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CHAPA 01-RN
Candidatos:
PATRÍCIA SILVA LUZ DE MACEDO (Titular) e JOSÉ JEFFERSON DE SOUSA (suplente)

 LUCIANO LUIZ PAIVA DE BARROS (Titular) e ARTHUR VICTTOR DE MELO SEABRA (suplente)
 ANDRÉ FELIPE MOURA ALVES (Titular) e AULO ANDRE LEITE DE AQUINO (suplente)

 DORIAN JORGE FREIRE DE ANDRADE CABRAL (Titular) e ALEXANDRE ARAUJO DA SILVA LOPES (suplente)
 CLAUDIA FERREIRA DE QUEIROZ SEREJO (Titular) e ANA CLARA MADRUGA DE ALMEIDA RODRIGUES (suplente)

 EUNÁDIA SILVA CAVALCANTE (Titular) e ANITA ALVES DE MEDEIROS (suplente)
 DANIEL NICOLAU DE VASCONCELOS PINHEIRO (Titular) e Alessandra Maria de Oliveira Marinho Ferreira de Souza (suplente)

 MATHEUS JAQUES DE CASTRO RIBEIRO DUARTE (Titular) e HENRIQUE SÉRGIO MACEDO RAMOS (suplente)
 JOSE RENATO MEDEIROS TELES (Titular) e MARIA DAS GRAÇAS CARDOSO LOPES (suplente)

 WANDERLANIA LIMA DA SILVA (Titular) e RICARDO SOUZA MARQUES (suplente)
 

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

Plano de trabalho:
Apresentamos a chapa que busca introduzir um novo olhar sobre o exercício profissional. No momento em que o CAU/RN se preocupa com a
qualificação do profissional, com a formalização de parcerias para difundir e proporcionar novos conhecimentos técnicos, reforça, por
consequência, a luta por melhorias de condições de trabalho no exercício da profissão. O desafio é tornar a prestação de serviços do CAU cada
vez mais ágil e esta é uma responsabilidade para esta chapa que se propõe a trabalhar por um Conselho fortalecido e eficaz no relacionamento
com os arquitetos e urbanistas e a sociedade. Vamos dedicar ao CAU/RN todo o respeito que todos nós arquitetos a ele devemos. Queremos a
nossa profissão digna nas ações do presente e à altura, sobretudo,do forte idealismo do seu passado, viabilizando, assim, uma estrada segura
e próspera para o futuro. Trata-se da bandeira coletiva pertencente a todos nós que exercemos a profissão de arquiteto e urbanista. PLANO DE
TRABALHO PARA O TRIÊNIO 2018/2020. 1. Contribuir com a missão nacional, prevista no planejamento estratégico para acontecer até 2023,
que é: promover arquitetura e urbanismo para todos. 2. Valorizar o projeto e a profissão do arquiteto. 3. Fortalecer a fiscalização e combater o
exercício ilegal da profissão. 4. Divulgar amplamente o Código de Ética e Disciplina, promovendo assim, o exercício ético da profissão. 5.
Estender a interiorização do CAU/RN a mais municípios do RN através da criação das coordenadorias regionais, dando maior visibilidade aos
pólos de trabalho no interior do estado. 6. Criar uma assessoria legislativa que acompanhará e defenderá os interesses, garantias e
prerrogativas da profissão e da arquitetura nos municípios e no estado do RN. 7. Revitalizar os grupos de trabalho para que passem a atuar
através de Câmaras Técnicas, coordenadas por um conselheiro titular e seu suplente e compostas por arquitetos e outros profissionais
interessados no tema. 8. Integrar, efetivamente, os entes do Colegiado de Entidades de Arquitetura e Urbanismo - CEAU, implementando,
juntos, um projeto de qualificação profissional. 9. Criar uma ouvidoria interna e externa, afim de identificar os problemas inerentes ao exercício
da profissão. 10. Manter constante interação com as mídias, de modo a divulgar para a sociedade a importância do trabalho do arquiteto e
urbanista. 11. Apresentar e fomentar o debate com os arquitetos e urbanistas sobre a importância da sua participação na discussão da cidade,
como protagonistas da qualidade do espaço urbano.

