiliário de Brasília, desde 2003; Membro Consultivo na OAB/DF da Comissão 
de Direito Imobiliário e Urbanístico; Membro da CCPPTM – Conselho Consultivo de 
Preservação e Planejamento Territorial e Metropolitano do DF; Membro da CPCOE – 
Comissão Permanente de Monitoramento do Código de Obras do DF; além de participar 
das Câmaras técnicas que desenvolvem o novo Código de Obras do DF, a Lei de Uso do 
Solo - LUOS e o Plano de Preservação do Conjunto Urbanístico de Brasília - PPCUB.

1 . GIULIANA DE FREITAS ( SUPLENTE )

Currículo : Graduação em arquitetura e urbanismo (1999) e mestrado em planejamento 
urbano (2012) pela FAU/UnB. Atuou como assessora da Comissão de Ética do CAU/BR, 
onde realizou diversos seminários estaduais e regionais junto aos CAU estaduais, visando 
à discussão sobre as questões afetas à atuação ética dos arquitetos. Assessorou a 
análise e julgamento de processos éticos em instância superior e a confecção de 
resoluções sobre conduta profissional, direitos e deveres e penalidades aplicáveis. 
Assessorou as comissões de ética estaduais na aplicação das resoluções de ética do 
CAU. Sócia da empresa Teia Planejamento e Desenho, atua há 15 anos com urbanismo, 
realizou dezenas de projetos de parcelamento de solo, qualificação urbana de municípios 
e desenvolvimento e revisão de legislação urbanística. Foi professora universitária junto à 
FAU/UnB e UNIEURO, onde ministrou as disciplinas de Projeto de Habitação de Interesse 
Social, Projeto de Urbanismo de Grandes Centralidades.

2 . GISELLE MOLL MASCARENHAS ( TITULAR )



Currículo : Mestre em Arquitetura e Urbanismo pela UnB (2013), graduação em 
Arquitetura e Urbanismo pela Universidade de Brasília (1982), especialização em 
Planejamento Urbano Integrado (JICA, 2001) e em Gestão da Conservação do Patrimônio 
Cultural (CECI / UFPE, 2004). É auditor de atividades urbanas, 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. Trabalhou no Departamento de Urbanismo, na Secretaria de 
Viação e Obras, no Instituto de Planejamento Urbano do DF- IPDF, e na Secretaria de 
Desenvolvimento Urbano, assumindo diversos cargos de gerenciamento, assessoria e 
direção. 

2 . VALERIA ARRUDA DE CASTRO ( SUPLENTE )

Currículo : Valéria Arruda de Castro. Graduada em Arquitetura de Urbanismo pela 
FAU/UnB, em 1982. Trabalha, desde 1984, na administração pública do Distrito Federal. 
Atuou no planejamento urbano de Sobradinho e Planaltina, na coordenação de projetos 
urbanísticos, com destaque para as cidades do Paranoá, Santa Maria e Recanto das 
Emas, foi Chefe de Gabinete da SEDUH/GDF, de 1999 a 2003 e como concursada da 
Secretaria de Estado de Saúde, na elaboração de projetos de reforma das unidades de 
saúde em todo o DF. Desde 2006, atua nas áreas de desenvolvimento urbano, rural e 
meio ambiente como Consultora Legislativa concursada da CLDF. Como autônoma, atua 
eventualmente na elaboração de diversos projetos e acompanhamento de obras, onde se 
incluem, em grande parte, residências e reformas de apartamentos. 

3 . JOAO GILBERTO DE CARVALHO ACCIOLY ( TITULAR )



Currículo : João Gilberto de Carvalho Accioly Formado em Arquitetura e Urbanismo, pela 
Universidade de Brasília (UnB). Também é graduado em Administração, pelo Centro 
Universitário do Distrito Federal (UDF). Natural de Recife, João Accioly iniciou sua carreira 
profissional aos 14 anos. Desde os 18 está à frente, como sócio proprietário, da empresa 
Engenharia Carvalho e Accioly Ltda (ECAL). É vice-presidente da Indústria Imobiliária do 
Sindicato da Indústria da Construção Civil (Sinduscon-DF); diretor de Habitação da 
Associação de Empresas do Mercado Imobiliário (Ademi-DF); membro da Comissão da 
Indústria Imobiliária da Câmara Brasileira da Indústria da Construção (CII/CBIC); Vice-
presidente da AeArq - Associação dos Escritórios de Arquitetura do DF. Recentemente, 
passou a atuar como gestor da Câmara Temática de Desenvolvimento Urbano do 
Conselho de Desenvolvimento Estratégico, Social e Econômico (Codese-DF). Além de 
atuar em p

