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Os interesses coletivos sobrepõem-se aos interesses individuais.

LEIA ESTE QR CODE PARA

ACESSAR O SITE DA

MILWARD ARQUITETURA



H U M A N . IZ .A R

Atribuir caráter humano a; conceder ou possuir condição humana;

Tornar-se benéfico; fazer com que seja tolerável; 

Tornar-se civilizado; atribuir sociabilidade.

Conjunto de valores, técnicas, comportamentos e ações que promovem a qualidade das

relações interpessoais e dos serviços.

HUMANIZAR

1.

2.

3.

HUMANIZAÇÃO

1.
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QUEM SOU

Arquiteto e Urbanista, especialista em Infraestrutura de Transportes e Rodovias, apaixonado por

pessoas, pela arquitetura, pelos terminais de transportes e edifícios sustentáveis, pela aviação,

psicologia, artes, cultura, fotografia e música. 

Atuando no mercado nacional desde 2014, com contratantes e usuários privados e públicos,

possuo projetos elaborados e obras executadas em Vila Velha, Vitória, Cariacica, Viana,

Cachoeiro do Itapemirim, Domingos Martins, Linhares e Baixo Guandu, no Espírito Santo e em

Toledo, no Paraná. Detenho experiência desde à fase de viabilidade e concepção projetual até a

análise posterior da obra, em edificações residenciais de médio e alto padrão (casas e

apartamentos), comerciais (restaurantes, boates, lojas de bairro e em shoppings centers),

industriais e instituicionais (escola e igrejas) e de espaços de desporto e lazer (praças).

Tenho contabilizadas mais de 870h em cursos profissionalizantes, palestras, oficinas e

webnares, em eventos de âmbito estadual e nacional, cujos principais temas incluem

neuroarquitetura, sustentabilidade, mobilidade urbana e requalificação urbana e paisagística.

Possuo um canal no Youtube com a finalidade de difundir o conhecimento de arquitetura e

urbanismo de forma didática ao cidadão comum.

"Acredito nas relações interpessoais, escuto

atentamente os anseios dos usuários, me

comunico de forma simples e clara, valorizo

cada detalhe da volumetria e do entorno do

objeto, analiso e avalio atentamente os

aspectos socioeconômicos, culturais,

ambientais e geográficos, fomento o

intercâmbio de conhecimentos e vivências, pois

acredito que dessa forma, catalisaremos as

transformações na sociedade e produziremos

arquitetura de forma democrática, com a

personalidade do indivíduo e da cidade."

|  CONHEÇA MAIS A MILWARD ARQUITETURA02

| FELIPE MILWARD



|  CONHEÇA MAIS A MILWARD ARQUITETURA 03

FELIPE MILWARD |

Liderança, Capacidade de Aprender e Resiliência, com os professores Malala Yousafzai,

Leandro Karnal e Flávio Augusto, pela PUC RS

Competências Profissionais, Emocionais e Tecnológicas para Tempos de Mudanças, com os

professores Leandro Karnal e Luiza Helena Trajano, pela PUC RS

Atualização, Ressignificação e Desenvolvimento de Competências Profissionais, com os

professores Rossandro Klinjey e Ana Fontes, pela UNINASSAU 

Comunicação e Redes Sociais, pelo IPOG

Empreendedorismo, pelo IPOG

Liderança e Ferramentas de Coaching, pelo IPOG

Execução e Gestão por Prioridades, pelo IPOG

Gestão do Tempo e Ferramentas da Produtividade, pelo IPOG

Estratégia Competitiva, pelo IPOG

Finanças Pessoais e Comportamentais, pelo IPOG

Noções de Direito Empresarial, pelo IPOG

Metodologia Didático-Pedagógica na Formação de Docentes, pelo IPOG

Produção de Trabalhos Acadêmicos, pelo IPOG

Como Ser Professor Universitário, pelo Instituto Direito na Escola

Psicologia Forense, pelo psicólogo Alexandre Jorge Rodrigues

Terapeuta Ayurvédico (2015)

Terapeuta Reikiano (2014)

Terapeuta em Apometria (2014)

FORMAÇÃO ACADÊMICA E PROFISSIONAL

GRADUAÇÃO

Bacharelado em Arquitetura e Urbanismo, pela Universidade Vila Velha (2008 – 2013)

 

ESPECIALIZAÇÃO LATU SENSU

MBA em Infraestrutura de Transportes e Rodovias, pelo IPOG (2020 – 2021)

 

