
< 

  

 

 

 

Cidades para todes – gênero e 
diversidade nos espaços urbanos  

 

Guia de estudo 



2 

     
  
 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

Sumário 
 

 

Introdução ................................................................................................................................... 3 

Objetivos ...................................................................................................................................... 3 

Metodologia ................................................................................................................................ 4 

Objetivos dos módulos ............................................................................................................... 5 

Dinâmica de interações ............................................................................................................ 6 

Plano de estudo .......................................................................................................................... 7 

Avaliação .................................................................................................................................... 8 

Certificação ................................................................................................................................ 8 

Emblema digital .......................................................................................................................... 8 

Políticas do curso ........................................................................................................................ 8 

Estrutura dos módulos ................................................................................................................ 9 

Pós-curso .................................................................................................................................... 11 
 

  



3 

     
  
 

 

Introdução  
 

Olá! Damos as boas-vindas ao curso Cidades para todes – gênero e diversidade nos espaços 

urbanos.  

 

Discutimos neste curso as perspectivas feministas e interseccionais na concepção e gestão 

das cidades no Brasil, à luz da publicação Gênero e Cidades: Guia Prático e Interseccional 

para Cidades mais Inclusivas.  O foco do curso é o planejamento urbano através da 

integração de diferentes características dos usuários da cidade como gênero, raça, 

orientação sexual, idade e condição física.  

 

Objetivos 
 

Ao final do curso, você será capaz de: 

 

• Identificar conhecimentos básicos sobre questões de gênero no planejamento urbano 

em geral.   

 

• Reconhecer outras perspectivas além da análise binária (masculino/feminino) 
relacionadas a outros grupos sub-representados em espaços urbanos e sociais.   

 

• Conhecer métodos e ferramentas para integrar as mulheres e outros grupos sub-
representados no diagnóstico urbano, na definição de políticas públicas e na 
participação cidadã.   

 

• Localizar exemplos brasileiros que trabalham na integração da diversidade social nos 

espaços urbanos.   

 

 

 
 

 

https://publications.iadb.org/pt/genero-e-cidades-guia-pratico-e-interseccional-para-cidades-mais-inclusivas
https://publications.iadb.org/pt/genero-e-cidades-guia-pratico-e-interseccional-para-cidades-mais-inclusivas
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Metodologia  
 

O curso foi projetado na modalidade híbrida para que você possa estudar no seu próprio 

ritmo, acessando os conteúdos e desafios disponibilizados na Academia BID; e também possa 

interagir ao vivo com seus colegas e com a tutoria por meio de encontros síncronos realizados 

através da ferramenta BigBlueButton  

 

Como você pode ver na figura a seguir, o curso está organizado em três módulos centrais, 

mais os módulos de abertura e encerramento, para os quais se estimam, no total, 13h40 (treze 

horas e quarenta) de dedicação, distribuídas ao longo de 5 (cinco) semanas. 

 

 

Cada módulo contém diferentes recursos desenvolvidos especialmente para o curso e 

também aponta para uma série de casos e documentos de projetos nacionais que 

complementam sua experiência de aprendizagem.  As atividades propostas na Academia 

BID e nos encontros síncronos incluem autodiagnóstico, reflexões, discussões colaborativas e 

tomada de decisão conforme os objetivos de cada módulo. 
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Objetivos dos módulos 
 

Ao final de cada módulo, você será capaz de: 

 

MÓDULO 1: ESPAÇOS “PÚBLICOS” PARA QUE “PÚBLICOS”?  

Perspectivas inclusivas e interseccionais sobre os espaços urbanos 

 

1.1 Compreender a perspectiva interseccional (raça, classe, sexualidade, 

deficiência, idade, gênero etc.), em particular nos espaços públicos  
 

1.2 Aplicar o conceito de interseccionalidade no planejamento e na gestão de 

espaços urbanos 

 

 
 

MÓDULO 2: COMO SÃO VIVENCIADOS OS ESPAÇOS PÚBLICOS PELAS 

DIFERENTES PESSOAS QUE OS UTILIZAM?  

Deslocamento, funcionalidades e segurança pública  

 

2.1 Compreender as diferentes formas de integração das mulheres e outros grupos 

sub-representados nas etapas de projetos urbanos com base em exemplos 

brasileiros 
 

2.2 Aplicar diagnóstico urbano através da integração das experiências de um 

público variado, a fim de construir espaços públicos mais adequados 

  

 
 

MÓDULO 3: QUEM PENSA E FAZ A CIDADE?  