Candidatos a conselheiro federal e suplente:
PATRÍCIA SILVA LUZ DE MACEDO ( TITULAR )

Currículo : Graduada em Arquitetura e Urbanismo (UFRN/1986) e em Direito (FARN/2003), com especialização em Direito
Público (UFRN/2005), com trabalho apresentado no tema, Plano Diretor: Análise Jurídica do Solo Criado como Instrumento
Constitucional para Regulamentação de Cidades Sustentáveis. Servidora Pública do Governo do Estado do Rio Grande do
Norte, com atuação como arquiteta e urbanista na Secretaria da Educação e da Cultura. Experiência profissional como
arquiteta e urbanista em escritório de projeto.

JOSÉ JEFFERSON DE SOUSA ( SUPLENTE )



Currículo : JOSÉ JEFFERSON DE SOUSA Doutor em Tecnologia da Arquitetura Professor Adjunto do Curso de Arquitetura
e Urbanismo da UFRN Conselheiro Estadual do CAU/RN: 2012-2014 e 2015-2017 Vice-presidente do CAU/RN: 2014-2017

Candidatos a conselheiros estaduais e suplentes:
1 . LUCIANO LUIZ PAIVA DE BARROS ( TITULAR )

Currículo : formado pela UFRN em 1995 socio da abreu e Barros Arquitetura desde 2000 atua na elaboração de projetos de
Arquitetura de empreendimentos residenciasi, comercio e serviços, com enfase em turismo. Semurb de Natal, entre 1999 e
2001 presidente do IAB gestão 2011-2014 conselheiro complan em diversas gestões, representando o IAB

1 . ARTHUR VICTTOR DE MELO SEABRA ( SUPLENTE )

Currículo : Graduado em Arquitetura e Urbanismo pela Universidade Potiguar (2010). Especialista em Master em Arquitetura
e iluminação pelo Instituto de Pós-graduação e Graduação (2015). Especialista em Design de Interiores - Ambientação e
Produção do Espaço pelo Instituto de Pós-graduação e Graduação (2017).

2 . ANDRÉ FELIPE MOURA ALVES ( TITULAR )

Currículo : Gradução em Arquitetura e Urbanismo pela Universidade Federal do Rio Grande do Norte (2006). Pós-
Graduação Lato Sensu em Gestão de Obras e Projetos pela Universidade Paulista Cruzeiro do Sul (2010). Pós-graduação
Mestrado Profissional pelo Programa de Pós-Graduação em Arquitetura e Urbanismo da Universidade Federal do Rio Grande
do Norte, na área de arquitetura, projeto e meio ambiente (2012). Professor temporário do DARQ/UFRN nas áreas de Projeto
e Representação (2013-2015). Professor do Curso de Arquitetura e Urbanismo do UNIRN (2016-). Diretor técnico da GA
Arquitetura Ltda (2008-), com atuação na elaboração de projetos arquitetônicos de edificações e urbanísticos. Sócio da
ALPLAN Construções ME (2012-), com atuação na execução de edificações residenciais. Participante de congressos,
seminários e cursos em áreas correlatas à Arquitetura e Eficiência Energética de Edificações.

2 . AULO ANDRE LEITE DE AQUINO ( SUPLENTE )



Currículo : Após a conclusão do curso de graduação pela UFRN (2000), passou a coordenar e desenvolver projetos de
arquitetura na ARCTEC – Arquitetura e Consultoria LTDA, com destaque para edifícios comerciais, residenciais
multifamiliares e hotéis, tornando-se sócio desse escritório no ano de 2009. Paralelamente, em 2007, fundou a empresa
Aprove – Consultoria em Projetos e Meio Ambiente LTDA, com duas sócias, com a finalidade de trabalhar o espaço urbano,
por meio do licenciamento urbanístico e ambiental de obras e edificações. Tem experiência na área de Arquitetura e
Urbanismo, com ênfase em projetos, coordenação de equipes multidisciplinares, licenciamentos de obras e edificações,
legislação e relatórios de impactos. Está aluno do mestrado profissional em arquitetura, projeto e meio ambiente no programa
de pós-graduação em arquitetura e urbanismo da UFRN e foi aluno da pós-graduação na Universidade Potiguar - UNP,
Escola de Engenharia e Ciências Exatas, em Engenharia de Instalações prediais.

