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Parceria com a Carnegie Mellon bem aproveitada
Criação do 'Interactive Technologies Institute' foi aplaudida
Data: 29-09-2009

Uma vez mais, o trabalho desenvolvido pela Universidade da Madeira (UMa) no âmbito do programa Carnegie
Mellon(CMU)/Portugal, foi enaltecido pelos 'auditores' do programa.
O mais recente relatório de avaliação do programa CMU/Portugal, realizado por Comissão de Avaliação Externa
(External Review Committee), divulgado no passado dia 24 de Setembro, faz um balanço muito positivo do
trabalho que o projecto tem realizado e destaca, entre outros aspectos, o impacto nas instituições de ensino
superior, dando como bom exemplo a recente criação do Interactive Technologies Institute, na UMa.
A comissão de avaliadores, liderada por John O'Reilly reitor da Universidade de Cranfield, no Reino Unido, reuniuse em Portugal entre os dias 14 e 18 de Setembro com todos aqueles envolvidos na parceira incluído os
directores do programa, comunidade académica, actuais e antigos alunos, investigadores de projectos
financiados no âmbito do programa e também com os empresários que se lhe associaram.
Tal como é possível ler no relatório final da reunião, disponível em www.cmuportugal.org, a comissão externa
destaca o progresso atingido pela actividade do programa desde a última visita do grupo ao país em Novembro
de 2008. O grupo de auditores diz-se impressionado com o número e elevada qualidade de alunos portugueses e
estrangeiros que os vários cursos de pós-graduação no âmbito do CMU/Portugal têm atraído nos último anos e
sublinha que a distinta experiência internacional oferecida pelo programa 'augura' positivamente para o
desenvolvimento de futuros investigadores de topo no sector das Tecnologias de Informação e Comunicação no
nosso país.
Os avaliadores realçam também o grande envolvimento entre as comunidades académicas portuguesa e
americana com o tecido empresarial. Uma relação que "triplicou o número de empresas participantes no
programa".
O programa entra agora na segunda metade do período previsto no acordo entre o Governo português e a
Carnegie Mellon, assinado em 2006. Até agora, uma centena de alunos usufruiu de formação graduada em
Portugal e nos Estados Unidos. Foram também desenvolvidos inúmeros projectos de investigação unindo
universidades e empresas e promoveu-se o intercâmbio entre professores portugueses e da universidade norteamericana.
Na UMa, o programa permitiu criar, desde 2007 um mestrado inovador em Interacção Homem- Computador que
se desenvolve em parceria com a CMU. Actualmente, e até ao dia 31 de Janeiro de 2010, estão abertas as
inscrições para o curso que se irá iniciar dentro de um ano.
Ana Luísa Correia
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