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Universidade de Trás-os-Montes
investiga Second Life desde 2006
A Universidade de Vila
Real realiza investigação
há quatro anos no mundo
virtual Second Life em
áreas como a formação de
funcionários de empresas
ou de treinadores de
andebol ou banco de
ensaios para motores F-16
da Força Aérea. Leonel
Morgado integra a equipa
de 10 investigadores da
Universidade de Trás-os-
-Montes e Alto Douro
(UTAD) que trabalha
sobre este mundo em três
dimensões. Foi logo a
partir de 2006 que o
Second Life entrou nas
salas de aula da UTAD
para criar simulações de
cenários para os alunos,
sendo ainda utilizado para
o ensino à distância. Neste
momento, a UTAD tem em
curso projectos de investi-
gação em colaboração
com mais de 20 institui-
ções nacionais e interna-
cionais, entre as quais a
Portugal Telecom Inova-
ção, a Força Aérea Portu-
guesa ou a Federação
Portuguesa de Andebol.
Leonel Morgado disse que
estão a ser preparados
dois projectos de mes-
trado, acompanhados por
projectos de licenciatura,
que pretendem desenvol-
ver protótipos que pos-
sam ser viáveis no contex-
to de formação de manu-
tenção mecânica e contro-

lo de tráfego aéreo na
Força Aérea Portuguesa.
Um dos projectos diz
respeito a um banco de
ensaios para motores de
aviões F-16 e outro sobre
a formação em controlo
de tráfego aéreo integrada
nos sistemas de e-learning
da Força Aérea. "A ideia é
que antes dos formandos
irem especificamente ter a
formação na OTA ou
Monte Real, estejam em
que base aérea estiverem
possam ter trabalho ou
tarefas simuladas nestas
duas situações", salientou.

Em colaboração com dois
treinadores da Federação
Portuguesa de Andebol, a
UTAD está também a
trabalhar na formação de
treinadores de andebol
com equipas de avatares
automatizados. O objecti-
vo, segundo o responsável,
é permitir a um formador
de treinadores definir
jogadas e depois, durante
uma aula virtual, solicitar a
reprodução das mesmas a
equipas de avatares ande-
bolistas. Na universidade
estão ainda a ser concluí-
dos trabalhos de investi-

gação doutoral para
melhorar o ensino da
programação de compu-
tadores por recurso ao
Second Life, e identificar
requisitos e propor solu-
ções que permitam que
crianças e professores do
1.º ciclo do ensino básico
possam utilizar mundos
virtuais para desenvolve-
rem conceitos de em-
preendedorismo. Segundo
Leonel Morgado, foram
ainda concluídos dois
trabalhos de mestrado
para marcação de presen-
ças e faltas automatica-
mente em aulas virtuais e
sobre o potencial dos
mundos virtuais para a
evolução do comércio
electrónico. Neste mo-
mento, desenvolvem
projectos nesta área cinco
doutorandos e sete mes-
trandos e, só neste semes-
tre, seis alunos estão a
fazer projectos de licencia-
tura sobre o mundo virtual.
A universidade trans-
montana proporciona
ainda estágios a finalistas
de licenciaturas em empre-
sas nacionais e internacio-
nais. Para além de diversas
entidades nacionais, a
UTAD trabalha ainda com
instituições e empresas
dos Estados Unidos da
América, Espanha, Ingla-
terra, Itália, Áustria, Finlân-
dia, Roménia, Grécia,
Sérvia e Eslovénia.
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Um FC Porto-ABC 
no fecho da fase regular

a Só falta um jogo para acabar a 22.ª 
jornada e época regular do campeo-
nato de andebol, mas não é apenas 
um pormenor. O FC Porto sairá sem-
pre líder do encontro com o ABC, mas 
o conjunto bracarense pode perder o 
segundo lugar. De qualquer modo, é 
mais uma questão de pontuação do 
que de classifi cação. Para a segunda 
fase, as equipas transportam metade 
dos pontos conquistados até aqui.