3 . FÁBIO CARDOSO FUZEIRA ( SUPLENTE )

Currículo : Formado na Universidade de Brasília (1984/1988). Atuou no mercado 
imobiliário na concepção, legalização, projetos executivos, detalhamento, gerenciamento 
e coordenação de projetos nos Escritórios Musa/Arq&Urb Projetos – Rio de Janeiro e São 
Paulo (15 anos), também em parcerias com os escritórios EDSA-Flórida, ECOPLAN-
Flórida, SWA GROUP-Alphaville e SOM–Sikdmore, Owings & Merril-Nova York, e na Y&A 
Arquitetura - Brasília (5 anos). Durante 4 anos foi Secretário da Comissão de 
Desenvolvimento Econômico Sustentável, Ciência, Tecnologia e Meio Ambiente, e está há 
6 anos na Comissão de Assuntos Fundiários da Câmara Legislativa do DF, na 
coordenação das tramitações, na elaboração de estudos e pareceres e na assessoria 
parlamentar relativa ao Plano Diretor de Ordenamento Territorial, à Lei de Uso e Ocupação 
do Solo, ao Plano de Preservação do Conjunto Urbanístico de Brasília, além de projetos 
de lei sobre normas gerais de construção, de áreas, política fundiária, criação de Regiões 
Administra

4 . MÔNICA ANDRÉA BLANCO ( TITULAR )



Currículo : Arquiteta e Urbanista, graduada pela Universidade de Brasília em 1983 onde 
também concluiu o Mestrado em 2007 na mesma Faculdade de Arquitetura e Urbanismo. 
É funcionária pública, tendo atuado tanto na área de urbanismo como na área de 
arquitetura desde o ano de 1984 até a presente data. Elaborou diversos projetos de 
urbanismo para as cidades que compõe o Distrito Federal e por último, participou da 
elaboração da Lei de Uso de Ocupação do Solo até o ano de 2014. Já na área de 
arquitetura, atuou tanto na área particular como pública. Na área particular elaborou 
projetos e acompanhou as obras de clinicas médicas e odontológicas, academias e 
residências. Na área pública, é arquiteta da Secretaria de Estado de Educação, onde 
elabora projetos de construção, reforma e ampliação de escolas públicas do DF. Ocupou 
o cargo de Gerente de Projetos por mais de 20 anos e atualmente ocupa o cargo de 
Diretora de Arquitetura da Coordenação de Infraestrutura do DF. É professora de cursos 
de pós-gradua

4 . YONE ROBERTA DE SOUZA ( SUPLENTE )

Currículo : Arquiteta e Urbanista formada em Pernambuco, nos tempos acadêmicos 
participei da criação do NUCE – Núcleo de Acessibilidade para Idosos, portadores de 
deficiência e crianças, pós formação ainda no Estado atuei em bancas universitárias, 
projetos hospitalares e residenciais; Em Brasília atuei como professora do IFB – Instituto 
Federal de Brasília, e atuo com projetos comerciais e residenciais, com experiência no 
Sindicato dos Arquitetos do Distrito Federal como Diretora Administrativa e Financeira e 
Coordenadora. 

5 . LUTERO LEME ( TITULAR )

Currículo : Graduado em Arquitetura e Urbanismo pela UNIDERP/MS, 1995. Cursou 
Administração de Empresas AEUDF. Diretor da Arquiténika, escritório de Arquitetura e 
Engenharia desde 1998, é responsável pelo desenvolvimento de diversos 
empreendimentos residenciais, comerciais e educacionais, entre eles os campi do Centro 
Universitário IESB, em Brasília. É diretor do Sindicato dos Arquitetos do DF (Sinarq-DF) 
desde 2014 e membro do Conselho Consultivo de Preservação e Planejamento Territorial 
e Metropolitano do Distrito federal - CCPPTM Trabalhou como superintendente do Centro 
Universitário IESB (2000 - 2014), participou da implantação e reconhecimento junto ao 
MEC dos cursos de Arquitetura e Urbanismo e Design de Interiores da instituição, tendo 
sido também professor. 



