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Olá! Sou Julia Vasconcellos
estudante de Arquitetura e
Urbanismo pela Universidade
Federal do Paraná. Iniciei meus
estudos em 2016, desde então
venho produzindo alguns
projetos e trabalhos vinculados
à arquitetura e urbanismo,
dentro e fora do curso. Venho
por meio dessa seleção
apresentar alguns deles,
elaborados no período de 2016 -
2020. 

01 - Parque Urbano
02 - Intervenção Espacial no
Largo Bittencourt
03 - Habitação em série
04 - Habitação vertical
05 - Escola de Ensino
Fundamental 
06 - Edifício Multifuncional
07 - Galeria de Arte
Contemporânea 
08 - Módulo 26 
09 - Estágio 
10 - Apartamento 43

SUMÁRIO



PARQUE URBANO

Ano: 2018
Autores: Julia Vasconcellos,
Amanda Lisboa e Karen Noguchi
Disciplina: Paisagismo II 
Softwares utilizados: Sketchup,
AutoCad e VRay 

Projeto de parque urbano em
terreno localizado no bairro
Atuba, em Curitiba. A área
possuía um histórico de ocupação
irregular e moradias de
autoconstrução passando por
processo de regularização
fundiária. O conceito do projeto
se baseia em pomares urbanos e
florestas comestíveis, buscando
valorizar a área e oferecer
qualidade de vida para a
população do entorno. Foram
trabalhados ainda a adequação às
leis de zoneamento e proteção
ambiental, pois trata-se de área
de proteção ambiental.

Informações

Sobre o projeto



LARGO BITTENCOURT 

Ano: 2017
Autores: Julia Vasconcellos,
Nathalia Heuko e Karen Noguchi
Disciplina: Ateliê de Arquitetura
e Paisagismo I
Softwares utilizados: Revit,
Sketchup, VRay e Photoshop

Projeto de intervenção espacial
no Largo Bittencourt, local de
grandes potencialidades
localizado no coração de
Curitiba.A proposta busca um
local de permanência e
apropriação, mas sem dificultar
os usos já existentes. Para isso,
foram utilizadas soluções
expostas no livro "New City Life"
de Jan Gehl, Lars Gemzøe e Sia
Karnaes, como a proteção contra o
tráfego, segurança do espaço
público e espaços para caminhar,
exercitar e permanecer.

Informações

Sobre o projeto



HABITAÇÃO EM
SÉRIE

Ano: 2018
Autores: Julia Vasconcellos e
Karen Noguchi
Disciplina: Arquitetura II 
Softwares utilizados: Revit,
Sketchup, AutoCad, VRay e
Photoshop

Partido da pureza da forma e da
materialidade - representadas no
uso da forma simples do
retângulo e no concreto, vidro e
madeira - foram projetadas dez
habitações no bairro Prado Velho,
em Curitiba. O projeto foi
moldado pelo desafio de projetar
em um terreno de 102 metros
quadros. Os sobrados possuem três
pavimentos e um subsolo garagem.
O programa conta com uma área
social térrea e área íntima no
segundo andar e ático. 

Informações

Sobre o projeto



HABITAÇÃO
COLETIVA VERTICAL

Ano: 2018
Autores: Julia Vasconcellos,
Nathalia Heuko e Karen Noguchi
Disciplina: Arquitetura II
Softwares utilizados: Revit,
Sketchup, Autocad, VRay e
Photoshop

Projeto de edifício localizado no
bairro Prado Velho, em Curitiba.
Para implantação, a melhor forma
encontrada foi o "U" devido à
condicionantes do terreno. O
programa consiste em dispor 10
apartamentos por andar com
metragens de 30, 60 e 90 metros
quadrados, além de áreas de
recreação coletiva e uma área
comercial pública. A solução para
resolver o programa foi criar
módulos de 5,10 x 6 metros,
possibilitando a disposição dos
apartamentos, garagens e
estrutura. 

Informações

Sobre o projeto

Isométrica Apartamento 90 m² Isométrica Apartamento 30 m²



ESCOLA DE ENSINO
FUNDAMENTAL 

Ano: 2018
Autores: Julia Vasconcellos,
Brenda Castro, Karen Noguchi,
Matheus Becker e Nathalia Heuko
Disciplina: Ateliê de Arquitetura
e Paisagismo II 
Softwares utilizados: Revit,
Sketchup, AutoCad, VRay e
Photoshop

Escola intitulada "Escola Azul
Villa Torres" surge não somente
como uma ferramenta educacional,
mas como uma possibilidade de
solução emergente no
desenvolvimento social. Partindo
de cinco princípios, buscou-se a
criação de um ambiente adequado à
aprendizagem produtiva. São eles:
ambiência - com grandes pátios -,
uso de luz natural, salas de aula
flexíveis, estímulos com cores e
ambientes complexos e a técnica -
com uso do aço buscando leveza e
uniformidade estrutural. 