Ontem, o Benfi ca derrotou em casa 
o Belenenses, por 29-27, apesar de 
ter chegado ao intervalo a perder por 
cinco golos e colocou-se provisoria-
mente no 2.º lugar. A equipa do Res-
telo chegou a estar muito tempo nos 
lugares cimeiros, mas caiu a pique 

na tabela, até sexto, ao somar qua-
tro derrotas e dois empates nas seis 
últimas jornadas. 

O Madeira SAD (31-22 com o Maríti-
mo) e o Sporting (23-33 com o Águas 
Santas) não escorregaram, enquanto 
o Xico Andebol foi surpreendido em 
casa pelo Sporting da Horta (31-34). 
Em Fafe, verifi cou-se o único empate 
da ronda, entre a equipa local e o São 
Bernardo (25-25).

O lote de seis equipas que vai dis-
putar o Grupo A e lutar pelo título 
na segunda fase já estava completo. 
Além de FC Porto e ABC, também 
entram Benfi ca (que transporta 27 
pontos), Madeira SAD (27), Sporting 
(25) e Belenenses (25). M.A.

Andebol
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Andebol

 

O Madeira Sad defronta o Marítimo.
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19-03-2010

Tribunal da Horta

 

O Tribunal da Horta deu ordem de penhora a dez viaturas do Banif Açores. Em causa está uma dívida

de cerca de 26 mil euros à Associação de Andebol da ilha do Faial. Comentários de Mário Bettencourt,

Associação de Andebol da ilha do Faial.
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Paulo Jorge Pereira homenageado pela Faculdade de Desporto da Universidade do
Porto
 

Tipo Meio: Internet Data Publicação: 19-03-2010

Meio: SCN.pt

URL: http://www.scn.pt/andebol/noticia.php?menu=9&id=5iVOJyIXU0o

 

Campeão da CAN em andebol feminino, ao serviço de Angola, o técnico comparou o andebol

português com o angolano considerando haver uma diferença abismal.

 

Angola sagrou-se campeã da Taça das Nações Africana (CAN), em andebol feminino, com um

português ao leme da Selecção. Paulo Jorge Pereira foi o responsável que levou também as angolanas

ao 11º lugar do Mundial que se realizou na China, motivo que levou a ser homenageado, primeiro pelo

presidente José Eduardo dos Santos e agora pela Faculdade de Desporto da Universidade do Porto.

 

Neste evento o técnico falou das condições de um país "que saiu da guerra há apenas sete anos e nele

ainda se luta dia-a-dia pela sobrevivência". Desta forma a tarefa que competia ao treinador português

não era nada fácil. "Quando lá cheguei queria fazer tudo e mais alguma coisa, mas depressa percebi

que havia pequenas coisas essenciais como, por exemplo, ter o chão limpo", contou Paulo Jorge

Pereira, que recordou que "é preciso saber entender que ser mulher em África não é o mesmo que ser

mulher na Europa".

 

No entanto, apesar de todas estas nuances, Paulo Jorge Pereira alertou para as grandes diferenças do

andebol angolano e português. ""É uma diferença abismal. Elas são profissionais. Passei um mês a

trabalhar com elas antes do Mundial e aqui isso é impossível...".

 

O seleccionador de andebol português Mats Olsson, esteve também presente no seminário que serviu

de homenagem, e falou dos caminhos que o andebol terá que passar para evoluir. "Exigir bastante

mais, dentro e fora do campo; mais qualidade, traduzida na maior dedicação de tempo ao treino e

maior organização", bem como apostar nas novas tecnologias tal como o programa informático

"Organizer", que "permite a todos os agentes acompanhar o treino de um jogador, em qualquer parte

do Mundo, observar resultados, planificar e muito mais".

 

O presidente da Federação Portuguesa de Andebol, Henrique Torrinha, anunciou também a boa nova

que "com este programa, e a partir do próximo ano, a FAP será a primeira federação do mundo a

deixar de trabalhar com papel".
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