5 . RAQUEL NAVES BLUMENSCHEIN ( SUPLENTE )

Currículo : Professora Adjunta - 4 da Faculdade de Arquitetura e Urbanismo da 
Universidade de Brasília desde 1993. Diretora do Centro de Excelência da Building 
Research Establishment (BRE) na UnB: Comunidades Integradas Sustentáveis; 
Coordenadora do LACIS (Laboratório do Ambiente Construído, Inclusão e 
Sustentabilidade (CDS/FAU/FG-UnB). Arquiteta e Urbanista pela Universidade Católica de 
Goiás (1982), Mestre em Building Economics and Management pela Bartlett School of 
Architecture and Planning - University College London (1989); Doutora pelo Centro de 
Desenvolvimento Sustentável/UnB (2004). Membro do Programa de Pós-Graduação da 
FAU (PPG-FAU). 1. INOVAÇÃO NA CPIC - Eixo dedicado ao estudo da teoria de inovação 
aplicada à cadeia produtiva da indústria da construção (CPIC). 2. INOVAÇÃO E 
SUSTENTABILIDADE DO AMBIENTE CONSTRUÍDO ? Estudos e pesquisas aplicadas 
com foco na transformação de Processos Produtivos e Produtos do Ambiente Construído. 
No âmbito deste eixo coordena o Projeto do PISAC ? Parque 

6 . ELIETE DE PINHO ARAUJO ( TITULAR )

Currículo : Arquiteta graduada pela FAU-UFRJ (1976), Mestre em Planejamento Urbano –
Tecnologia FAU – UnB (1999), Doutora em Saúde Pública, ENSP – FIOCRUZ (2008 - 
Capes nível 6), Arquiteta da Secretaria de Saúde SES-DF. Ex professora da FAU-UnB. 
Professora do Curso de Arquitetura e Urbanismo, FATECS-UniCEUB e coordenadora do 
Curso de Mestrado em Arquitetura e Urbanismo do UniCEUB. Coordenadora de 2 grupos 
de pesquisa Arquitetura, Qualidade Ambiental, Eficiência e Saúde, com 5 linhas de 
pesquisa e Cidade e Habitação, com 2 linhas. Membro do Conselho de Ensino, Pesquisa 
e Extensão do UniCEUB. É professora do UniCEUB e do Curso de Especialização em 
Arquitetura de Sistemas de Saúde – ABDEH Brasília (ex Vice-presidente Executiva). 
Gerente da Pinho & Rodrigues Arquitetos Associados (www.pinhoerodrigues.com). 
Avaliadora de revistas nacionais e internacionais. Pesquisadora e orientadora de alunos 
de todos os níveis. Pesquisadora Ad hoc. Ex-conselheira do Crea-DF e do SINARQ DF. 
Conselheira do CAU DF. No I

6 . GIULLIANO MAGALHÃES PENATTI ( SUPLENTE )



Currículo : Graduado pela Faculdade de Arquitetura e Urbanismo da Universidade de 
Brasília, Pós Graduado em Projeto de Arquitetura Assistido Por Computador – UnB 1999, 
Pós Graduado em Direito Urbanístico e Regulação Ambiental – UniCeub 2013. Atuou 
como arquiteto na Fittipaldi Arquitetura por 7 anos. Há 12 anos atua como arquiteto na 
TERRACAP com projetos de parcelamentos do solo, projetos de regularização fundiária e 
registro cartorial. Representante da empresa em diversas comissões e grupos de trabalho 
no Governo de Brasília. Atua nas Câmaras Técnicas do Plano de Preservação do Conjunto 
Urbanístico de Brasíla – PPCUB, da Lei de Uso e Ocupação do Solo – LUOS e do 
Zoneamento Ecológico Econômico – ZEE e também representa a empresa no CCPPTM. 
Também representa a TERRACAP no Conselho Consultivo de Preservação e 
Planejamento Territorial e Metropolitano - CCPPTM. Atua também como Perito Judicial no 
TJDFT, em especial na Vara de Meio Ambiente, Desenvolvimento Urbano e Fundiário do 
Distrito Federal. 

