
FICHA TÉCNICA 
 

 
 
Arq. Urb. Elisangela Silva Selau - RESPONSÁVEL TÉCNICO 
 
Graduada em Arquitetura e Urbanismo pela UCS, com curso Técnico em Design de             
Interiores pelo Centro Paula Souza, e especialização em Gestão e Docência no Ensino             
Superior pela FTEC. Tem experiência em projetos nos setores residencial, serviços e            
comercial. Atua no desenvolvimento de projeto arquitetônico (casas, sobrados e prédios),           
projeto de arquitetura de interiores e de mobiliário, regularização de habitações e execução             
de PPCI; Possui experiência em acompanhamento de obras, orçamentação de projetos e            
aprovação em órgão público. Atua desde 2009 em atividade docente, SENAI / Construção             
civil, ministrado aulas de leitura e interpretação de plantas, em 2013 iniciou atividades na              
FTEC ministrando aulas para o Técnico em Edificações e Técnico em Transações            
Imobiliárias. Atualmente é professora do SENAC RS tendo como principal área de            
conhecimento o desenho técnico; 
 
 

 
 
Arq. Me. Tiago Zulian - DESIGN E CONCEITO 
 
Arquiteto e Urbanista, formado pela Universidade Federal do Rio Grande do Sul (UFRGS)             
em 2008 e mestre em Arquitetura pelo Programa de Pesquisa e Pós-Graduação em             
Arquitetura (PROPAR/UFRGS) em 2015. Atualmente é arquiteto na Empresa de Trens           
Urbanos de Porto Alegre. Tem experiência na área de Arquitetura e Urbanismo, com ênfase              
em Mobilidade Urbana e Planejamento de Transportes, atuando principalmente nos          
seguintes temas: projetos de arquitetura, paisagismo, mobilidade e planejamento urbano. 



 

 
 
Arq. Paula Pereira - DESIGN E SUSTENTABILIDADE 
 
Arquiteta e Urbanista formada pela Uniritter, especialista em Construções Sustentáveis pela           
UNICID, e Profissional Acreditada GBC Brasil Casa e Condomínio (Green Building Council).            
Projeta prédios residenciais e comerciais, e interiores, buscando dar ênfase na           
sustentabilidade. Também dá consultorias para aplicação da certificação CASA e          
CONDOMÍNIO. 
 
 

 
 
Arq. Regiane Yuki Sabanai - DESIGN E LUMINOTÉCNICA 
 
Arquiteta e Urbanista formada em 1996 pela Unitau, pós graduação em Marketing pelo             
Mackenzie e mestrado iniciado em Design pela Universidade Lusófona de Lisboa. 
À frente do StudioRYS com uma proposta diretamente ligada à busca de um impacto              
positivo das obras sobre o ambiente, a paisagem e a nossa sociedade em projetos              
corporativos, comerciais e residenciais. 


