
SOBRE A EQUIPE 

 

Artur da Silva Bignelli 

 

Arquiteto e Urbanista, formado em 2017 pelo 

Instituto de Arquitetura e Urbanismo da 

Universidade de São Paulo (IAU-USP), sou natural de 

Ribeirão Preto, interior de São Paulo e tenho 22 

anos de idade. Recebi as premiações de Láurea de 

Excelência Acadêmica, da Universidade de São 

Paulo, e Destaque Acadêmico, do Conselho de 

Arquitetura e Urbanismo de São Paulo (CAU-SP).  

Tive a oportunidade de participar, durante os 

três últimos semestres da graduação, de dois 

workshops: Workshop Oferendas, inscrito no âmbito 

do 3° Seminário Internacional Representar 2015; e 

Workshop GRU-111, desenvolvido no âmbito do 

projeto Contracondutas, idealizado pela Escola da 

Cidade. Participei das duas primeiras Semanas de 

Arquitetura do IAU-USP, tendo sido convidado a 

apresentar meu Trabalho Final de Graduação na 

Segunda Semana de Arquitetura e Urbanismo do 

IAU-USP (II SEMANAU), realizada no ano de 2016.  

Durante um semestre de 2016, trabalhei como 

estagiário no escritório Selco Arquitetura e 

Engenharia, na cidade de Ribeirão Preto, onde 

participei das etapas de elaboração conceitual, 

desenvolvimento de anteprojeto e criação de 

imagens, principalmente de edifícios industriais. 

Atualmente, estou, em conjunto com o também 

Arquiteto e Urbanista Daniel Nardini Marques, em 

processo de abertura do escritório de arquitetura 

Latitude 21, a ser sediado na cidade de Ribeirão 

Preto, São Paulo.  

Link para o trabalho final de graduação:   
https://www.yumpu.com/pt/document/view/56301
565/1-111                             

Daniel Nardini Marques 

 

Tenho 24 anos e sou arquiteto e urbanista 

formado pelo Instituto de Arquitetura e Urbanismo 

de São Carlos da Universidade de São Paulo (IAU-

USP) em 2017,  mesmo ano recebi a Láurea de 

Excelência Acadêmica do IAU-USP. 

Durante a graduação tive a oportunidade de 

participar, no ano de 2014, da 1ª Semana de 

Arquitetura e Urbanismo do IAU-USP como membro 

da organização e tesoureiro e no mesmo ano fui 

membro da Secretaria Acadêmica IAU-USP. Em 2015 

fui convidado a participar do 3º Seminário 

Internacional Representar no jogo-performance 

“Oferendas”. Em 2016 fui convidado a compor um 

grupo de alunos no workshop GRU-111: 

Contracartografias, como parte do projeto 

Contracondutas da Escola da Cidade. Em 2017 os 

resultados foram apresentados no Seminário 

Internacional Contracondutas e na exposição 

Diagrama Contracondutas, na Escola da Cidade. Tal 

trabalho resultará também na publicação do livro 

GRU-111:Contracartografias. 

Trabalhei como estagiário de fevereiro a julho 

de 2016 no escritório Ipê-Amarelo Arquitetura e 

Engenharia, na cidade de São Carlos, em projetos 

residenciais, chegando até a fase de projeto 

executivo, com elaboração de planilhas 

quantitativas, e em um projeto institucional de 

grande porte, entregue na etapa de projeto básico. 

Sou sócio do Artur da Silva Bignelli no Estúdio 

Latitude 21, escritório de arquitetura e urbanismo 

que está em processo de abertura com previsão de 

começar os trabalhos ainda em 2017 na cidade de 

Ribeirão Preto, SP. 

Link para portfólio de graduação: 
https://issuu.com/danielnardinimarques/docs/portf
__lio_daniel_marques 
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