7 . ROMINA FAUR CAPPARELLI ( TITULAR )

Currículo : Arquiteta e Urbanista graduada pela UnB (1995) e bacharela em Direito pelo 
UniCEUB (2009). Especialista em Projeto de Arquitetura Assistido por Computador 
(UnB/1999) e em Gestão do Patrimônio Cultural Integrado ao Planejamento Urbano da 
América Latina (UFPE/2004). Por 16 anos atuou como Analista Pericial em Arquitetura do 
Ministério Público Federal na área de Meio Ambiente e Patrimônio Cultural. Assessora 
Técnica e Cultural da Presidência do Iphan de 2002 a 2003, período em representou o 
Ministério da Cultura no Conselho Nacional do Meio Ambiente (Conama). Desde 2014 é 
Consultora Legislativa do Senado Federal, na área de Desporto e Cultura. De 2003 a 2005 
foi representante da área de Direito Urbanístico no Conpresb. Colaborou em publicações 
na área de Meio Ambiente e Patrimônio Cultural. Membro do movimento Urbanistas por 
Brasília (UpBsb), do International Council on Monuments and Sites (ICOMOS) e 
conselheira do IAB/DF. Atualmente é membro titular do CCPPTM/DF e suplente do 
CONPLAN/DF.

7 . YARA REGINA OLIVEIRA ( SUPLENTE )



Currículo : possui graduação em Arquitetura e urbanismo pela Universidade de Brasília 
(1982), Pós graduação em Antropologia e Recursos Audio Visuais Universidade Catolica 
de Goias (1986), Mestrado em Urbanismo -Diplôme dEtude Approfondie - DEA Institut 
dUrbanisme de Paris - Paris XII (1987) e Doutorado em Urbanismo - Institut dUrbanisme 
de Paris- Paris XII (1992). Especialização O arquiteto e a paisagem pelo Conservatório 
Internacional de Parques e Jardins de Chaumont-sur-Loire (2003). Tem experiência 
projetos de Arquitetura, Urbanismo e Paisagismo com ênfase nos seus aspectos 
patrimoniais, históricos, urbanos e paisagísticos tanto na Franca quanto no Brasil.. Desde 
2011 exerce docência no Curso de Arquitetura e Urbanismo da Universidade Catolica de 
Brasília. Conselheira cultural distrital em arquitetura e urbanismo do DF do Conselho 
Nacional de Politicas Culturais do Ministerio da Cultura 2015-2017. Membro Icomos BR, e 
representante suplente do Cau no Conam DF. Diretora do núcleo da ABAP DF.

8 . ELON PFEIFFER FLORES ( TITULAR )

Currículo : Elon Pfeiffer Flores Arquiteto e Urbanista CAU A-29.562-0 Formado na 
Faculdade de Arquitetura e Urbanismo da Unb em 1999, desde então atua no mercado de 
Brasília desenvolvendo projetos residenciais e comerciais. Em 2010, fundou a empresa 
Arquitetura 1, focada em projetos de retrofit, no qual se especializou. 

8 . LUDMILA DE ARAUJO CORREIA ( SUPLENTE )



Currículo : Arquiteta e Urbanista formada pela Faculdade de Arquitetura e Urbanismo da 
Universidade Federal do Rio de Janeiro (FAU/UFRJ, 2007); doutoranda em Projeto e 
Planejamento Urbano e Regional e mestre em Paisagem, Ambiente e Sustentabilidade 
(2010) pela Faculdade de Arquitetura e Urbanismo da Universidade de Brasília (FAU/UnB); 
especialista em Educação Continuada e a Distância pela Faculdade de Educação da 
Universidade de Brasília (FE/UnB, 2011). Atualmente é professora universitária no Centro 
de Ensino Unificado de Brasília (UniCEUB) e no Centro Universitário do Distrito Federal 
(UDF). É Coordenadora-Tesoureira da Regional Centro-Oeste da Sociedade Brasileira de 
Acústica; Colaboradora de Intercâmbio Acadêmico no Instituto de Arquitetos, 
departamento do Distrito Federal (IAB-DF); consultora técnica na Síntese Acústica 
Arquitetônica. Atua como arquiteta autônoma, é sócia-administrativa do Atelier Christus 
Nóbrega e pesquisadora nas áreas de Planejamento urbano e Acústica.

9 . ELITON MENDES BRANDÃO ( TITULAR )

Currículo : Aperfeiçoamento e pós graduação: “Formação Docente para Uso de Novas 
Mídias pelo centro Universitário IESB em Agosto de 2012”; Pós-graduação em “Docência 
na Educação Superior” pelo Instituto de Educação Superior de Brasília – IESB em agosto 
de 2010; Especialização em Design de Interiores e Iluminação – IPOG em junho 2008; e, 
Arquiteto e Urbanista graduado pela Universidade de Brasília em 1985. Professor 
Universitário desde 1997, coordenador de cursos de arquitetura e Urbanista e de 
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em 1998. Mestre em Desenho Urbano pela UnB/DF concluído em 2002. Foi Coordenadora 
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