
ALBERTO SOUSA é arquiteto e urbanista pela UFPE, fez mestrado em 

Edimburgo, doutorado em Paris e pós-doutorado em Lisboa. Escreveu sete 

livros, capítulos de livros e vários artigos. Foi um dos autores do primeiro código 

de urbanismo de João Pessoa. Concebeu diversos projetos, como o do Edifício 

Opus e o do Loteamento Praia do Sol. Lecionou na UFPB entre 1983 e 2013, 

tendo orientado muitas dissertações de mestrado. Foi conselheiro do CREA-PB 

e do CAU/PB. 

 

 ANA SYBELLE BELTRÃO é arquiteta e urbanista pela UFPB. Desde 1999 mantém 

escritório sediado em João Pessoa, tem produzido projetos de arquitetura 

residencial, comercial, corporativa e de interiores. Exerceu durante mais de dez 

anos o cargo de arquiteta do Ministério Público Estadual da Paraíba, tendo 

nessa função elaborado relevantes projetos, como os das sedes dessa 

instituição em João Pessoa e Campina Grande. 

 

ANTÔNIO FRANCISCO DE OLIVEIRA é arquiteto e urbanista pela UFPB, é 

professor desta universidade e doutor pela UFBA, com tese sobre o exercício 

profissional da arquitetura. Foi membro do Conselho Superior do IAB/PB, 

conselheiro e 2° vice-presidente do CREA-PB, bem como coordenador da 

Câmara Especializada de Arquitetura deste conselho. Atualmente é vice-

presidente do CAU/BR e também coordenador da Comissão de Exercício 

Profissional da entidade. 

 

EDJAILSON LIRA é arquiteto e urbanista pela UFPB. Trabalhou na Prefeitura 

Municipal de João Pessoa entre 2001 e 2004, e desde esse último ano trabalha 

na Prefeitura Municipal de Patos. Sócio fundador do escritório Crie Arquitetura, 

sediado em Patos, desde 2007 atua no interior da Paraíba desenvolvendo 

projetos de edificações residenciais, comerciais, institucionais e de serviços, 

bem como projetos de interiores. É conselheiro do CAU/PB. 

 

 

 EXPEDITO ARRUDA é arquiteto e urbanista pela UFPE, e desde os anos 1980 

comanda um dos principais escritórios de arquitetura de João Pessoa, tendo 

concebido uma vasta produção arquitetônica e urbanística, e vencido concursos 

de projetos. Foi conselheiro do CREA-PB e integrou a direção do IAB/PB, 

entidade de cuja fundação participou. Trabalhou na Prefeitura Municipal de 

João Pessoa e foi professor da UFPB. Proferiu palestras em diferentes capitais 

nordestinas. 

 

FABIANA PASCHOAL é arquiteta e urbanista pela UFPB e é pós-graduada em 

Light Design pela Universidade Castelo Branco (RJ). Atua na área de projetos 

residenciais, comerciais e de interiores, tendo exposto trabalhos em mostras de 

decoração em Campina Grande e João Pessoa. É sócia-proprietária da empresa 

Virtual Engenharia, onde se dedica à fiscalização de construções institucionais e 

hospitalares. Foi conselheira do CAU/PB. 



 

FABIO QUEIROZ é arquiteto e urbanista pela UFPB e é pós-graduado em Light 

Design. Tem escritório de arquitetura sediado em João Pessoa. Foi vice-

presidente e membro do Conselho Superior do IAB/PB, conselheiro e 

coordenador da Câmara Especializada de Arquitetura do CREA-PB, e 

coordenador adjunto da Câmara Especializada de Arquitetura do CONFEA. É o 

atual presidente do SINDARQ/PB. No CAU/PB atuou como conselheiro e vice-

presidente.  

 

 

GERMANA PARENTE é arquiteta e urbanista pela UFPB e é pós-graduada em 

Light Design pela Universidade Castelo Branco (RJ). Há mais de vinte anos 

mantém escritório de arquitetura, sediado em João Pessoa. Foi professora do 

UNIPÊ e também arquiteta de dois órgãos do governo estadual: o IPEP e o 

IPHAEP. Seus projetos foram divulgados em revistas de arquitetura de 

circulação nacional, como Casa Cláudia e Casa e Jardim. 

 

 

GILVAN GUEDES é arquiteto e urbanista pela UFPB. Gerenciou o escritório do 

arquiteto Régis Cavalcante entre 1993 e 1997. Com escritório próprio desde 

1996, tem atuado na elaboração e construção de projetos arquitetônicos e de 

interiores em vários segmentos (habitação, comércio, serviços e instituições). 

Lecionou no IFPB, como professor substituto, no curso Técnico de Edificações 

no período 2004-2006. 

 

GIOVANNI LYRA é arquiteto e urbanista pelo UNIPÊ, depois de ter estudado 

Desenho Industrial na UFCG (1988-1993). Durante dez anos manteve escritório 

de design em João Pessoa. Hoje tem escritório de arquitetura e design em 

Campina Grande, atuando na concepção de projetos arquitetônicos e de 

interiores, bem como projetos de branding e design. Participa do programa 

Campina Imóveis, veiculado pelo SBT, apresentando o quadro Arquitetura e Cia. 