CURSOS DE CAPACITAÇÃO PROFISSIONAL

FORMAÇÃO EXTRA CURRICULAR



SOBRE

Nosso lar é nossa fortaleza, tem nosso jeitinho, nosso

cheiro e nossas fotos. Nosso local de trabalho é nossa

base de produção de conhecimento e recursos. A

cidade estrutura todo o ambiente macro que nos

forma, unindo moradia, ofício, lazer, translado e

experiências. Mas para que o espaço físico tenha

qualidade, seja saudável, salubre, sustentável, que

atenda nossas necessidades e usos, que caiba no nosso

bolso e nos proporcione qualidade de vida com

responsabilidade ambiental e social, é fundamental que

antes seja estudado e concebido um projeto por um

profissional capacitado e que a execução da obra seja

acompanhada pelo mesmo. O Arquiteto e Urbanista, ao

elaborar o projeto de construção e reforma considera

os aspectos de técnica, funcionalidade, estética,

conforto ambiental (iluminação, insolação, ventilação,

ergonomia, acústica), meio ambiente, viabilidade

técnica e financeira, arte, cultura, desenvolvimento

tecnológico e claro, as características psicossociais dos

usuários e clientes. Além disso, ao se contratar esse

profissional, você agrega valor ao seu imóvel e garante

que atenda aos quesitos jurídicos e legais.

O QUE FAÇO

Concebo a Arquitetura de forma humanizada,

projetada empaticamente a partir do indivíduo, suas

vivências e experiências, respeitando a legislação e

ética, aliada aos conhecimentos científicos da

neuroarquitetura e da Tríade Vitruviana, visando

construir espaços sustentáveis, habitáveis e seguros, e

fomentar a conexão do usuário à natureza, à arte e à

plasticidade, proporcionando assim a criação de

sensações e emoções memoráveis.
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MEUS PROJETOS

Os projetos são humanizados, acessíveis e verdadeiros,

conectando os espaços internos e externos, atendendo

às necessidades e fomentando a experiência do usuário.

Honrando as relações interpessoais, me comunicando

de forma empática e simples, valorizo cada detalhe da

volumetria e do entorno do objeto. Acredito que

através do intercâmbio de conhecimentos e vivências,

catalisaremos as transformações na sociedade e

produziremos arquitetura de forma democrática, com a

personalidade do indivíduo e da cidade.

Atuo de forma integrada, com parcerias técnicas

multidisciplinares que desenvolvem os projetos

complementares, como o estrutural, o hidrossanitário,

o elétrico, o de condicionamento de ar e o de

tratamento acústico e licenciamentos ambientais. Com

o compartilhamento de conhecimentos e experiências,

garantimos que todos os itens norteadores de serviços

e projetos estejam funcionais e coesos.

Tenho projetos elaborados e obras executadas em

diversas cidades do Espírito Santo, como Vila Velha,

Vitória, Cariacica, Viana, Cachoeiro do Itapemirim,

Domingos Martins, Linhares e Baixo Guandu e também

em Toledo, no Estado do Paraná.

MINHA FILOSOFIA PROFISSIONAL

Todo o projeto é concebido seguindo os preceitos

fundamentais da MILWARD ARQUITETURA, juntamente

ao cumprimento e o respeito à Constituição Federal de

1988 e às normas e legislações federais, estaduais e

municipais que regem tópicos, entre outros, da

construção civil (Código de Obras Municipal), do

urbanismo (Plano Diretor Municipal – PDM) e do meio

ambiente. Defendo o princípio da Função Social da

Propriedade (urbana e rural) e da Cidade, assim como a

mobilidade urbana, os acessos à infraestrutura urbana e

ao desenvolvimento democrático e sustentável.
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Elaboração de projeto e acompanhamento na execução de obra.

Regularização de edificações junto aos órgãos competentes.

Vistoria e elaboração de Laudo Técnico de Habitabilidade, Sustentabilidade e

Segurança.

1

2

3

CONSTRUÇÃO E REFORMA

V I S T O R I A  E  L A U D O  T É C N I C O

REGULARIZAÇÃO ARQUITETÔNICA



|  CONHEÇA MAIS A MILWARD ARQUITETURA 07
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Estudo de viabilidade legal na concepção de projeto na fase de Estudo Preliminar.

Elaboração de projetos (desenho técnico e volumetria) até a fase de execução.

1

2

ESTUDO DE VIABILIDADE

CONCEPÇÃO PROJETUAL

Acompanhamento da obra, assessoria entre profissionais e fornecedores e visita

técnica.