3 . DORIAN JORGE FREIRE DE ANDRADE CABRAL ( TITULAR )

Currículo : Casado, 39 anos, pai de 03 filhas, residente em Mossoró/RN Graduado em Arquitetura e Urbanismo, 2002
Universidade Potiguar Pós Graduado Direito Ambiental, 2016 Faculdade Internacional Signorelli do RJ Cursando Mestrando
em Petróleo e Gás, Universidade Potiguar Mossoró ; Professor SENAC, 2006 a 2012 Prefeitura Municipal de Mossoró/RN,
Arquiteto e Urbanista, Diretor de Planejamento de Transito e Transporte, Gerente de Controle Urbanistico de 2004 a 2015
Atual Professor e Coordenador Universidade Potiguar, curso de Arquitetura e Urbanismo, CST em Design Interior e CST em
Design Moda; Atual diretor da Diagonal Arquitetura e Engenharia ltda Atual Conselheiro do CAU/RN

3 . ALEXANDRE ARAUJO DA SILVA LOPES ( SUPLENTE )

Currículo : Brasileiro, Arquiteto Urbanista formado pela UFRN em 2002. Mestre em Engenharia de Petróleo e Gás pela UNP
em 2017. Coordenou a elaboração do Plano Diretor do Município de Mossoró (2005/2006) e do Município de Braúnas –
RN(2006/2007) Coordenou a elaboração do Novo Código de Obras, Posturas e Edificações do Município de Mossoró
(2009/2010) Ocupou o cargo de Gerente Adjunto do Desenvolvimento Urbanístico na PMM(2008) Ocupou o cargo de Gerente
Executivo do Desenvolvimento Urbanístico da Prefeitura Municipal de Mossoró(2009/2011) ocupou o cargo de Secretário
Municipal do Desenvolvimento Territorial e Ambiental da Prefeitura Municipal de Mossoró(2011/2012) Ocupou o cargo de
Secretario Municipal do Desenvolvimento Urbano(2013) Atua no mercado de trabalho desenvolvendo projetos arquitetônicos
e urbanísticos para a iniciativa privada. Professor Efetivo no Instituto Federal de Educação, Ciências e Tecnologia do Rio
Grande do Norte – IFRN e professor do curso de Arquitetura e Urbanismo na UNP.

4 . CLAUDIA FERREIRA DE QUEIROZ SEREJO ( TITULAR )

Currículo : Possui graduação em Arquitetura e Urbanismo pela Universidade Federal do Rio Grande do Norte (1986) e Curso
de especialização em Arquitetura de Sistemas de Saúde (2003) pela Universidade Federal da Bahia. Mestre em Arquitetura
na área de Projeto, Morfologia e Conforto no Ambiente Construído. Atua profissionalmente como arquiteta na concepção de
projetos de edifícios para a área da Saúde, possuindo também trabalhos na área da arquitetura de interiores
residenciais/comerciais e acessibilidade de edificações.

4 . ANA CLARA MADRUGA DE ALMEIDA RODRIGUES ( SUPLENTE )



Currículo : Arquiteta e Urbanista formada pela UFRN, atua há 29 anos como arquiteta com escritório próprio nesta capital;
Especialista em DESIGN ESTRATÉGICO PELA FARN-RN, LIGTH DESIGN PELO IPOG, Tem curso de paisagismo pela
escola Paulista de paisagismo; atua nessas áreas nesta Capital com grande atuação também na área de arquitetura de
interiores, sempre presente em eventos ligados a arquitetura, design, paisagismo, entre outros, sua carreira é baseada em
busca de informações e conceitos fundamentais. Fundadora e administradora dos grupos de arquitetos e empresários
UBUNTU, grupo este que vem desenvolvendo um trabalho voltado para a união e solidariedade, além de estimular às
melhores práticas profissionais valorizando à classe, idealizadora de diversas ações de incentivo ao crescimento do setor e
estimulando assim a cultura da arte no meio dos ARQUITETOS;

5 . EUNÁDIA SILVA CAVALCANTE ( TITULAR )

