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Busca por jovens talentos inovadores para resolver problemas em desafio global da EADS
Innovation Works
Apresentação do código bem sucedido e mais rápido ganha prêmio de US$ 10.000

Berlim, 3 de setembro, 2012 - Hoje, a EADS Innovation Works, a rede de tecnologia e
pesquisa corporativa do grupo EADS, lançou uma competição interacional para alunos de
pós-graduação na área de computação de alto desempenho.

Conhecido como "Entrar no Espírito", o concurso desafio estudantes a resolver problemas da
vida real em aplicativos de sistemas e aeronáutica. Os participantes podem enviar seu código
que será testado ao vivo no site dedicado ao concurso: http://jointhespirit.eads.com . O
código mais rápido que apresenta uma solução para o problema recebe um prêmio de US$
10.000, além de reconhecimento dos pesquisadores e cientistas profissionais da EADS.

"É uma ótima oportunidade para estudantes testarem seus conhecimentos acadêmicos,
trabalhando em um desafio do mundo real desenvolvido por nossos profissionais na área de
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computação de alto desempenho", disse Jean Botti, CTO da EADS, que lançou o concurso
durante o 2012 Berlin Air Show. "A competição foi estruturada para oferecer alunos de
qualquer país a mesma oportunidade de ganhar. Todos os participantes serão ganhadores conhecendo os processos adotados pela EADS para resolver seus próprios problemas e
criando um vitrine para estudantes onde podem demonstrar seus talentos e concorrer contra
outros estudantes da mesma área."

Os estudantes podem trabalhar sozinhos ou em equipes de até 3 pessoas. Os participantes
podem enviar quantos códigos quiserem. Hoje, a EADS Innovation Works iniciou o concurso
que termina a meia-noite GMT, do dia 31 de dezembro, 2012. Os resultados finais serão
publicados uma semana depois.

O concurso em computação de alto desempenho é o primeiro de uma série de concursos
"Entrar no Espírito", que serão dedicados a várias questões científicas ligadas às atividades de
pesquisa da EADS Innovation Works. Cada concurso será anunciado nos canais de mídia
social e através do site da EADS: www.eads.com .

A EADS Innovation Works é uma rede científica global de sete Centros de Capacitação
Técnica transnacionais com a missão de identificar novas tecnologias que criam valor e
desenvolver habilidades e recursos tecnológicos. A organização também administra os
laboratórios de tecnologia e pesquisa corporativa da EADS que potencializam o potencial de
inovação técnica do grupo com um foco de longo prazo.

Várias divisões e operações da EADS estão criando concursos para jovens com o intuito de
demonstrar a emoção de trabalhar na indústria aeroespacial. Os concursos são direcionados
para alunos escolares, estudantes universitários e pós-graduandos.

Além de iniciar o programa "Entrar no Espírito" da EADS Innovation Works durante o ILA
Berlin Air Show, a divisão Airbus da EADS também está aproveitando do evento bienal na
Alemanha para destacar seu próximo concurso global para estudantes, "Fazer Suas Ideias
Voar". Essa terceira etapa bienal de Fazer Suas Ideias Voar desafia estudantes a criarem
soluções inovadoras para seis desafios de um setor de aviação sustentável no século 21 - em
áreas desde conservação de energia até administração do crescimento de tráfego aéreo. O
concurso Fazer Suas Ideias Voar está aberto a estudantes universitários de qualquer
disciplina, com o prazo de inscrição terminando no dia 30 de novembro e uma decisão final em
junho de 2013.
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Sobre a EADS

A EADS é líder global do setor aeroespacial, em defesa e serviços relacionados. Em 2011, o
Grupo – que inclui Airbus, Astrium, Cassidian e Eurocopter – gerou receitas de 49,1 bilhões de
euros e conta com mais de 133.000 funcionários.

Fonte: EADS
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