
Arquiteta e urbanista formada pela USP, também trabalho com foto e vídeo há quatro anos. Atualemente estou 
dirigindo um longa-metragem e dois curta-metragens em processo de edição e pós-produção. Unindo visão crítica 
própria da arquitetura, a escrita, a fotografia, o vídeo, o design gráfico e as redes sociais, presto consultorias de 
estratégias de comunicação e produzo materiais institucionais em vídeo com mais afeto e atenção aos detalhes.

O cenário da pandemia tem me feito buscar ainda mais vida em cada trabalho que retrato. Vejo que, mais do que 
nunca, um bom trabalho de comunicação nas redes sociais tem a capacidade de tecer redes de afeto entre as 
pessoas, impelindo-as a trabalhar e lutar pelo mundo que elas acreditam ser possível.

FORMAÇÃO ACADÊMICA
Intercâmbio acadêmico / BownKunde TU Delft, Holanda
Graduação em Arquitetura e Urbanismo / FAU USP, São Paulo
Ensino Fundamental e Ensino Médio / Colégio Santa Cruz, São Paulo

EXPERIÊNCIA PROFISSIONAL EM EMPRESAS E ÓRGÃOS PÚBLICOS
gerente de comunicação no escritório franco-brasileiro Triptyque Architecture
arquiteta e cineasta na construção do projeto A Casa de Jajja 
urbanista no Departamento de Urbanismo / SMUL - Prefeitura de São Paulo, estágio
arquiteta no Território CEU / SMDU - Prefeitura de São Paulo, estágio 
arquiteta e fotógrafa / Fulvio Roxo Ramos Arquitetura, estágio 
assessora na Ass. de Pesquisa Aplicada e Fomento / SMDU - Prefeitura de São Paulo, estágio
membro do grupo de Pesquisa Metrópole Fluvial / pesquisa FAU USP - estágio
membro do corpo editorial e designer na Revista Contraste / extensão FAU USP -  nº 1, 2, 3
arquiteta no escritório Nitsche Arquitetos / estágio

EXPERIÊNCIA COMO PROFISSIONAL AUTÔNOMA
arquiteta em São Paulo / autônoma
videomaker / autônoma - performances, eventos, música, apreentações, cursos, conteúdo online, institucional
consultoria de comunicação para microempresas / autônoma
fotógrafa / autônoma - arquitetura, produto, modelos, eventos, moda, documental, etc.
design gráfico / autônoma - friso arquitetura, coletivo cuida, missô origem, etc.

EXPERIÊNCIA ACADÊMICA
Lab. Virtual Comuns: Desvendando processos na América Latina / curso - júri da seleção
Roda de Conversa: Mobilidade Urbana e Feminismo - Núcleo Feminista RI USP / palestrante
Smart Infrasctructures and Mobility - TU Delft + FAU USP / workshop - monitora
Smart Infrasctructures and Mobility - TU Delft + FAU USP / workshop - monitora
Acayaba: Maquete como instrumento de projeto -  USP + Mack / workshop - monitora
AUP 0154: Projeto de Equipamento Público / curso regular da FAU USP - monitora
Infraestrutura Fluvial: Princeton University + FAU USP / workshop - colaboradora

OUTRAS ATIVIDADES
cursos de cinema
Da ideia ao Documentário - Thiago Iaccoca e 
Formatação: Escrita de Roteir o- Ricardo Tiezzi  - Roteiraria / curso online
Cinemas Africanos - Joel Zito Araújo - B_arco / curso online
Desenvolvimento de Projetos Documentais - RIcardo Martensen - Acad. Internacional de Cinema / curso online
Narrativas Decoloniais / Maíra Oliveira - Roteiraria / curso online
Oficina de vídeos - Sesc 24 de Maio / curso

cursos de arquitetura
Lab. Virutal Comuns - Desvendando Processos na América Latina / curso online
Psicologia Comunitária - Elisa Pires e Escola em UGanda/ curso online
Costurando Subjetividades: 5 Peles de Hundertwasser - Coletivo sem Muros / curso online
Branquitude e Culpa Branca - Tatiana Nascimento / curso online
Curso de representação Gráfica - CURA / curso
Curso de Marcenaria: Projeto e Construção - OficinaLab / curso
Curso de Maquetaria - Maquetaria da Vila / curso
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abr.21
abr.21
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cursos de fotografia
imersão fotográfica no sítio Quetzal - fotógrafo Gal Oppido / curso em imersão
Workshop em fotografia - Milena Paulina / curso
Workshop em fotografia - Alberto Prado / curso