Currículo : Possui doutorado em Arquitetura e Urbanismo pela Universidade Federal do Rio Grande do Norte (2015),
mestrado em Arquitetura e Urbanismo pela UFRN (2001) e graduação em Arquitetura e Urbanismo pela UFRN (1991).
Atualmente é membro do grupo de pesquisa Projetar da UFRN, professor adjunto da Universidade Federal do Rio Grande do
Norte e professora colaboradora do Programa de Pós-graduação em Arquitetura, Projeto e Meio Ambiente (CT/UFRN). Foi
professora do Curso de Arquitetura e Urbanismo da Universidade Potiguar no período de 2010 à 2016. Tem experiência na
área de Arquitetura e Urbanismo, com ênfase no ensino de Projeto de Arquitetura e Representação Gráfica, atuando
principalmente nos seguintes temas: arquitetura hospitalar, humanização, arquitetura escolar, acessibilidade e desenho
técnico para arquitetura e engenharias.

5 . ANITA ALVES DE MEDEIROS ( SUPLENTE )

Currículo : Graduada pela UFRN em 1990. Iniciou a carreira profissional em Natal, sendo sócia do ART DECÔ (Escritório de
Arquitetura). Participou do IAB-RN, tendo sido vice-presidente e suplente no COSU-IAB, (no biênio 92-93). Reside em Caicó,
desde 1997, onde mantém escritório de Arquitetura e interiores. Desenvolve projetos nas mais diversas áreas, atuando
principalmente no interior do RN, mas com trabalhos executados nos Estados da Paraíba, Ceará e Pernambuco. Conselheira
Estadual titular CAU-RN, no período 2015-2017.

6 . DANIEL NICOLAU DE VASCONCELOS PINHEIRO ( TITULAR )

Currículo : Arquiteto e Urbanista e Mestre em Planejamento Urbano pela UFRN. Técnico em edificações pelo IFRN.
Pesquisador da base de pesquisa Cidades Contemporâneas do Departamento de Políticas Públicas da UFRN. Servidor
concursado da SEMURB desde 2004. Já ocupou vários cargos públicos, dentre eles o de Chefia de Departamento de
Planejamento Urbanístico e Ambiental. Atual Secretário Adjunto de Licenciamento e Fiscalização da SEMURB.

6 . ALESSANDRA MARIA DE OLIVEIRA MARINHO FERREIRA DE SOUZA ( SUPLENTE )



Currículo : Arquiteta e Urbanista, graduada em Direito, colaboradora do CB-40 da Associação Brasileira de Normas Técnicas
para a revisão da Norma Brasileira de Acessibilidade – ABNT-NBR 9050, pesquisadora e consultora na área de
acessibilidade, certificada em Acessibilidade e Desenho Universal pela ABNT e atual Diretora do Departamento de
Licenciamento de Obras e Serviços da Secretaria Municipal de Meio Ambiente e Urbanismo. É membro da coordenação do
Plano Diretor de Natal, pela Secretaria Municipal de Meio Ambiente e Urbanismo, tem experiência em licenciamento
ambiental e urbanístico.

7 . MATHEUS JAQUES DE CASTRO RIBEIRO DUARTE ( TITULAR )

Currículo : Arquiteto e Urbanista com graduação e Mestrado pela Universidade Federal do Rio Grande do Norte. É sócio
fundador do escritório Matheus Duarte Arquitetura desde o ano 2000, onde executa projetos de Arquitetura nas áreas
residencial, comercial e industrial. Leciona na graduação e pós graduação para os cursos de Administração, Contabilidade,
Engenharia Civil, Design de Interiores e Arquitetura desde 2007.

7 . HENRIQUE SÉRGIO MACEDO RAMOS ( SUPLENTE )

Currículo : Arquiteto e Urbanista, graduado pela UFRN em 1999, sócio do escritório Caldas Ramos Arquitetos, com sede em
Natal, RN, atuando principalmente em projetos de arquitetura de empreendimentos residenciais, comerciais, de parcelamento
do solo e consultoria. Mestre em Arquitetura, Projeto e Meio Ambiente, pelo PPAPMA/UFRN, 2016; Especialista em Gestão
Empresarial, MBA / FGV, 2011; Especialista em Conservação e Restauração do Patrimônio Arquitetônico e Urbanístico, UPM
(Universidad Politécnica de Madrid), Espanha, 2001. Foi membro do Conselho Diretor Internacional (Board of Trustees) do
AFS Intercultural Programs, com sede em Nova Iorque, EUA, 2009-2012; Membro do Conselho Diretor do AFS Intercultura
Brasil 2002-2007, tendo sido Presidente Nacional desta mesma organização, com sede do Rio de Janeiro, 2004-2006.

