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Outros Cursos 
 

 Curso Complementar em Avaliação de Imóveis 
IBREP – Florianópolis/SC, 30 horas, 2019 
 

 Curso Complementar em Construção de Domos Geodésicos 
Ameríndia – Serra do Cipó/MG, 24 horas, 2019 
 

 Curso Complementar em Construção em Bambu 
BioEstrutura – Brasília/DF, 24 horas, 2016 
 

 Curso Complementar em Perícias Judiciais Cíveis 
IBAPE – Florianópolis/SC, 16 horas, 2016 
 

 Curso Complementar em Patologias em Sistemas Prediais 
Hidráulico-Sanitários 
YCON – São Paulo/SP, 8 horas, 2015 
 

 Curso Técnico em Transações Imobiliárias 
IBREP – Porto Alegre/RS, 1 ano, 2012 
 

 Curso Complementar em AutoCad 2D 
SENAC TI, 49 horas, 2010 
 

 Curso Complementar em Excel Avançado e Linguagem de 
Programação em VBA 
SENAC TI, 30 horas, 2009 
 

 Curso Complementar em Manutenção e Configuração de 
Computadores Pessoais 
SENAC TI, 84 horas, 2008 
 

 



 
Histórico profissional 
 

 Parceria com MF Engenharia, entre Agosto/2018 e Agosto/2019. 
 

Gerência de Obras: coordenação das equipes de trabalho, 
atendimento ao cronograma, preenchimento de diários de obra e 
relatórios de acompanhamento, compatibilização e solução de 
problemas não previstos em projetos, orçamento e controle de compra 
de material e estoque, fiscalização da qualidade dos serviços. 
 

 Reforma de Galpão para Supermercado Hiperbom Centro – R 
Deodoro. 

 Reforma em sala comercial para Clínica dos Anestesiologistas 
Associados – Trompowsky Corporate. 

 Reforma em sala comercial para Clínica Coris Cardiologia – Baía Sul 
Medical Center. 

 Reforma para Clínica Odontológica FaceVital – Saco Grande. 

 Construção de Escola Dinâmica – Rio Tavares. 

 Reforma em sala comercial para S7 Coworking – Santa Mônica. 
 
Laudos: confecção de documento técnico atestando algum parecer 
acerca de patologias e avaliações. 
 

 Problemas relacionados aos telhados, rede de drenagem pluvial, 
infiltrações nos revestimentos da fachada, assentamento do solo – 
Condomínio Rossi Up Life.  

 Problemas de quedas de pastilhas e pintura da fachada – 
Condomínio Las Vegas.  

 Avaliação de Imóvel para solicitação de crédito – Dr. Rafael Weber. 

 Mediação entre vizinhos – problemas constatados e 
responsabilizados – Itacorubi. 

 
Regularização: processo de adaptação de projetos e vistorias aos 
atendimentos exigidos por órgãos públicos. 
 

 Restaurante Noma Sushi – Centro. 

 Cafeteria Café Cultura – Centro. 

 Restaurante Freguesia Oyster Bar – Santo Antônio de Lisboa. 

 Creche Lazuli – Córrego Grande. 
 
Fiscalização de Obras: vistoria e consultoria no andamento das obras, 
em assuntos relacionados à administração e à qualidade da obra. 
 

 Reforma de Prédio para atender às empresas S7 Coworking, 
Imobiliária Brognoli e Café Cultura – Centro. 

 Construção de conjunto de 5 residências unifamiliares – Vila dos 
Açores. 

 Reforma para Condomínio Las Vegas – Itacorubi. 

 Reforma para Condomínio Madison Center – Trindade. 

 Reforma para Condomínio Rossi Up Life – Capoeiras. 
 
 



 SOCIEDADES. 
 
Íthaka Engenharia – Sustentabilidade na Construção Civil 
2018 até o momento 
Empresa voltada a propor soluções relacionadas à sustentabilidade na 
construção civil, como captação e uso de águas pluviais, estação ecológica de 
tratamento de efluentes, uso de bambu em estruturas, gestão de resíduos para 
permacultura, coberturas verdes, painéis solares e aquecimento solar de água, 
entre outros. 

