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FICHA TÉCNICA
GRUPOS DE TRABALHO TEMÁTICO (GTs)

Nome do Grupo de Trabalho Temático (GT)
Rede Feminina do IAB-SP
Email
gt_redefeminina@iabsp.org.br

Apresentação do GT
O GT Rede Feminina IAB-SP nasceu da iniciativa de reunir mulheres arquitetas no Instituto
dos Arquitetos do Brasil para levantar uma discussão interseccional para construção
coletiva de uma agenda de gênero na profissão. Tem como propósito refletir coletivamente
sobre as diversas barreiras que nos atravessam durante nossa trajetória profissional,
atentas à questão representatividade de gênero e raça nas ações desta diretoria.
Objetivos
Este GT tem como objetivo geral desenvolver ações que gerem reflexão, crítica e
visibilidade à produção de arquitetas e urbanistas no Brasil e na América Latina. Para tanto,
propomos difundir e dar visibilidade à contribuição de arquitetas para a construção do
campo da arquitetura e do urbanismo, promovendo uma reflexão sobre a atuação
profissional das mulheres, suas trajetórias e desafios.
Lançamos assim quatro eixos de ação fundamentais:
● Difusão e visibilidade - lives
● Atuação profissional
● Vida Urbana
● Educação e formação
Atividades, produtos e/ou projetos que pretendem realizar
● Discutir a questão de gênero de forma transversal a todas as ações propostas pela
Diretoria e nos demais lugares onde o IAB-SP possui representação
● Produzir uma cartilha sobre a Mulher e a Vida Urbana (título provisório)
● Promover a visibilidade de profissionais brasileiras e latino-americanas de diversas
áreas (projetos de edificações, paisagismo, planejamento urbano, pesquisas
acadêmicas, entre outros) a partir de debates digitais, mesas redondas, seminários
e workshops
● Publicar um guia das atividades promovidas pelo IAB a partir das questões de
gênero
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Criar um repositório de pesquisas, teses e artigos a partir de um chamamento
público.

Lista de integrantes do GT
● Gabriela de Matos
● Sabrina Fontenele

