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Jornal de

A inteligência artificial 
e a robótica
A inteligência artificial é um ramo de pesquisa da Ciência da Com-
putação que visa a desenvolver mecanismos e dispositivos tecno-
lógicos que simulam o raciocínio humano. Exemplos disto são os 
robôs, capazes de ajudar humanos a realizar tarefas mais complexas, 
aumentando a produtividade e o conforto de seus donos. 

Um dos marcos no avanço desta área ocorreu em 2017, quando a 
Hanson Robotics, empresa de robótica sediada em Hong Kong, criou 

Sophia, a primeira robô no mundo a receber cidadania, con-
cedida pela Arábia Saudita. Ela foi criada com o objetivo 

de adaptar-se à convivência com seres humanos 
e trabalhar junto com eles no futuro.

O relatório The Future of Jobs and 
Skills (O Futuro do Trabalho e das Ha-
bilidades), publicado em 2016 pelo 
Fórum Econômico Mundial, aposta 
que inteligência artificial, robótica, 
nanotecnologia e impressão 3D serão 
algumas das áreas que movimentarão 
o mercado do futuro.

Para Manuel Castells, sociólogo es-
panhol especializado no tema, o futu-
ro das profissões não está totalmente 
ameaçado. Para ele, enquanto algumas 
ocupações são postas de lado, outras 
vão aparecer. A inteligência artificial 
pode ser uma aliada nas relações en-
tre os humanos e as máquinas. 

O futuro das profissões

A Universidade de Forta-
leza (Unifor) oferece su-
porte para que os alunos 
e profissionais se capaci-

tem na área de pesquisa 
e inovação. A Diretoria de 

Pesquisa, Desenvolvimento e 
Inovação (DPDI) foi criada, há 

dois anos, para ajudar na fomen-
tação das pesquisas na universi-

dade. Podem participar professores 
e alunos de graduação, pós-graduação, 

mestrado, doutorado e graduação em ini-
ciação científica. 

Além da DPDI, o curso de Jornalismo da 
Unifor também oferece aos alunos uma opor-
tunidade de convergência entre inovação e 
comunicação. Trata-se do Núcleo de Estudos e 
Pesquisa em Comunicação Corporativa (NEP-
CE), inaugurado neste ano e localizado na sala 
R 11. O NEPCE utiliza ciência de dados para 
fazer análise de discurso e estratégias para co-
municação. 
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