Informações

Sobre o projeto



EDIFÍCIO
MULTIFUNCIONAL

Ano: 2019
Autores: Julia Vasconcellos e
Karen Noguchi
Disciplina: Arquitetura III
Softwares utilizados: Revit,
Sketchup, Autocad, VRay e
Photoshop

O edifício surgiu a partir da
ideia de trabalhar sobre o
conceito de URBANIDADE, termo que
se refere a um lugar
que acolhe, ou recebe, as pessoas
com civilidade, polidez e
cortesia. Busca-se tratar o
espaço público passível de
atender, ao mesmo tempo,
diferentes perfis e atividades,
com constante interação entre os
espaços.
O programa consiste em quatro
andares de coworking; dezoito
andares de hotel; um térreo com
mezanino e um subsolo. O terreno
encontra-se na área central de
Curitiba e possui duas esquinas.

Informações

Sobre o projeto



GALERIA DE ARTE
CONTEMPORÂNEA

Ano: 2019
Autores: Julia Vasconcellos e
Karen Noguchi
Disciplina: Arquitetura IV 
Softwares utilizados: Revit,
Sketchup, AutoCad, VRay e
Photoshop

Projeto de galeria de arte
contemporânea em terreno com
edifício histórico tombado como
patrimônio, o antigo Hotel Tassi,
no centro de Curitiba. O conceito
gira em torno da palavra ABRIGO,
que busca acolher, convidar e
receber à todos em um espaço
democrático. Busca-se
ressignificar e reviver o
patrimônio arquitetônico por meio
do respeito entre o antigo e o
novo, que não se tocam, mas
dialogam. O programa consiste,
principalmente, na galeria de
arte, mas conta também com
ateliês, café/bistrô e livraria.

Informações

Sobre o projeto

Isométrica edifício



MÓDULO 26

Ano: 2019
Autores: Julia Vasconcellos,
Karen Noguchi e Nathalia Heuko
Disciplina: Arquitetura de
Interiores 
Softwares utilizados: Sketchup,
Autocad e VRay

Projeto de interiores para um
apartamento e clientes fictícios.
Primeiramente, formou-se um
perfil para cliente. Uma mulher,
com dois gatos, jornalista e
escritora apaixonada pela cultura
asiática da Índia, Tailândia e
Indonésia. O conceito surge a
partir da paixão da cliente por
esses lugares, sendo lembrados
por elementos dourados,
amadeirados, trançados e
naturais. O programa consiste em
uma área térrea social e com
banheiro e um mezanino privado,
um espaço íntimo para reflexão,
sendo interligado por uma escada
monumental e ponto focal do
projeto. 

Informações

Sobre o projeto





APARTAMENTO 43

Ano: 2020
Autores: Julia Vasconcellos  
Softwares utilizados: Sketchup e
Vray

Estudos de autoria própria para
clientes, em andamento. Consiste
na realização de um projeto de
interiores em um apartamento
duplex novo. Espaço com três
quartos, três banheiro, salas,
churrasqueira, cozinha,
lavanderia e lavabo. Realizado em
etapas, sendo a primeira - das
áreas molhadas - já apresentada.

Informações

Sobre o projeto

Cozinha 



Lavanderia

Banheiro Suíte Principal Banheiro Suíte 1 Banheiro Social



ESTÁGIO

Ano: 08/2018 à 09/2019
Autores: Julia Vasconcellos 
Softwares utilizados: Revit,
Sketchup, Autocad, VRay, Lumion e
Corel Draw

Alguns projetos realizados
durante o estágio na empresa R4
Arquitetura e Construção. Muito
da parte executada era referente
à aprovação de projetos
executivos em prefeituras, mas
tive a oportunidade de criar e
participar de forma livre em
estudos preliminares,
principalmente, na área de
projetos de interiores. 

Informações

Sobre o projeto

Academia, sala funcional - 2019

Sobrado - 2018/2019

Área social residência - 2018



OBRIGADA!
CONTATO E PROJETOS:
 
julia.cunha@hotmail.com
behance.net/juliavasconc1
 
 


