Goiânia vai ganhar plataforma de mapeamento colaborativo
Projeto propõe mapear elementos da cidade que geralmente passam invisíveis
no cotidiano do goianiense.
Cidade (In)visível é uma plataforma de mapeamento digital colaborativo sobre Goiânia.
Através de ações formativas e encontros para mapeamentos temáticos será iniciada a
alimentação de uma plataforma digital para evidenciar e expandir a compreensão coletiva
sobre diversos aspectos da cidade. No final, a plataforma e tecnologias produzidas serão
abertas para todos os habitantes, no mês em que a cidade assinala 84 anos.
Cidade (In)visível foi idealizado e realizado pela Sobreurbana, com co‐produção do Coletivo
Centopeia. Este projeto foi contemplado pelo Fundo de Arte e Cultura do Estado de Goiás
2016, SEDUCE e Governo de Goiás

PROGRAMAÇÃO ‐ OFICINAS

Plataforma de Urbanismo Biopolítico
A oficina "Plataforma de Urbanismo Biopolítico" vai utilizar dispositivos digitais para
cartografar conflitos territoriais no Setor Pedro Ludovico. Será produzida tecnologia social,
repensando formas de articulação entre indivíduos, comunidade, movimentos sociais, governo
e outras instituições. Urbanismo neoliberal, urbanismo biopotente e tecnopolíticas serão
alguns dos conceitos introduzidos.
Ministrantes: Indisciplinar (Grupo de pesquisa da Escola de Arquitetura e Design da UFMG)
Local: Oficina Cultural Geppetto
Data: 25 a 28/09
Horário: 18h às 22h
Mais: https://goo.gl/VCM7tG

Guia de Ruralidades Urbanas
A oficina "Guia de Ruralidades Urbanas" vai cartografar múltiplas cosmologias rurais, naturais
e campesinas presentes na paisagem de Goiânia. Com início no Setor Pedro Ludovico, será
criado um mapeamento colaborativo e afetivo através de percursos exploratórios e registros
audiovisuais das sensações e experiências realizadas.
Ministrantes: Carolina Fonseca (UFG), Laila Lodi (UEG) e Pedro Britto (UFG).
Local: Oficina Cultural Geppetto
Data: 23, 24, 30/09 e 01/10
Horário: 09h00 às 18h00
Mais: https://goo.gl/D3GuFM

info@sobreurbana.com

www.goianiacidadeinvisivel.com.br

PROGRAMAÇÃO ‐ ENCONTROS PARA MAPEAMENTO DIGITAL COLABORATIVO

ART DÉCO
6/10 l 17h00‐20h00
Empório Armário Brechó & Suqueria
Mais: https://goo.gl/KYYyT5

VAZIOS URBANOS
7/10 l 09h00‐12h00
Coletivo Centopeia
Mais: https://goo.gl/od14Cy

CIDADE COMESTÍVEL
7/10 l 09h00‐12h00
Coletivo Centopeia
Mais: https://goo.gl/bfzJK4

ARTE URBANA
7/10 l 16h00‐19h00
Beco da Codorna
Mais: https://goo.gl/z9keDg

info@sobreurbana.com

www.goianiacidadeinvisivel.com.br

