OPORTUNIDADE DE ESTÁGIO AAi2Lab
COLABORAÇÃO NO PROJETO VISUAL SPACES CHANGE (VSC)
Projeto de investigação VSC: U.Porto – CCRE – CEAU – FAUP – AAi2Lab
U.Minho – Centro ALGORITMI – Lab2PT

O Laboratório de Arquitectura, Arte e Imagem (AAI²Lab) oferece a oportunidade de realização
de estágio curricular ou profissional no âmbito do projecto VISUAL SPACES OF CHANGE
(VSC) - financiamento FCT-ref. AAC_02-SAICT-2017).
A oferta deste estágio tem como objectivo estimular o desenvolvimento de sentido crítico,
criatividade e autonomia na investigação transdisciplinar em Arquitectura, Arte e Imagem, com
uma componente significativa de Fotografia Contemporânea e ênfase na inovação através de
processos de comunicação visual. Este projeto propõe investigar dinâmicas emergentes de
mudança na Área Metropolitana do Porto (AMP). Entre outras atividades, o estagiário irá
desenvolver um caso de estudo sob a forma da criação de um Projeto de Fotografia
Contemporânea, concebido como uma narrativa visual em interacção com o território da AMP,
num exercício de representação autorreflexiva de seu próprio processo de mudança urbana. A
rede de espaços públicos e coletivos do projeto VSC constituirá um "Museu Aberto" no território
da AMP, e em espaços virtuais da plataforma digital VSC na qual o trabalho desenvolvido pelo
estagiário será integrado.

Este projeto propõe investigar dinâmicas emergentes de mudança na Área Metropolitana do
Porto (AMP). Projetos de Fotografia Contemporânea (CPP) serão desenvolvidos e
implementados em locais específicos, concebidos como "narrativas visuais" que interferem
intencionalmente com o território metropolitano num exercício de representação
autorreflexiva de seu próprio processo de mudança urbana. Esta rede de espaços públicos e
coletivos constituirá um "Museu Aberto" na Area Metropolitana do Porto (AMP), estimulando
instituições artísticas e culturais a ampliar seu alcance e participação no espaço público.
O território em estudo neste projeto é utilizado simultaneamente como laboratório para
experimentação empírica e palco de representação visual dos agentes e processos de
mudança urbana que se pretendem analisar. Este projeto produzirá sínteses visuais dessas
dinâmicas para dar visibilidade a aspetos específicos da sua natureza interconectada e
singularidade histórica que são difíceis de perceber sem o uso propositivo da imagem e da
fotografia. Este projeto abre novos caminhos de investigação ao propor uma combinação
original de métodos de investigação visual e análise espacial a partir da identificação de um
conjunto de espaços e percursos estratégicos na cidade, conectados por pontos de conexão
identificados na rede urbana. Estes pontos são calculados através de métricas sintáticas que
permitem otimizar a interação entre espaços públicos e coletivos. Projetos de Fotografia
Contemporânea (CPP) serão desenvolvidos e implementados em locais específicos, concebidos
como "narrativas visuais" que interferem intencionalmente com o território metropolitano
num exercício de representação autorreflexiva de seu próprio processo de mudança urbana.
Este projeto visa alterar perceções sobre dinâmicas contemporâneas de transformação do
espaço público, com o objetivo de transformar coletivamente os imaginários da cidade à
escala metropolitana. A estratégia para promover essa articulação baseia-se na identificação
de propriedades físicas de integração, conectividade e sinergia entre espaços públicos e
coletivos, potenciadas pelo desenvolvimento de ferramentas on-line de interação virtual
processada em múltiplas escalas. Para este efeito, uma plataforma digital será desenvolvida

para inserir dados visuais num sistema georreferenciado com várias camadas temporais em 4D
(espaço e tempo), permitindo a acessibilidade, difusão, monitoramento e compartilhamento
de informações visuais. Esta plataforma permitirá também as condições para um diálogo ativo
entre investigadores, instituições e o público, contribuindo para a identificação de
oportunidades de coevolução entre cidadãos, instituições e o ambiente urbano.
O desafio proposto pelo AAi2 Lab é aproveitar estas diferentes componentes do projeto VSC
para estimular uma dinâmica de investigação transversal aos domínios da Arquitectura, Arte e
Imagem, com ênfase no uso inovador da fotografia para a visualização de dinâmicas de
mudança no espaço público. Neste contexto, pretende-se que o finalista selecionado
desenvolva uma dissertação em torno de um caso de estudo inserido no projeto VSC, com o
objetivo de investigar dinâmicas emergentes de mudança na AMP. A realização de uma
dissertação inserida neste projeto tem como objetivo estimular o desenvolvimento de sentido
crítico, criatividade e autonomia na investigação transdisciplinar em Arquitetura, Arte e
Imagem, com ênfase na inovação através de processos de comunicação visual.
O estagiário irá desenvolver o seu trabalho sob supervisão do Prof. Doutor Pedro Leão Neto,
inserido na atuação do AAI2Lab - Laboratórios de Inovação em Media (MIL-UP) e em
colaboração com a Cityscopio – Associação Cultural / Ediçoes scopio. No fim do período do
estágio, o estagiário terá de elaborar um relatório, a validar pelo supervisor.
Aceitam-se candidaturas de licenciados, mestrados ou finalistas de diferentes campos de
conhecimento da U, Porto (FAUP, FBAUP, FLUP, FEUP, FPCEUP e outras instituições de
ensino acreditadas), ou alunos Erasmus. Os candidatos serão selecionados em função do
mérito do Curriculum apresentado (formação académica e experiência internacional) e
afinidade relativamente à área temática do trabalho proposto. Pretende-se que o candidato seja
organizado e dinâmico, capaz de trabalhar em equipas interdisciplinares e cumprir
responsabilidades em tempo útil.
Oferece-se:
•

Integração no Laboratório colaborativo AAI²Lab e colaboração com grupo de
investigação CCRE pertencente ao centro de I&D da FAUP;

•

Possibilidade de colaborar com equipa de projecto VSC financiado pela FCT

•

Certificado de estágio curricular

•

Possibilidade de concorrer a programas de apoio: Apoios e Bolsas Gulbenkian, Apoio
às Artes DGartes e programa de apoio a jovens – Bolsas de Estágio Santander e
Bolsas de Mérito - Apoio à Dissertação – SASUP – U.Porto

Consulta de mais informações em www.scopionetwork.com e SIGARRA FAUP
Envio de CV e portefólio para: pneto@arq.up.pt ou aai2.lab@mil.up.pt

