Tertúlias em Inteligência Artificial
A Associação Portuguesa Para a Inteligência
Artificial (APPIA), na prossecução dos seus
objectivos de promoção e estímulo à investigação e aplicação prática da Inteligência
Artificial (IA), pretende promover uma série de
eventos temáticos, denominados Tertúlias * em
Inteligência Artificial (TeIA).
O objectivo das TeIA é o de fomentar a discussão, contextualizada na área científica da IA, de
um tema específico, cujos desenvolvimentos
sejam emergentes ou se antevejam fundamentais nos avanços da IA. A discussão será levada a cabo por um painel de intervenientes convidados pela organização de cada TeIA e decorrerá em sessões abertas ao público, em local
seleccionado pela organização e que potencie a participação de uma audiência alargada,
abrangente e heterogénea.
Pretende-se que as TeIA tenham uma audiência representativa da população alvo do evento,
que se prevê que seja representada por jovens investigadores, alunos de cursos de graduação
e pós-graduação e candidatos ao ensino superior.
Os temas a desenvolver nas TeIA deverão ser aliciantes, também, para a sociedade em geral,
no sentido de potenciar a participação, igualmente, de pessoas e entidades não directamente
ligadas à comunidade científica.
As TeIA não terão uma periodicidade fixa. Ocorrerão em momentos oportunos, ao longo do
ano, para cativar a população alvo. As sessões acontecerão no período de um dia (manhã,
tarde ou noite). A APPIA compromete-se a editar, coordenar e promover cada evento, ficando a
organização local a cargo de cada comissão organizadora.
A organização de um evento no âmbito das TeIA deverá ser proposto à APPIA que, aceitando-o, disponibilizará à comissão organizadora o apoio necessário à promoção do evento.
Fica lançado o repto à comunidade científica para que contribua para a divulgação da IA e das
suas principais áreas de intervenção através da organização de Tertúlias em Inteligência
Artificial.
www.appia.pt/teia

*

Tertúlia:
reunião familiar;
reunião habitual de artistas, literatos, etc.;
(in Dicionário de Língua Portuguesa, Porto Editora).
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