O lugar da mulher e dos outros grupos sub-representados nos espaços urbanos 
 

3.1 Compreender as diferentes formas de integração das mulheres e outros grupos 

sub-representados na governança urbana com base em exemplos brasileiros 
 

 

3.2 Aplicar os conceitos de inclusão e diversidade no planejamento urbano 

concretamente em intervenções territoriais  
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Dinâmica de interações 
 
Neste curso, você contará com uma equipe de tutoria, que atuará principalmente nas 

sessões síncronas do curso, através da ferramenta BigBlueButton (acesse o PDF 

“Configurando o BBB” sobre como ajustar a plataforma1). Caso necessite de apoio tutorial 

fora desses encontros, você pode utilizar o “Fórum de dúvidas” da Academia BID e 

aguardar o retorno em até dois dias úteis.  

 

Você também terá o privilégio de interagir com seus colegas de estudo durante as sessões 

síncronas, quando realizará algumas atividades em grupo e poderá compartilhar suas ideias 

e aprendizado. Lembre-se de que as sessões serão gravadas e disponibilizadas somente aos 

participantes, no ambiente virtual de aprendizagem, durante o período de oferta do curso.  

 

Fora dos encontros síncronos, você pode se comunicar com seus colegas usando o mesmo 

“Fórum de dúvidas” disponível na Academia BID. Mas atenção: o fórum não é destinado a 

dúvidas técnicas sobre uso da plataforma. Estas devem ser solucionadas mediante abertura 

de solicitação na área “Suporte técnico” da plataforma. 

 

Caso você tenha necessidades específicas em relação à acessibilidade do curso, por favor 

entre em contato com a tutoria, para que possamos atendê-las da melhor forma possível.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
1 Para acessar o PDF é necessário finalizar a etapa de matrícula do curso e cadastro na Academia BID. 
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Plano de estudo 
 

O curso foi projetado para que você possa concluí-lo ao longo de 5 (cinco) semanas, de 

acordo com o plano de estudo a seguir: 

 

SEMANA ATIVIDADES DATAS IMPORTANTES AMBIENTE DURAÇÃO 

Módulo de abertura 

Semana 1 

Autoestudo Até o 05/03 Academia BID 60 minutos 

Encontro síncrono 

inaugural 

2ª feira 06/03 das 

16h00 às 16h40 
BigBlueButton 40 minutos 

Módulo 1: Espaços “públicos” para que “públicos”? 

Perspectivas inclusivas e interseccionais sobre os espaços urbanos 

Semana 2 

Autoestudo digital Até o 12/03 Academia BID 120 minutos 

Encontro síncrono 
2ª feira 13/03 das 

16h00 às 17h30 
BigBlueButton 90 minutos 

Módulo 2: Como são vivenciados os espaços públicos pelas diferentes pessoas que os 

utilizam? 

Deslocamento, funcionalidades e segurança pública 

Semana 3  

Autoestudo digital Até o 19/03 Academia BID 120 minutos 

Encontro síncrono 
2ª feira 20/03 das 

16h00 às 17h30 
BigBlueButton 90 minutos 

Módulo 3: Quem pensa e faz a cidade? 

O lugar da mulher e dos outros grupos sub-representados nos espaços urbanos 

Semana 4 

Autoestudo digital Até o 26/03 Academia BID 150 minutos 

Encontro síncrono 
2ª feira 27/03 das 

16h00 às 17h30 
BigBlueButton 90 minutos 

Módulo de encerramento 

Semana 5 Autoestudo digital Até o 03/04 Academia BID 60 minutos 
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Avaliação 
 

Sua avaliação se realizará através do questionário final disponível no módulo de 

encerramento. Para obter aprovação, você precisa ter 80% de respostas corretas.  

 

Você terá 3 (três) tentativas para concluir a avaliação, e cada tentativa responderá a um 

questionário com novas perguntas. As respostas corretas aparecem ao final das tentativas, 

e será mantida a nota mais alta obtida. 

 

Caso você não seja aprovado, deve aguardar para registrar-se em uma nova turma do 

curso. 

 

 

Certificação  
 

Ao término do curso, você receberá um certificado de participação se tiver frequentado 

todos os encontros síncronos (faltas serão avaliadas mediante justificativa somente em 

casos excepcionais), e alcançado um nível de desempenho igual ou maior que 80% 

(oitenta por cento) no questionário final. 

 

 

Emblema digital 
 

Ao finalizar com sucesso o curso, você também receberá, por e-mail, um emblema digital 

que poderá exibir nas redes sociais.  

