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25 e 26 setembro//16.30 h.
Salón de Actos, Confederación de Empresarios
de Galicia (CEG). Rúa do Vilar, 54.
Santiago de Compostela

TIC DISRUPTIVAS
Obxectivo
O obxectivo das xornadas é presentar tecnoloxías TIC con potencial “disruptivo” no curto e medio 
prazo, chamadas a transformar radicalmente amplos sectores de actividade dentro da nosa sociedade, 
desde a industria ata a cultura, o comercio e transporte. É obxectivo tamén das xornadas debater a 
situación actual en Galicia no que se refire á formación de profesionais nestas tecnoloxías, así como as 
dificultades coas que se vai a atopar o noso tecido produtivo para a súa implantación. 

Persoas destinatarias
As tecnoloxías obxectivo presentaranse co debido rigor, aínda que cunha formulación accesible ao 
público non especializado. As xornadas están pensadas para un público moi diverso e cunha 
formación moi heteroxénea, entre o que se inclúen estudantes de grao e doutoramento, investigadores, 
así como profesionais e directivos de empresas e administracións públicas.

PROGRAMA

Mércores, 25 de setembro

A segunda revolución cuántica, da computación á criptografía
Marcos Curty Alonso. Profesor Titular da Universidade de Vigo

As redes 5G e o Internet das Cousas
Felipe Gil Castiñeira. Profesor Titular da Universidade de Vigo
José Ramón Sousa Vázquez. Optare Solutions S.L.

Robots cognitivos
J. Richard Duro Fernández. Catedrático da Universidade da Coruña

Mesa redonda: ¿Está a ser capaz a universidade de seguir o progreso tecnolóxico e de 
formar profesionais nestas novas tecnoloxías?  Moderador: José Juan Pazos Arias
•Manuel Ramos Cabrer. Vicerreitor de Organización Académica e Profesorado da   
    Universidade de Vigo
•Luis Álvarez Sestelo. Presidente de INEO. CEO de Optare Solutions S.L.
•Elías Pérez Carrera. CEO QUOBIS
•Mar Pereira Álvarez. Directora da Axencia para a Modernización Tecnolóxica de Galicia      
   (AMTEGA)

Xoves, 26 de setembro

A tecnoloxía de cadenas de bloques (blockchain)
Martín López Nores. Profesor Contratado da Universidade de Vigo

Intelixencia Artificial na nube
Gabriel González Fernández. Deicom Technologies

Biometría e personalización
Elisardo González Agulla. Releyeble

As humanidades dixitais
Susana Reboreda Morillo. Profesora Titular de Universidade de Vigo
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Coordinador: José Juan Pazos Arias, Académico numerario da RAGC

Inscrición gratuita vía telemática cumplimentando o formulario: 
https://www.ragc.gal/es/noticias/ciclo-avances-ciencia-e-tecnoloxia
Prazo de inscrición ata completar aforo.
Os asistentes recibirán diploma de asistencia (e certificado se así o solicitan).


