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UA vence Festival Nacional de Robótica
A Universidade de Aveiro arrecadou o primeiro e segundo
lugares no Festival Nacional de Robótica, na categoria
Universidades e Institutos Politécnicos, que se realizou em
Lisboa entre 8 e 11 deste mês.

ÚLTIMAS 7 EDIÇÕES

Participando com três robots - o «CharrUA», o «Made in
Águeda» e o «Atlas» - a Universidade de Aveiro (UA)
dominou por completo a categoria UIP - Universidades e
Institutos Polítécnicos, ao conseguir colocar dois deles nos
dois primeiros lugares e outro em quarto, no Robótica 2003
– Festival nacional de Robótica, que decorreu em Lisboa
entre os dias 8 e 11 deste mês.
O robot «CharrUA», da autoria de Alexandre Santos, Ana
Sargento, Pedro Leite e Ricardo Marau, alunos do 4º ano
de Engenharia Electrónica e Telecomunicações, e
orientados pelos docentes Bernardo Cunha, José Luís
Azevedo, Luís Almeida e Pedro Fonseca, do Departamento
de Electrónica e Telecomunicações (DET), alcançou a
vitória na categoria acima mencionada. Em segundo lugar
ficou outra equipa da UA, com o robot «Made In Águeda»,
da Escola Superior de Tecnologia e Gestão de Águeda, ao
passo que em quarto lugar ficou o robot «Atlas», do
Departamento de Engenharia Mecânica.
Com estes resultados, a UA marca presença no panorama
dos festivais de robótica nacional, e o seu Departamento de
Electrónica e Telecomunicações mantém-se como o líder
destacado na categoria UIP, tendo vencido todas as três
edições do Festival Nacional de Robótica.
O Robótica 2003 reuniu mais de 90 equipas, nas
competições de corrida em pista, nas classes ESP (Escolas
Secundárias e Profissionais) e UIP, futebol robótico e
dança, e ainda em várias demonstrações. As modalidades
de futebol robótico e dança foram introduzidas nas
competições da edição deste ano, constituindo mais uma
oportunidade para as equipas portuguesas se prepararem
para o RoboCup 2004, que terá lugar em Portugal, de 27 de
Junho a 5 de Julho.
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