Semana da Mulher no IRI: Expressão e Resistência
15 a 19 de Maio
Como parte das atividades do Maio Cultural, o Núcleo Feminista de RI da USP
convida todas e todos para uma semana de atividades para debatermos a
resistência das mulheres na sociedade. Vamos discutir a representatividade
das mulheres nas mais diversas formas de luta, seja na ocupação dos espaços
públicos, na Política ou nas Artes.
Programação:
(Segunda) 15/05 - Abertura: Mulheres na Política (17h30 às 19h15)
Isa Penna - Vereadora Suplente do PSOL em São Paulo,
advogada trabalhista formada pela PUC-SP e formuladora do Projeto de
Lei #SPPrasMinas;
...
Beatriz Sanchez - mestre em Ciência Política, com dissertação intitulada
"Teoria política feminista e representação substantiva: uma análise da bancada
feminina da Câmara dos Deputados";
Sophia Rabelo - estudante secundarista que participou do movimento de
ocupação das escolas em 2016;
Nalu Faria - Feminista, psicóloga e coordenadora da Sempreviva Organização
Feminista (SOF) que faz parte do movimento de mulheres no Brasil e em
âmbito internacional.
>>>>>>>>>
(Terça) 16/05 - Roda de Conversa: Mobilidade Urbana e Feminismo (17h30 às
19h15)
Thais Viyuela - estudante de arquitetura e urbanismo da FAUUSP, ativista
feminista publicada pelo Huffington Post, autora do artigo "O que é ser uma
mulher nas ruas de uma cidade?";
Luenne Albuquerque - estudante de Arquitetura da FAUUSP, pesquisa em
Lideranças Femininas em Movimentos Sociais Urbanos;
Marla Rodrigues - Arquitetura FAUUSP, TFG intitulado "Grajaú: Cartografias e
identidade - Mapeamento dos movimentos culturais e proposta de oficinas de
cartografia coletiva".
Marina Harkot - mestranda em Planejamento Urbano e Regional na FAUUSP,
com pesquisa intitulada "A bicicleta e as mulheres: gênero, mobilidade ativa e
desigualdades socioterritoriais"

>>>>>>>>>
(Quarta) 17/05 - Mesa: Gênero e Sexualidade (17h30 às 19h15)
Roland de Oliveira - psicólogo clínico junguiano, especialista pelo HC-FMUSP.
Ênfase em sexualidade e identidades de gênero;
Terra - Travesti, formada em Direito e mestranda em Antropologia, atualmente
trabalha na Secretaria de Direitos Humanos e Cidadania da Prefeitura de SP;
Fernanda Curti - Presidenta do Conselho Municipal de Juventude de Guarulhos
e militante do PT.
Aula Aberta: Justiça e Discriminação de Gênero - Feminicídio, LGBTfobia e
Direitos Humanos (19h30 às 21h)
Professora Camila de Jesus Mello
Gonçalves http://direitosp.fgv.br/professor/camila-de-jesus-mello-goncalves
>>>>>>>>>
(Quinta) 18/05 - Cine-debate: "What Girls (Don't) Say".
Exibição do filme e conversa com as convidadas, com o intuituto de debater
sobre representatividade feminina no cinema. (17h30 às 19h15)
Juliana Milani - diretora do filme;
Thays Prado - roteirista, mestrado em Gênero, Mídia e Cultura pela LSE;
Malu Andrade - Gestora cultural, criadora da rede Mulheres do Audiovisual
BRASIL.
>>>>>>>>>
(Sexta) 19/05 - Mulheres na Artes: música, desenho e literatura (17h30 às
19h15)
Rúvila Avelino - Jornalista da ECA - USP, pesquisa sobre o movimento
feminista punk em São Paulo;
Beliza Buzollo - formada em Publicidade pela ECA-USP, quadrinista e criadora
da série Na Ponta da Língua;
Juliana Leuenroth - estudante de Letras na FFLCH-USP e co-gestora do
Projeto Leia Mulheres;

Aryani Marciano - estudante de artes visuais na ECA, cantora e campositora.

