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BOA ARQUITETURA
BRUNO OLIVEIRA ARQUITETO

Transformando projetos em realidade.
CADERNO DE PROJETOS 2019
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sobre     

Bruno Oliveira Arquiteto,

 Arquiteto e Urbanismo formado pelo Centro 
Universitário de Brasília. 

12 anos de experiência no desenvolvimento 
de projetos de arquitetura. 

Conquistou alguns prêmios importantes na 
área de concursos de projetos e também 
desenvolveu trabalhos importantes na área 
comercial, cultural e educacional.
 
Missão
Criar projetos inovadores, seja qual for sua 
escala, capazes de modificar e transformar 
a vida das pessoas para melhor.

Visão
Ser uma referência nacional como arquite-
to na elaboração de projetos de arquitetura 
buscando formas inovadoras de produção, 
excelência na criação de novos projetos, 
consciente do seu papel na sociedade e na 
vida das pessoas.

Valores 

Ética, Excelência, Responsabilidade, Com-
petência e Inovação. 

caso tenham interesse em conhecer mais 
sobre meus projetos acesse a homepage:
www.brunooliveiraarquiteto.com.br
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concurso de projetos
universidade federal de juiz de fora
faculdade de arquitetura e urbanismo

autor  bruno oliveira arquiteto
local   juiz de fora
área  35.000,00m²
projeto 2018
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projeto social - escola modelo
creche alecrim

autor  bruno oliveira arquiteto
local   cidade estrutural
área  3.000,00m²
projeto 2018
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anexo da biblioteca da 
faculdade de direito usp-sp

concurso de projetos 5° lugar nacional
modelagem e imagens bruno oliveira
ano    2013
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complexo cultural de ceilândia

projeto de conclusão de curso 2011
projeto premiado com menção honrosa
no concurso 
o melhor da arquitetura 2015 iab-df

autor bruno oliveira
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residência campos
autor bruno oliveira
local parkway, brasília - df
área 450m²
ano  2014

boa

b
o
a



16



17

boa

b
o
a



18

concurso de projetos
casa da sustentabilidade
autor bruno oliveira
local campinas - sp
área 1.500m²
ano 2015
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residência souto
autor bruno oliveira
local taguatinga - df
área 350m²
ano 2015
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concurso de projetos
conjunto habitacional de interesse social
autor bruno oliveira
local sobradinho - df
área 5.350,00m²
ano 2016
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concurso de projetos
anexo da câmara municipal de porto alegre
menção honrosa
modelagem e imagens bruno oliveira
ano 2014
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concurso de projetos
parque águas claras
autor bruno oliveira
local águas claras - df
área 230.000,00m²
ano 2017
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