 Realização de Oficinas de capacitação de estudantes e profissionais que 
desejam atuar na área, com participantes de toda a região Sul do Brasil e 
MG, atendendo desde calouros à professores Doutores Universitários 
sobre os temas: “Projeto de Estruturas em Bambu – Princípios de 
Dimensionamento e Verificações de Segurança” e “Bioconstrução de 
Domos Geodésicos”, com metodologia própria e autoria das apostilas 
utilizadas. 

 Comunicação e gestão das mídias sociais (instagram @ithaka.eng) 

 Consultoria à projetos; 

 Gerenciamento de obras voltadas ao escopo da empresa. 

 
Sócio e Diretor Executivo da empresa Brava Food Park (Itajaí/SC). 
2017 - 2018 
Empresa no ramo de Food Parks (praças de alimentação ao ar livre) criada em 
Outubro/2017 para a temporada de Verão 2017/2018, com um quadro 
societário de 4 amigos da Engenharia Civil da UFSC, na Praia Brava de 
Itajaí/SC. 
 

 Avaliação econômica de terrenos para a tomada de decisão sobre onde 
implantar o Food Park. 

 Coordenação da equipe de Marketing para atrais os clientes primários 
(FoodTrucks) no fechamento de contratos. 

 Administração da Obra e Implantação do “Brava Food Park”, conferindo 
materiais e mão de obra em marcenaria, carpintaria, instalações 
hidrossanitárias, instalações elétricas, reformas em containers, pinturas e 
acabamentos. 

 Gerência na operação do FoodPark e do Bar principal do estabelecimento. 

 
Sócio e estagiário da empresa A.CHAMBARELLI Arquitetura e 
Engenharia. 
2011 - 2018 
Empresa familiar, fundada juntamente com meu irmão, Arquiteto, no início da 
minha faculdade de Engenharia Civil, que oferece serviços na área de 
Avaliações de Imóveis, Perícias em Patologias e Inspeção Predial, Projetos 
(Arquitetônico e de Instalações Prediais), Consultoria à Projetos. 

 Acompanhamento das vistorias e realização de ensaios (monitoramento e 
mapeamento de fissuras, estanqueidade em impermeabilizações, 
passividade de concreto, entre outros). 

 Investigação e coleta de dados, por meio de fotos, análises de projetos, 
verificação do estado de conservação dos sistemas construtivos 
executados e conferência em documentos técnicos e administrativos; 

 Pesquisa e confecção de relatórios de resumos de Normas Técnicas, Leis, 
Códigos de Obra, artigos científicos e livros técnicos. 

 Assistência na confecção de Laudos. 

 



 
Experiência profissional 
 

PROFISSIONAL AUTÔNOMO 
Prestando serviços diretamente para os clientes, destaco as seguintes 
atividades. 

 

 Laudo de Avaliação de Imóveis 
Laudo de avaliação de terrenos em áreas urbanas na Capital 
catarinense, com objetivo de encontrar o Valor Venal. Em um imóvel, foi 
utilizado o Método Comparativo de Dados de Mercado, em outro, foi 
utilizado o Método Involutivo. 
 

 Assistência Técnica em Ação Judicial 
Laudo de Constatação e Diagnóstico de problemas construtivos para 
edificação multifamiliar nova, envolvendo fissuras, infiltrações, 
problemas na cobertura, nos pisos e nos muros. 
 

 Fiscalização de Obra de Estação de Tratamento de Esgoto 
Em obra de adequação à vigilância sanitária para estabelecimento 
comercial de ensino, foi necessário executar um sistema de fossa – 
filtro – sumidouro, no qual houve a responsabilidade sobre a 
fiscalização dos serviços, verificando atendimento a Normas Técnicas e 
Legislação aplicável. 
 

 
ESTÁGIOS PROFISSIONALIZANTES 
 
Banco Regional de Desenvolvimento da Região Sul (BRDE) 
Estagiário 
Dez/2014 – Jan/2016 
Análise de readequação de projetos de infraestrutura (pavimentações, 
contenções, obras de arte) dos municípios do Estado de Santa Catarina, 
propostos no âmbito do FUNDAM (Fundo de Apoio aos Municípios). 

 Avaliação de orçamentos e de comprovação de recursos disponíveis. 

 Avaliação de Memoriais de Cálculo e análise de compatibilidade entre 
memoriais e projetos executivos. 

 Análise de documentos de comprovação de gastos em confronto com 
estabelecido em Convênio de Transferência. 