 

 

JANINE HOLMES é arquiteta e urbanista pela UFPB e fez mestrado em 

Engenharia Urbana na mesma universidade, concluído em 2007. Foi professora 

do curso de Arquitetura e Urbanismo da UFPB entre 2003 e 2005. Desde 2007 é 

professora do Curso Superior de Tecnologia em Design de Interiores do 

Instituto Federal de Ciência e Tecnologia da Paraíba (IFPB), do qual foi 

coordenadora entre 2010 e 2013. 

 

 

 

 

 



 

LANA DÉBORA  é arquiteta e urbanista pela UFRN. Há 18 anos mantém 

escritório em Campina Grande, tendo elaborado projetos residenciais, 

comerciais, corporativos e de interiores, para a Paraíba, o Rio Grande do Norte, 

o Maranhão e Pernambuco. É também sócia-gerente da construtora Diniz Cruz. 

Vários trabalhos seus foram publicados em revistas nacionais. Foi três vezes 

premiada na CASA COR Pernambuco e ganhou duas vezes o prêmio Top 100 da 

revista KAZA.  

 

PAULO MOTA é arquiteto e urbanista pela UFPB e é pós-graduado em ciências 

ambientais. Desde 1980 trabalha na UFPB, na função de arquiteto. Tem atuado 

na criação de projetos arquitetônicos e na execução de obras em várias cidades. 

Foi fundador e membro da diretoria do Sindicato dos Arquitetos da Paraíba e 

participou da diretoria da FNA. Foi conselheiro do CREA-PB e é conselheiro do 

CAU/PB. Tem lutado arduamente pela valorização da profissão do arquiteto. 

 

 

PAULO PEREGRINO é arquiteto e urbanista pela UFPB, é Mestre em Engenharia 

Urbana pela mesma instituição e Doutor em Engenharia pela UFRGS. É 

professor do Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia da Paraíba 

(IFPB) desde 1991. Atua no mercado da arquitetura há 24 anos. Desde o ano de 

2000, é sócio-diretor da FABBRICA Arquitetura e Design, escritório que 

desenvolve projetos arquitetônicos residenciais, institucionais comerciais, de 

interiores e projetos urbanísticos, entre outros. 

 

RENATA NÓBREGA é arquiteta e urbanista pela UFPB e faz pós-graduação no 

IPOG (Master em Arquitetura e Iluminação). É – juntamente com o arquiteto 

Edjailson Batista – sócia do escritório Crie Arquitetura, sediado em Patos, que 

atua no interior da Paraíba desde 2007, elaborando projetos de edificações 

residenciais, comerciais, institucionais e de serviços, bem como projetos de 

interiores. 

 

RICARDO VIDAL é arquiteto e urbanista pela UFPB e tem pós-graduação em 

Gerenciamento de Obras e Tecnologia da Construção pela Universidade Cidade 

de São Paulo. Com doze anos de experiência, é sócio do escritório Dome 

Arquitetura, sediado em João Pessoa e Campina Grande. Entre 2004 e 2012 

ganhou cinco prêmios em premiações do IAB/PB. Entre 2006 e 2010, foi 

colaborador do Escritório Riva Digital, com sede em Dubai, Emirados Árabes 

Unidos. 

 

 

 

 

 

 



 

SÉRGIO FIGUEIREDO é arquiteto e urbanista pela UFPB e tem pós-graduação em 

Engenharia de Segurança do Trabalho (2002) pela mesma universidade. Desde 

1996 tem escritório de arquitetura e urbanismo em João Pessoa. Foi professor 

do curso de arquitetura e urbanismo da FACISA (2006–2009) e do UNIPÊ (2001–

2010). Trabalhou na Prefeitura Municipal de João Pessoa entre 1997 e 2011. Foi 

conselheiro do CREA-PB (2005–2008). 

 

 

THIAGO ANDRADE é arquiteto e urbanista pelo UNIPÊ e faz pós-graduação no 

IPOG (Master em Arquitetura e Iluminação). Trabalhou na Prefeitura Municipal 

de Cajazeiras entre 2008 e 2012 em análise e desenvolvimento de projetos. 

Desde 2008 possui escritório de arquitetura em Cajazeiras, atuando na Paraíba, 

Ceará e Rio Grande do Norte, no desenvolvimento de projetos residenciais, 

comerciais, interiores e de serviços. 

 

 

UMBELINO PEREGRINO é arquiteto e urbanista pela UFPB e é especialista em 

reabilitação do patrimônio natural e construído pelo ICI (1987). Nessa área de 

atuação, recebeu treinamento adicional no exterior em outras ocasiões. É hoje 

arquiteto da SUDEMA. Foi membro de conselhos dos governos paraibano e 

pessoense que lidam com o patrimônio construído. Dirigiu a Comissão do 

Centro Histórico de João Pessoa e a Superintendência do IPHAN na Paraíba.  

 

 

WALTER MUNIZ é arquiteto e urbanista pela UFPB e é arquiteto da Prefeitura 

Municipal de Sousa desde 1981. Foi Secretário de Infraestrutura de São João do 

Rio do Peixe (2000–2002). Tem escritório em São João, que atua tanto na 

Paraíba quanto no Rio Grande do Norte e no Ceará, e dedica-se ao projeto e 

execução de edificações de variados usos, bem como ao projeto urbanístico. 

Combateu junto ao CREA o exercício ilegal de nossa profissão.  

 

   

 

 

 

 


