
 

 

 

 

LAURA RIOS – NOSSA IDEALIZADORA, ARQUITETA E URBANISTA                                                                                                                        

 Laura tem gosto por gente, olhar doce e fala mansa. Se emociona com cada 

história que ouve. Acredita que o mais importante na vida é contribuir com algo bom, 

tanto para o coletivo quanto para as pessoas que a cercam. Vê beleza em tudo e isso a 

faz vibrar na poesia, seja lendo ou escrevendo. Ela diz que é preciso ter sensibilidade e 

receptividade pra transformar o mundo num lugar melhor, isso ela tem de sobra. 

 Com 15 anos de mercado, arquiteta formada pela Universidade de Fortaleza, 

bolsista na faculdade de Arquitetura da Universidade Técnica de Lisboa, onde foi  

monitora do laboratório de arquitetura. Pós-graduada no ano de 2011, em Iluminação 

Aplicada, pela Universidade Cruzeiro do Sul, de São Paulo - SP. Estendeu seus 

conhecimentos no curso de Bioconstrução e arquitetura Vernacular, pelo Instituto de 

Permacultura do Cerrado – IPEC, em 2004, do qual se conectou profundamente e trouxe 

todas as referências para o seu trabalho atual como arquiteta nos projetos residenciais. 

 Desde que montou em 2009, o ateliê Estar Urbano em parceria com a amiga e 

arquiteta Liana Feingold, assumiu o compromisso de desenvolver projetos que façam a 

diferença na vida das pessoas. Com o ateliê, recebeu oito premiações pela mostra Casa 

Cor Ceará em categorias de sustentabilidade e design para ambientes de uso público. 

 Além de seus trabalhos como arquiteta, Laura também escreve artigos 

publicados desde 2016, na coluna Opinião, no Jornal O Povo, onde compartilha sobre a 

política urbana na cidade, recebendo em 2017 e 2018 duas menções honrosas na 

Câmara de vereadores de Fortaleza em reconhecimento pelos escritos.  

 Pelo Estar Urbano, também é colaboradora do Grupo de Pesquisa em Urbanismo 

Tático ministrado pelo Laboratório de Planejamento do Território da Universidade de 

Aveiro, Portugal.  

 Atualmente também é responsável pela coordenadoria de Políticas Intersetoriais 

da secretaria de Saúde do Estado, como forma também de contribuir para o bem estar 

nas pessoas por outros caminhos, além da arquitetura e o urbanismo. 