workshops de arquitetura
Organic City - USP + SENAC _ KEA / workshop acadêmico
2014 Venice Biennale = ARGUS TU Delft / workshop acadêmico
Palazzo Enciclopedico in Istanbul - TU Delft Public Building Design Studio / workshop acadêmico
Desingning with models - USP + USTJN + UPM + SENAC + FADU + UNL / workshop acadêmico
Construção de casas e emergência - ONG Teto / voluntariado
Collective Housing in São Paulo - USP + ETSAM / workshop acadêmico

prêmios
Finalista no Concurso Nascente USP - Revista Contraste 3
Finalista no Concurso Nascente USP - Revista Contraste 2

artigos
VIYUELA, Thais. “‘Homens de todo o Brasil, uni-vos’: Ensaio sobre crise da masculinidade”. HuffingtonPost,
São Paulo, 27 de outubro de 2018. Seção Opinião. Disponível em <https://www.huffpostbrasil.
com/thais-viyuela/homens-de-todo-o-brasil-uni-vos-ensaio-sobre-crise-da- masculinidade_
a_23562701/>. Acesso em: 18 de dezembro de 2020.

VIYUELA, Thais. “Rodoviarismo e Machismo”, Revista Arquitetas Invisíveis, Brasília, Volume 2. 2018, p.
86-88. Disponível em <https://www.arquitetasinvisiveis.com/trabalhos-selecionados>. Acesso em: 18
de dezembro de 2020.

VIYUELA, Thais. “5 mulheres e 1 viagem de mais de 900km de bicicleta pelo Uruguai”. HuffingtonPost,
São Paulo, 13 de março de 2018. Seção Opinião. Disponível em <https://www.huffpostbrasil.com/thaisviyuela/
5-mulheres-e-1-viagem-de-mais-de-900km-de-bicicleta-pelo-uruguai_a_23381586/>. Acesso
em: 18 de dezembro de 2020.

VIYUELA, Thais. “Um apelo para quem vai governar a partir de agora: Planejamento urbano, cicloativismo
e feminismo”. HuffingtonPost, São Paulo, 03 de outubro de 2016. Seção Opinião. Disponível em
<https://www.huffpostbrasil.com/thais-viyuela/um-apelo-para-quem-vai-governar-a- partir-de-agora-
planejamento_b_12263548.html>.Acesso em 18 de março de 2021.

VIYUELA, Thais. “브라질 최초의 여성 대통령에 대한 공격이 여성 전체에 대한 공격인 이유”, Huff-
Post Korea. Seoul, 18 de maio de 2016. Disponível em <https://www.huffingtonpost.kr/thais-viyuela/
story_b_10036536.html>. Acesso em 18 de março de 2021.

VIYUELA, Thais. “Why The Campaign Against Brazil’s First Female President Is An Attack Against All
Women”. HuffPost, São Paulo, 17 de maio de 2016. Disponível em <https://www.huffpost.com/entry/
politics-does-not-wear-sk_b_10005998>. Acesso em: 1 de dezembro de 2020.

VIYUELA, Thais. “A política não veste saia”. HuffingtonPost, São Paulo, 12 de maio de 2016. Seção Opinião.
Disponível em <https://www.huffpostbrasil.com/thais-viyuela/a-politica-nao-veste-saia_b_9941
622.html>. Acesso em: 18 de dezembro de 2020.

HABILIDADES TÉCNICAS
Autocad (avançado) / Rhino (avançado) / SketchUp (avançado) / V-Ray (intermediário)
InDesign, Lightroom, PremierePro (expert) / Illustrator, Photoshop, Aftereffects (avançado) / 
Audition (intermediário) 
estratégias de comunicação / redação e revisão / editoração e diagramação / redes sociais / Qgis
português (nativo) / inglês (fluente) / espanhol (avançado) / francês (intermediário)

jul.19
dez.18
mai.18

fev.17
nov.14
out.14
ago.13

mai.13 - nov.13
mar.13

dez.15
dez.14
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mai.16

mai.16
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