
 

 

APRESENTAÇÃO 

 

Formação 

Diretor do Escritório Eduardo Novaes Arquitetura e Urbanismo Ltda. / 1995 

Formação fundamental pelo Colégio Santo Américo / 1964-1975 

Formação acadêmica pela FAUS - Faculdade de Arquitetura e Urbanismo de Santos / 1977-1982 

FAU Belas Artes / 1984 

Início da atividade profissional, como estagiário no escritório do Arq. Armando Carneiro da Cunha, 

no canteiro da obra do Terminal de Containers (Ecisa Construtora) do Porto do Guarujá / 1978-1980. 

Extensão curricular e vivência nas diversas tipologias da arquitetura, através de congressos, cursos, 

mediações, work-shops, seminários, imersões. 

   

Institucional 

CREA / 1984 - 2012  

CAU – Conselho de Arquitetura e Urbanismo do Brasil / 2012 - vigente 

Membro e diretor cultural da Abap/2002-2005 - Associação Brasileira de Arquitetos Paisagistas, 

filiada à IFLA – International Federation of Landscapes Architects; 

Membro do conselho de organização do Congresso Anual de Arquitetura Paisagística / 2000-2008 

 

Profissional 

Vivência pratica de 37 anos, nas diversas áreas da atividade, como   residencial,   corporativa,    

interiores e personalização de apartamentos,    paisagismo,    áreas comuns para empreendimentos 

imobiliários,     planejamento urbanístico,    áreas públicas,    condomínios,    iluminação,    

consultoria sócio-ambiental e acessibilidade 

Projetos desenvolvidos com metodologia aprimorada durante 4 décadas, desde a fase de 

sintetização de dados, diagnóstico e estudo conceitual, até o projeto executivo e detalhamento 

final, com todas as etapas compatibilizadas com as disciplinas técnicas complementares.  

Nosso atendimento é personalizado, com a minha presença junto ao cliente, bem como na 

coordenação da equipe do escritório em todas as etapas de desenvolvimento  dos  projetos.  

 

Referências diretas de formação e vivência profissional 

Arq. Amélia Bratke / Sonia Vidigal,    Arq. Antonio Melchor,    Arq. Armando Carneiro da Cunha,    

Arq. Cesar Bergstron,   Arq. Guilherme Rozzino,      Arq. Gianfranco Vannucchi,    Arq. Hélio Pasta,    

Arq. Hélio Penteado,    Arq. Henrique Cambiaghi,     Arq. Jorge Konnigsberger,       Arq. Maria Bardelli,      

Arq. Miguel Juliano,   Arq. Pedro Paulo de Melo Saraiva,   Arq. Roberto Candusso,    Arq. Ruy Ohtake,    

Arq. Sergio Fischer,    Arq. Walter Mahkhol 

 

Arquitetura de resultados 

. Acessibilidade e comunicação estreita com quem contrata nosso trabalho 

. Comprometimento e atitude parceira no atendimento. 

. Compromisso com o belo, embasado pelo aspecto conceitual e funcionalidade 

. Coerência econômica 

. Busca pela excelência e atualização de conhecimentos.  

. Gestão de equipes, das competências, e suas relações interpessoais no ambiente profissional 

 

 


