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Beatriz Abreu, aluna do 3.º ano
da Licenciatura em Engenharia
em Desenvolvimento de Jogos
Digitais da Escola Superior de
Tecnologia (EST) do Instituto
Politécnico do Cávado e do Ave
(IPCA), é a única estudante do
ensino politécnico seleccionada
para ser bolseira do progra-
ma Novos Talentos em Inteli-
gência Artificial da Fundação
Calouste Gulbenkian.

No período de dez meses, a es-
tudante vai desenvolver um tra-
balho na área da inteligência ar-
tificial aplicada aos jogos digi-
tais, orientada pelo professor Al-
berto Simões, membro integrado
do Centro de Investigação 2AI

da EST/IPCA.
A estudante ficou orgulhosa

com esta distinção, mas mostra-
se ciente do que está para vir:
"Foi muito gratificante saber que
ganhei a bolsa, porém, sei que
tenho um grande caminho a per-
correr para atingir os desafios
que forem surgindo", refere Bea-
triz Abreu.

A aluna do IPCA, que ainda
não tem confirmado o tema do
projecto a desenvolver, realça a
importância do curso. "Estudar
no IPCA permitiu-me desenvol-
ver não só competências técni-
cas como pessoais, que por sua
vez me permitiram participar em
diversas actividades dentro e fo-
ra da comunidade académica e
enriquecer os meus conhecimen-
tos" vinca.

IPCA tem talento na inteligência artificial
ALUNA Beatriz Abreu, do Instituto Politécnico do Cávado e do Ave, foi seleccionada para ser bolseira do programa “Novos talentos
em Inteligência Artificial”, da Fundação Calouste Gulbenkian. 
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Beatriz Abreu ganhou bolsa do programa “Novos Talentos em Inteligência Artificial”

IPCA
TAX Tank distingue
alunos de Fiscalidade

Pelo segundo ano consecutivo,
uma equipa de estudantes do 3º.
ano de licenciatura em Fiscalida-
de da Escola Superior de Gestão
(ESG) do IPCA venceu a competi-
ção do “TAX TANK” promovida pe-
la PWC. Uma outra equipa, com-
posta por estudantes de
mestrado em Fiscalidade da ESG
foi distinguida com uma menção
honrosa no mesmo concurso.
O IPCA comprova que é uma re-
ferência nacional na Contabilida-
de e Fiscalidade.
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