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Docentes da esart são
editores científicos

MúSICA

Amazon com academia
no Politécnico de C.Branco

IPCB reforça laços 
com a China

INveStIGAção

PoLItéCNICo

6 A Academia AWS (Amazon 
WEB Services) acaba de ser criada 
no Instituto Politécnico de Castelo 
Branco (IPCB), numa iniciativa da 
Escola Superior de Tecnologia, em 
parceria com a empresa Amazon.

Segundo apurámos junto do 
IPCB, a “criação destas acade-
mias, permite proporcionar for-
mações avançadas de topo na 
área da informática aos seus es-
tudantes, que conduzem a certi-
ficações altamente reconhecidas 
pelos empregadores, não só no 
País, mas também a nível Inter-
nacional”.

A Amazon, empresa líder 
mundial em soluções de Cloud 
Computing (Computação em Nu-

6 O Instituto Politécnico de 
Castelo Branco reuniu-se, no pas-
sado dia 8 de julho, em formato 
online, com a Universidade de 
Fuzhou da República Popular da 
China. O encontro contou com 
as presenças do vice-presidente 
do politécnico, Luís Farinha, e do 
vice-presidente daquela universi-
dade, Guoli Xu, e teve como obje-
tivo estabelecer e sinalizar futuras 
oportunidades de parceria entre 
ambas as instituições.

Em nota enviada à nossa re-
dação, o Politécnico explica que 
“ambas as instituições acordaram 
em discutir mais pormenorizada-
mente parcerias não só nas áreas 
de formação de interesse mútuo, 
nomeadamente Gestão da Infor-
mação, Sistemas de Informação, 
Design de Moda, Turismo, etc., 
como também na coorganização 
de atividades e iniciativas acadé-
micas, programas de intercâmbio 
de projetos e de investigação apli-
cada, partilha de informações aca-

vem), junta-se a outras parcerias 
já existentes na instituição, com 
empresas da área, e que deram 
origem às Academias Cisco, Palo 
Alto e Microsoft em funcionamen-
to no IPCB.

Em nota enviada à nossa re-
dação, o IPCB revela que o Poli-

démicas e de interesse comum, 
com vista à assinatura de um pro-
tocolo”.

Para além daqueles dois res-
ponsáveis, a reunião contou com 
as presenças do responsável da 
Associate Dean of Polytechnic of 
Fuzhou University of International 
Studies, Yajun Xie; do coordena-

técnico “tem seguido uma po-
lítica de parceria ativa com os 
líderes mundiais nas tecnologias 
da informação e comunicação, 
com o objetivo de dotar os seus 
alunos com as competências e 
conhecimentos emergentes ali-
nhados com as necessidades das 
empresas”.

Segundo o IPCB, “o Cloud 
Computing é uma das áreas cha-
ve da transformação digital da 
economia, pelo que se pretende 
não só integrar estes conteúdos 
nas formações académicas dos 
estudantes, como também dispo-
nibilizar à comunidade um con-
junto de formações certificadas 
nesta área”. K

dor do Gabinete de Relações In-
ternacionais do IPCB, João Pedro 
Luz, do Director do International 
Education Center of Fuzhou Uni-
versity of International Studies, 
Feng Lin e da representante da 
Escola Superior de Artes da Fu-
zhou University of International 
Studies, Li Fan. K

6 Os docentes da Escola Su-
perior de Artes Aplicadas do Insti-
tuto Politécnico de Castelo Branco 
(IPCB), Luísa Correia Castilho, Rui 
Dias e Francisco Pinho, são edi-
tores do livro “Perspectives on 
Music, Sound and Musicology. Re-
search, Education and Practice”, 
editado pela Springer, com data 
de lançamento no mês de agosto 
de 2021.

O livro reúne um conjunto de 
capítulos que destacam os avan-
ços significativos nas áreas da 
música e do som. Em nota envia-
da à nossa redação, o IPCB explica 
que o livro “inclui novas perspeti-
vas ao nível das tecnologias musi-
cais inovadoras, acústica, avanços 
em termos de musicologia, novos 
prismas e técnicas de composição, 
sound design e síntese sonora, e 

métodos de ensino e terapia mu-
sical. Além disso, integra tópicos 
relevantes em áreas de intersec-
ção como a música e a informáti-
ca, o design e as ciências sociais”. 

Os capítulos deste livro resul-
tam de um convite endereçado 
aos autores dos melhores artigos 
apresentados na 6.ª e 7.ª edições 
do EIMAD - Encontro de Investi-
gação em Música, Artes e Design, 
realizado em 2020 e 2021, respe-
tivamente, na Escola Superior de 
Artes Aplicadas do IPCB, Portugal. 

O livro insere-se na coleção 
“Current Research in Systema-
tic Musicology” da prestigiada 
editora Springer e pode encon-
trar-se no website da editora 
(https://www.springer.com/gp/
book/9783030784508) ou Amazon, 
onde já está anunciado. K 

Maria Paula Simões 
é editora da AGroteC

eSACB

6 A professora-adjunta da Es-
cola Superior Agrária do Politécni-
co de Castelo Branco, Maria Pau-
la Simões, foi editora da revista 
AGROTEC-Revista Técnico-Científica 
Agrícola. Em nota enviada à nos-
sa redação, o politécnico albicas-
trense revela que “este número 
especial, dedicado aos frutos de 
caroço, incluiu entrevistas a pro-
dutores de pêssego e cereja da 
região da Beira Interior, e às duas 
Associações de Produtores AAPIM 
e APPIZÊZERE. Integra ainda arti-
gos associados à produção de ce-
reja e à produção de pêssego. 

A revista AGROTEC é uma pu-
blicação periódica especializada, 
disponível ao público em formato 
de papel e em formato digital, que 

tem como objetivos divulgar prá-
ticas e conceitos úteis a técnicos, 
empresários, gestores e pequenos 
produtores agrícolas e apresentar 
tecnologias inovadoras que ele-
vem a competitividade da agricul-
tura portuguesa e dos países de 
expressão portuguesa. K 
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