 
 

 

Políticas do curso 
 

Como responsável por seu processo de formação, é seu dever conhecer as políticas que 

regem este curso. Para isso, acesse o link e também a Netiqueta, que traz as diretrizes de 

convivência no ambiente virtual de aprendizagem e nos encontros síncronos  

 

 

https://indesvirtual.iadb.org/mod/page/view.php?id=66844&lang=pt_br
https://indesvirtual.iadb.org/mod/resource/view.php?id=154990
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Estrutura dos módulos 
 
MÓDULO OBJETIVOS ATIVIDADES DURAÇÃO 

Abertura 

Preparar-se para o 
curso 

Assistir vídeos de apresentação 5 min 

Ler Guia de Estudo (facultativo) (5 min) 

Responder a pré-teste “Você já 
sabe?” 

30 min 

Ler artigo sobre diversidade na 
América Latina 

10 min 

Preencher perfil digital 5 min 

Responder a Bingo de Privilégios 10 min 

Total autoestudo 60 min 

Interagir com tutoria e 
colegas de estudo 

Participar do encontro síncrono 40 min 

Total encontro síncrono 40 min 

1 

Espaços 

“públicos” 

para que 

“públicos”?  
 
Perspectivas 
inclusivas e 
interseccionai
s sobre os 
espaços 
urbanos 

Compreender a 
perspectiva 
interseccional (raça, 
classe, sexualidade, 
deficiência, idade, 
gênero etc.), em 
particular nos espaços 
públicos  

Responder a diagnóstico com 
feedback multimídia 

35 min 

Ler Direto ao Ponto 
Conhecer Boas Práticas  
Explorar Casos Práticos 

60 min 

Jogar Genderbread 10 min 

Publicar contribuições no Desafio 
“Óculos interseccionais” 

15 min 

Total autoestudo 120 min 

Aplicar o conceito de 
interseccionalidade no 
planejamento e na 
gestão de espaços 
urbanos 

Participar do encontro síncrono 60 min 

Total encontro síncrono 60 min 
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MÓDULO OBJETIVOS ATIVIDADES DURAÇÃO 

2 
 

Como são 

vivenciados 

os espaços 

públicos pelas 
diferentes 

pessoas que 

os utilizam?  
 
Deslocament
o, 
funcionalidad
es e 
segurança 

pública 

Compreender as 
diferentes formas de 
integração das 
mulheres e outros 
grupos sub-
representados nas 
etapas de projetos 
urbanos com base em 
exemplos brasileiros 

Responder a diagnóstico com 

feedback multimídia 
30 min 

Ler Direto ao Ponto 
Conhecer Boas Práticas  

Explorar Casos Práticos 

90 min 

Total autoestudo 120 min 

Aplicar o conceito de 
interseccionalidade no 
planejamento e na 

gestão de espaços 
urbanos 

Participar do encontro síncrono 60 min 

Total encontro síncrono 60 min 

3 

Quem pensa 

e faz a 

cidade? 
 
O lugar da 
mulher e dos 
outros grupos 
sub-
representados 
nos espaços 
urbanos 

Compreender as 
diferentes formas de 
integração das 
mulheres e outros 
grupos sub-

representados na 
governança urbana 
com base em exemplos 
brasileiros 

Responder a diagnóstico com 
feedback multimídia 

30 min 

Ler Direto ao Ponto 
Conhecer Boas Práticas  
Explorar Casos Práticos 

120 min 

Total autoestudo 150 min 

Aplicar os conceitos de 

inclusão e diversidade 
no planejamento 
urbano concretamente 
em intervenções 
territoriais  

Participar do encontro síncrono 60 min 

Total encontro síncrono 60 min 

Encerramento 
Consolidar a 
aprendizagem 

Acessar checklist para avaliação 
do Desafio Brasilópolis 

10 min 

Acessar recomendações: O que 
levo comigo e Notas de bolso 

20 min 

Responder à avaliação final 15 min 

Responder à avaliação de 
satisfação   

15 min 

Total autoestudo 60 min 
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Pós-curso 
 

Ao finalizar o curso, o seu acesso à Academia BID não será perdido, pois a plataforma 

seguirá aberta. Assim, você poderá visualizar as aulas, consultar o material, e utilizar 

qualquer outro recurso a qualquer momento. O fórum seguirá ativo, porém sem moderação 

por parte da tutoria, permitindo somente a troca entre alunes. O suporte técnico, por sua 

vez, também será desativado. 

 

Seis meses após a conclusão do curso, você receberá um questionário simples, solicitando o 

compartilhamento voluntário de informações sobre o impacto do curso na sua vida 

profissional, assim como fotos ou documentação relativa à aplicação dos conteúdos do 

curso. Junto com o resto da sua turma e potencialmente outras turmas, você poderá ser 

convidado para mais um encontro, até um ano depois do curso, para compartilhar sobre 

estas experiencias. 
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