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O presente projeto de extensão visa estabelecer a relação entre mulheres e cidades
a partir de um diálogo com os atores sociais que trabalham nesta perspectiva. Para
isso, o projeto se articula nacionalmente com o movimento BrCidades, que é uma
rede de ação coletiva em torno da agenda urbana, e que tem atuação local por meio
do BrCidades Núcleo Porto Alegre. A atividade que marcou a nossa atuação,
principalmente através do eixo Gênero, LGBTQ+, raça e classe nas cidades do
BrCidades, foi a publicação do artigo “O 8 de Março e o direito à vida urbana” na
Carta Capital. A participação no vídeo da série “Cada Vida Importa”, do IAB/RS, que
aborda questões de gênero, cidade e o contexto da pandemia do coronavírus, foi
importante para viabilizar o projeto de extensão e nossa atuação na agenda da
cidade. Por último, o projeto está apoiando a construção do Fórum Urbanismo
Contra o Corona nas Comunidades e Movimentos do RS, que ocorrerá entre os
meses de agosto e setembro de 2020. Por outro lado, o projeto de extensão se
articula internacionalmente com os debates sobre as mulheres em cidades de
fronteira. Em virtude da pandemia e impossibilidade de realizar um novo encontro
presencial, está previsto um debate virtual denominado “Feministas em Diálogo de
Fronteira” que acontecerá no dia 09 de setembro em conjunto com a organização
Cotidiano Mujer (Uruguai). Por fim, o projeto realizará um ciclo de diálogos, de
setembro a dezembro, que contará com a participação de convidadas que atuam em
diversas áreas e que vivem em Porto Alegre e em outras localidades do estado, do
país e do mundo. Mesmo em um contexto de pandemia, estão sendo realizadas
atividades do projeto de extensão Mulheres e Cidades, pois acreditamos na
potencialidade da extensão para produção e compartilhamento de conhecimentos.

