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Faculdade de Arquitetura e Urbanismo da Universidade de São Paulo
graduação concluída em dez.2016

Faculdade Politécnica da Universidade de São Paulo
programa de dupla formação durante 1 semestre
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EXPERIÊNCIA PROFISSIONAL

YBYPY arquitetura
estágio profissional na área de projetos residenciais, stands, institucionais, reformas e 
interiores.
responsabilidades: estudos de layout, desenhos executivos em autocad, maquetes eletrô-
nicas em 3Dmáx + corona render, confecção de maquetes físicas em máquinas de corte a 
laser e CNC e contato direto com complementares.

spbr arquitetos
estágio profissional na área de projetos residenciais, retrofit, institucionais.
responsabilidades: desenhos em autocad nas fases de estudo preliminar, anteprojeto e 
executivo, confecção de maquetes físicas de forma manual, auxílio na elaboração de orça-
mentos em excel, edição de imagens e elaboração de diagramas utilizando o pacote Adobe, 
abastecimento do site do escritório, participação em reuniões com clientes e complemen-
tares, visitas à obras e à fornecedores acompanhadas por supervisores.

acompanhamento de obra 
estou coordenando a execução de uma reforma residencial desenvolvido pelo escritório Mandari-

na Arquitetura.

responsabilidades: supervisionar a execução do projeto no canteiro de obras, planejar e 
gerir as atividades a serem realizadas dentro de um cronograma viável.

desenvolvimento de projetos  
estou desenvolvendo um projeto residencial de 300 m ² de área construída na cidade de Pirangi, SP.  

também estou realizando dois projetos de reforma: de um apartamento de 65 m ² na cidade de São 

Paulo, SP e de  uma residência de 150 m ² em Pirangi, SP

tais projetos estão sendo desenvolvidos em plataforma BIM (REVIT) 
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ATIVIDADES EXTRA CURRICULARES

II Seminário Internacional Madri - São Paulo
workshop realizado na FAUUSP com o tema: Estratégias de re-densificação, re-tecnificação e 
reutilização da área central de São Paulo.
professores responsáveis: José Maria Lapuerta, Carmen Espegel,  Andrés Canovas da ETSAM 
Leandro Medrano, Luiz Recamán da FAU USP.

Iniciação Científica - Fapesp
tema: Habitação social e urbanização na industrialização de São Paulo. Fundamentos teóri-
cos e críticos da relação entre arquitetura e cidade no Brasil.
orientador: Luiz Recamán  

“A cultura da moradia” no projeto Vila Itororó Canteiro Aberto
workshop conduzido pelo escritório modelo Mosaico e realizado no galpão anexo à Vila 
Itororó, em São Paulo.

Artigo para o II Congresso Internacional de Habitação Coletiva Sustentável
congresso realizado na FAAP. São Paulo, abril de 2016. 
artigo disponível em: https://issuu.com/larissafiorin/docs/artigo_iicivcs_larissafiorin.docx

Curso de Revit na TILab - Rede AECPRO

2013

2014-2015

2015

2016

2017

IDIOMAS

TRABALHOS ONLINE

Português (nativo); Inglês (avançado); Francês (básico)

www.larissafiorin.com.br; 
https://issuu.com/larissafiorin/docs/tfg_fauusp_gleba_do_lavap__s
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SOFTWARES

AutoCAD | Revit | 3Dmáx | sketch Up | Corona render | V-ray | Lumion | Quantum GIS   
Adobe Photoshop | Adobe Illustrator | Adobe Indesign