 Fiscalização de execução de obras (principalmente o cumprimento do 
cronograma físico-financeiro para autorização de repasses). 

 
Escritório Piloto de Engenharia Civil da UFSC (EPEC) 
Consultor 
Set/15 – Set/16 
Composição de Relatórios Técnicos sobre as Patologias Construtivoas de 
edifícios residenciais, orientados pelo professor Engo Msc. Aécio de 
Miranda Breitbach. 

 Inspeção predial com vistoria dos problemas construtivos, coletando 
informações por meio de fotos, análise de projeto e questionário com 
condôminos. 



 Investigação das causas das patologias, elencando o nível de risco à 
segurança dos usuários conforme normas e regulamentos técnicos e 
tecendo orientações necessárias para a recuperação. 

 Composição de orçamento baseado nas recuperações propostas e 
manutenção preventiva. 

 Participação de reuniões extraordinárias dos condomínios vistoriados 
para exposição e explicação do relatório. 

 
Núcleo de Edificações Residenciais do Centro Brasileiro de Eficiência 
Energética em Edificações (CB3E) 
Pesquisador 
Ago/13 – Jan/15 
Participação do projeto de pesquisa e extensão tecnológica do Laboratório 
de Eficiência Energética em Edificações (LabEEE/UFSC), fornecendo 
suporte científico para a PBE Edifica e à Eletrosul. 

 Atualização e criação e novas ferramentas e softwares em linguagem 
de programação em Visual Basics. 

 Revisão e composição de manuais, guias e tutoriais. 

 Realização de Workshops com o corpo discente da UFSC. 

 Produção e Co-autoria de Artigos Científicos. 
 
Zul Empreendimentos Imobiliários 
Estagiário 
Abr/11 – Fev/12. 
Voltado para o setor de execução de obras, há participação em duas 
edificações com sistemas construtivos distintos. A primeira, de 2.993m2, 15 
apartamentos, com estrutura em concreto armado e vedação em alvenaria; 
lajes mistas, nervuradas (preenchidas com EPS) e pré-moldadas. A 
segunda, de 2.893m2, 20 apartamentos, toda em blocos estruturais e 
blocos de vedação, com lajes pré-moldadas. 

 Acompanhamento no pedido de materiais e controle dos mesmos. 

 Controle de concreto (corpos de prova e slump test). 

 Acompanhamento na execução dos serviços da obra (conferindo-os e 
preenchendo fichas de inspeção). 

 Organização do canteiro de obra. 

 Análise, revisão e compatibilização de projetos. 
 

 
Sumário das qualificações 
 
Engenheiro Civil pela Universidade Federal de Santa Catarina, atuo na área de 
Avaliações e Perícias como assistente desde antes de entrar na faculdade, 
redigindo Laudos, formatando Relatórios, preenchendo fichas de vistoria, 
realizando mapeamento e monitoramento de fissuras, etc. Durante a 
faculdade, tive oportunidade de abrir portas em várias frentes de trabalho, 
como execução de obras, compatibilização de projetos, orçamentação e 
planejamento. Como profissional, tem seguido a carreira de prestação de 
serviços de Engenharia, tanto na Gestão de Obras quanto nas áreas de 
Avaliação e Perícias. 

 



A experiência maior é a da importância do planejamento, da rede de 
informações e da agilidade necessária para resolver problemas. 

 
 
Descrever os conhecimentos, habilidades e atitudes pessoais 
Por mais que o conhecimento técnico de fundamentação teórico tenha sido 
adquirido no período da faculdade, o conhecimento prático dos serviços 
prestados ampliaram os horizontes e foram desenvolvidas habilidades de 
investigação, resolução de problemas e de administração de tempo e 
qualidade em obra. A atitude pessoal é de valorizar a experiência de modo a 
estar sempre disposto a aprender mais a cada dia de trabalho. 

 
Conhecimento básico em AutoCad e ferramentas computacionais de desenho 
técnico. 
 
Conhecimento avançado do pacote Offica© - Word, Excel, PowerPoint e 
demais. 
 
Conhecimento avançado em Programação em Visual Basics. 
 
Conhecimento avançado em informática em geral (hardware e software). 

 
Conhecimento avançado na língua inglesa: escuta, fala, escrita. 

 
Florianópolis/SC  , 10 de  Dezembro de  2019 
Local/Data 
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