8 . JOSE RENATO MEDEIROS TELES ( TITULAR )

Currículo : Renato Teles Formação: Arquitetura e Urbanismo Onde nasceu: Rio de Janeiro Graduação: Universidade Gama
Filho - Faculdade de Arquitetura e Urbanismo , Graduação 1982 Atuação : Projetos Residenciais Comerciais Ambientação -
Residencial e Comercial Onde atua: Brasil, Estados Unidos, Caribe e França. Principais Projetos: Residenciais, hoteleiros,
comerciais e corporativos. Com escritório sediado em Natal, Rio Grande do Norte, o arquiteto Renato Teles atua há 35 anos,
acumulando experiências profissionais de alta qualidade, marcando presença em quase todos os estados do país além de
sólidas experiências internacionais.

8 . MARIA DAS GRAÇAS CARDOSO LOPES ( SUPLENTE )



Currículo : Arquiteta e urbanista formada pela Universidade Federal do Rio Grande do Norte, especialista em Design
Estratégico (UNI/IEL). Gracita Lopes não sabe ao certo onde surgiu seu interesse, mas sempre quis arquitetura.Desconfia
que o costume de jantar na casa de um vizinho padre, Monsenhor Otávio, que desenhou os prédios mais significativos da
cidade onde ela nasceu – Limoeiro do Norte, Ceará – tenha influenciado sua decisão. Ainda pequena, desenhava quadrinhos
e estilizava roupas.Em 1978, mudou-se para Natal e estudou no Colégio Marista. Dois anos depois, entrou no curso de
Arquitetura e Urbanismo da Universidade Federal do Rio Grande do Norte (UFRN) e participou intensamente da vida
acadêmica e, numa época em que ninguém falava de ambientação, já admirava o trabalho da pernambucana Janete
Costa.Em carreira solo desde de 2004, Gracita Lopes não para de criar. Nem deseja. Pesquisa, aprende, inventa, reinventa e
busca, o tempo todo, soluções criativas e inovadoras, que encantam e surpreendem

9 . WANDERLANIA LIMA DA SILVA ( TITULAR )

Currículo : Natural da cidade de Mossoró/RN, cursou a faculdade de arquitetura e urbanismo na Universidade Potiguar -
UNP, sendo da primeira turma do curso de arquitetura e urbanismo na cidade de Mossoró. Arquiteta e Urbanista desde 2015,
Light e Design com especialização em Iluminação pelo IPOG Brasil, pós-graduanda de conforto ambiental pela FDM -
Mossoró, Diretora Executiva do IAB/RN, Diretora da Revista Guia de Arquitetura de Mossoró e idealizadora do Fórum de
Arquitetura e Design - FAED, na cidade de Mossoró. Exerceu o cargo de chefe do cerimonial da Prefeitura de Mossoró
durante mais de uma década e atualmente é sócia do escritório de arquitetura e eventos ESTÚDIO 43, com atuação em
realização de eventos voltados aos profissionais da arquitetura, casa e construção.

9 . RICARDO SOUZA MARQUES ( SUPLENTE )

Currículo : Graduado em Arquitetura e Urbanismo pela UFRN (1997 - Laureado), Especialização (1999) e Mestrado em
Arquitetura e Urbanismo (2003), ambos pela UFRN. Na Universidade Potiguar (1999 a 2014), foi integrante do CEP (Comitê
de Ética e Pesquisa) de fevereiro de 2008 a 2010. Tem experiência acadêmica, sendo docente na UnP, na área de Arquitetura
e Urbanismo, com ênfase em Conforto Ambiental, atuando principalmente nos seguintes temas: Projetos de Arquitetura,
Projetos de Interiores, Conforto Térmico, Acústico e Lumínico, Simulações Computacionais, Disciplinas de Desenho (Básico,
Geométrico, Representações), Disciplinas de Computação (AutoCAD, REVIT, SketchUp). Ingressa no IFRN (Instituto Federal
do Rio Grande do Norte) em 2014, com regime de Dedicação Exclusiva. Atualmente leciona as disciplinas técnicas de
Desenho e Elementos de Projeto e está Coordenador do Curso de Edificações.
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