5
EXECUÇÃO DE OBRAS AUTORAIS

Acompanhamento e assessoria aos estabelecimentos comerciais para compra de

materiais de construção, mobiliários, equipamentos, eletrodomésticos e afins.
3

ORIENTAÇÃO E ASSESSORIA

Caderno de Especificação e Quantitativo de Materiais, Esquadrias, Peças

Hidrossanitárias, Iluminação, Tomadas e Interruptores, Mobiliários, Equipamentos e

Eletrodomésticos.

4

ESPECIFICAÇÃO E CUSTO APROXIMADO DA OBRA

Realização de visita técnica aproximadamente 6 (seis) meses após a finalização da obra

para analisar seu uso e as soluções de projeto adotadas.
8

ANÁLISE POSTERIOR DE PROJETO E OBRA

Aprovação da proposta nos órgãos competentes e fiscalizadores.6
ABERTURA E ACOMPANHAMENTO DE PROCESSOS

Elaboração do "como construído" após a finalização da obra.7
AS BUILT
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| PRINCÍPIOS PROFISSIONAIS

NEURO
ARQUITETURA

Arquitetura produzida

de forma humanizada,

empática e respeitosa,

projetada a partir do

indivíduo e suas

vivências.

Concepção projetual

norteada pela análise e

fomento da gama

sensorial dos indivíduos

nos espaços, através dos

princípios da

neuroarquitetura.

Construção de espaços

biofílicos, integrando

aquilo que é natural ao

convívio humano.

1 2 3
ARQUITETURA
HUMANIZADA BIOFILIA

CONFORTO
AMBIENTAL

Projetos elaborados

atendendo ao princípio

triangular vitruviano da

função, técnica e

estética, de forma

equilibrada.

Análise de forma

científica para o

emprego adequado do

conforto ambiental em

iluminação, insolação,

ventilação, acústica e

ergonomia, conforme o

contexto geográfico.

Edificações e ambientes

formulados com

responsabilidade de

forma a atender os

critérios de

habitabilidade,

sustentabilidade e

segurança.

4 5 6
TRÍADE
VITRUVIANA

DESEMPENHO DAS
EDIFICAÇÕES

PROJETOS
INTEGRADOS E
COMPATIBILIZADOS

Definição final projetual

que seja técnica,

financeira, ambiental,

social, estética e

eticamente viável.

Projetos e serviços

elaborados de forma

integrada e

compatibilizada,

asseverando soluções

coerentes e coesas.

Parceria com equipe

técnica multidisciplinar

qualificada e experiente

nos campos das

engenharias, geografia,

biologia e química.

7 8 9
SOLUÇÕES
VIÁVEIS

EQUIPE
MULTIDISCIPLINAR
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CIDADES 
PARA TODOS

Projetos concebidos com

exclusividade,

atendendo às

necessidades e

exigências dos usuários.

Elo entre arte, cultura e

ciências, visando

fomentar o intercâmbio

de experiências

coletivas.

Defesa de cidades

democráticas, acessíveis

e com mobilidade,

infraestrutura e

equipamentos urbanos

dignos.

10 11 12
PROJETOS
EXCLUSIVOS ELO

VALORIZAÇÃO

Relação para com o

outro, a cidade e o meio

ambiente sob a ótica da

ética e da legalidade.

Produtos e serviços

elaborados e executados

de forma científica e

legal, garantindo a

valorização financeira,

arquitetônica e urbana

do terreno, do imóvel e

do objeto.

Serviços e produtos

gerados possuem validade

perante ao Conselho de

Arquitetura e Urbanismo e

aos órgãos

regulamentadores e

fiscalizadores.

13 14 15
LEGALIDADE E
ÉTICA GARANTIA LEGAL
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| A FINALIDADE DO PROJETO

Análise do objetivo do projeto

Concepção do projeto

AFINAL, POR QUE PRECISAMOS

ELABORAR UM PROJETO?

Quando queremos atingir determinados objetivos

(construir uma casa, ter um corpo físico saudável, nos

graduarmos) nós criamos um projeto para tal.

O projeto nada mais é que o produto final concebido

após traçarmos o objetivo final, a situação atual e as

ações que devemos tomar para atingirmos o que

desejamos.

Em projetos técnicos, há uma análise minuciosa da

situação atual e as ações corretas somente são

definidas após determinados critérios.

