A Semana INFOrmática (SINFO) do IST (Instituto Superior Técnico) realiza-se no campus da
Alameda da faculdade, em Lisboa, da segunda 27 de Fevereiro 2012 à sexta 2 de Março,
e é de entrada livre e gratuita para todos os interessados em Informáticas e Tecnlogias.
Este evento conta com o apoio do Conselho Regional Sul do Colégio de Engenharia
Informática.
Este evento, inteiramente organizado por uma comissão de alunos de informática, inclui
um ciclo de conferências e painéis de discussão com temas variados dentro da
área de Informática, onde marcam presença oradores e empresas, nacionais e

internacionais. Serão também realizados workshops e uma mini-feira
tecnológica onde várias empresas de Informática poderão entrar em contacto directo com
os alunos a partir dos seus stands.
Agrupados nos temas dos dias da Semana:
- 2ª-feira 27 de Fev.: Jogos e Multimédia
- 3ª-feira 28 de Fev.: Inteligência Artificial e Robótica
- 4ª-feira 29 de Fev.: Software na Sociedade
- 5ª-feira 01 de Mar.: O Futuro da Web
- 6ª-feira 02 de Mar.: Leic++: Investigação e Empreendorismo
constam como confirmados para o nosso programa os nomes mundialmente reconhecidos
de:
Zeinal Bava: CEO da Portugal Telecom
Nuno Subtil: Engenheiro de Software da NVIDIA.

Richard Matthew Stallman: fundador do movimento free software, do projeto GNU, e da Free
Software Foundation ("Fundação para o Software Livre") – cuja vinda é inteiramente patrocinada pela
Ordem dos Engenheiros;

James Portnow: CEO da Rainmaker Games e escritor da Webseries Extra-Credits – cuja vinda é
inteiramente patrocinada pela Ordem dos Engenheiros;

Paulo Taylor: Cofundador do Ebuddy, e vencedor do prémio de Empreendedorismo Inovador da
Diáspora Portuguesa em 2009.

João Damas: Famoso engenheiro português, e um dos 14 guardiões do DNS, um dos pilares da
Internet a nível mundial;

Celso Martinho: Board member na PT Inovação, Director Tecnologia de Produto na Portugal
Telecom, CTO e Co-Fundador na SAPO;

Mirko Gozzo: European General Manager na Riot Games, empresa bastante conhecida pelo jogo
League of Legends;

Paulo Taylor: Fundador do eBuddy.
que virão dar palestras individuais, e outros grandes nomes, que virão participar nos
nossos painéis de discussão: Miguel Gonçalves (idea starter @ Spark Agency) , Joaquim
Sérvulo Rodrigues (CEO Espirito Santo Ventures), António Murta (Presidente Pathena), Marco de
Abreu (co-fundador da Darwin, Safira, Beta-i e All Desk), Paulo Verissimo (único português com ACM e
IEEE fellowship e grande autoridade nesta matéria), Pedro Veiga (presidente FCCN e membro da IPV6
task-force), Dr. Paulo Sousa (director research e segurança na Maxdata), Nelson Zagalo e Jorge
Ferreira Soares (Eurogamer.pt), Mirko Gozzo (Riot Games), Eduardo Barandas (Moonberry
Studios), Reginaldo Rodrigues de Almeida (SIC Notícias), Ana Paiva (líder do GAIPS), João
Neto (CEO da Voice Interaction, investigador do L2F), Marco Barbosa (CEO da SelftTech), e ainda
outros!
Vêm também à SINFO instituições e empresas como a a Ordem dos Engenheiros, a VILT,
a Microsoft, a Altitude, a ANSOL, a Novabase, a Deloitte, a Opensoft, a Blueshark Studios, a
Biodroid, PDM& FC, a EDP, a Polícia Judiciária, o Millenium BCP, a Miniclip, a ZPX, a
Randstad, , a AGap2, a Hitachi Consulting, a Glinnt, a CapGemini, a Logica, a McKinsey,
a Indra, a Accenture, a Rumos - entre outras.
Para além da presença institucional em stand onde os alunos de informática poderão
aproveitar para esclarecer dúvidas, o Conselho Regional Sul do Colégio de Engenharia
Informática irá igualmente estar presente para apresentar uma palestra subordinada ao tema
"Ordem dos Engenheiros: what's in it for me?”.
Redes sociais:
https://www.facebook.com/sinfoist
https://twitter.com/#!/sinfo_ist
https://plus.google.com/117533166477381613357/posts
Site: http://www.sinfo.org