O projeto em Arquitetura consiste em um "Manual de

Como Executar". É um compilado de informações e

desenhos técnicos definidos pelo (s) projetista (s) após

a observação e análise de determinados critérios. Todos

esses critérios são minuciosamente estudados na fase

de projeto para que a solução final seja a melhor

possível quanto aos aspectos construtivos, técnicos,

econômicos ambientais, culturais, psicológicos, sociais e

políticos. Uma obra ou o protótipo de um objeto

somente é iniciado, após inúmeras considerações

informativas e técnicas que fizeram parte para sua

concepção. O projeto final apresentado ao

cliente/usuário, possui a finalidade de ser utilizado

como um manual de como executar, isto é, para que

seja atingido o objetivo, deve-se seguir exatamente o

que está em projeto. 

Sabemos que para atender da melhor forma possível

aos aspectos construtivos, técnicos, econômicos

ambientais, culturais, psicológicos, sociais e políticos é

necessário respeitar determinados critérios que foram

divididos aqui em 2 (duas) etapas principais:
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O PROCESSO DO PROJETO |

1
ANÁLISE
PREMILIMAR

É o nosso briefing. Para que

eu possa te ajudar, preciso

conhecer bem o que te

incomoda e quais são as tuas

reais necessidades e desejos.

Dessa forma, irei te orientar

corretamente do passo a

passo para atingir teu

objetivo.

PROPOSTA

Após o briefing (primeira

reunião) e da estruturação de

seu Programa de

Necessidades, elaboro a

Proposta de Prestação de

Serviços presonalizada.

CONTRATO

Elaboro e assinamos o

Contrato de Prestação de

Serviços. Nele é descrito tudo

o que foi contratado, as

etapas, entre outros.

PROJETO

Análise do objetivo e

concepção do projeto.

Elaboração de todos os

desenhos técnicos e

volumetria. 

ANÁLISE E
APROVAÇÃO

Aprovação do projeto nos

órgãos competentes e

fiscalizadores (como a

prefeitura municipal), se

necessário.

DETALHES

Compatibilização,

detalhamento e especificação

com os projetos

complementares, materiais,

revestimentos, equipamentos,

mobiliários e ornamentos.

PRÉ-OBRA

Orçamentos, compras de

materiais, mobiliário e

equipamentos e definição da

mão-de-obra.

OBRA

Etapa de execução do projeto.

Realização de visitas técnicas

para acompanhar o

desenvolvimento da mesma.

ENTREGA
FINAL

Entrega final da obra e de

todos os serviços contratados.

Aproximadamente 6 (seis)

meses após a finalização da

obra, agendo uma visita

técnica ao local para analisar

seu uso e as soluções de

projeto adotadas (Análise

Posterior).

2 3

54 6

987

Após o primeiro contato com o cliente, o processo de elaboração de um projeto

(principalmente de construção ou reforma) atende a ordem cronológica descrita abaixo:
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| MEUS CLIENTES

AR PETROL

ATELIÊ DE CAKES

BELLA COZINHA

BOLT REDUX

BOTEQUIM DO CELIM

BRAZTONES LOCAÇÃO IMOBILIÁRIA

BRITO & CIA

CAPIXABA COUROS

CASA DE ATENDIMENTO FRATERNO IRMÃO CATUTA

(CAFICA)

CENTAURO ASFALTOS

CERIMONIAL CASARÃO

COMERCIAL NORTISTA

DELTAMARES

DEPÓSITO CAPUABA

ESCOLA MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL

ARTHUR COSTA E SILVA

FARMÁCIA PREÇO BAIXO – UNID. CENTRO

FARMÁCIA PREÇO BAIXO – UNID. SANTA MÔNICA

FLUENTE CULTURE CLUB

GRUPO ESPÍRITA CAMINHO DE DAMASCO (GECAD)

IGREJA EVANGÉLICA LUTERANA PAZ DA IELB

LOCALIX SOLUÇÕES AMBIENTAIS

LOJINHA DO BEBÊ

MANCAVE BARBERSHOP

MAR E TERRA SERVIÇOS MARÍTIMOS

MARINA DA GLÓRIA

MECÂNICA DUTRA

NEVES CONTABILIDADE

OFICINA REVICAR (FILIAL)

OFICINA REVICAR (MATRIZ)

PAIOL BAR E RESTAURANTE

PEIXARIA CORES DO MAR

PIMPOLHO CALÇADOS (FILIAL)

PIMPOLHO CALÇADOS (MATRIZ)

POLETO SUPERMERCADOS

PORTSERV SERVIÇOS PORTUÁRIOS

RHODES S/A

SIDERÚRGICA SANTA BÁRBARA

SUMEC SERVIÇOS MARÍTIMOS

THALE BAR
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