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Nuno Feixa Rodrigues licenciou-se em Matemática e Ciências da
Computação pela Universidade do Minho em 2003 e doutorou-se em
Engenharia Informática, ramo de Fundamentos de Computação, pela
Universidade do Minho em 2009. Foi investigador Postdoc entre 2009 e
2010, tendo colaborado no projeto Europeu CACE (Computer Aided
Cryptography Engineering), onde desenvolveu trabalho de investigação na
criação de sistemas de inferência de tipos e semântica formal de linguagens
de programação para domínios criptográficos.
Os seus principais interesses de investigação centram-se na aplicação de métodos formais de programação
e análise ao desenvolvimento de jogos sérios e sistemas médicos, áreas em que intervém como membro do
comité científico de diversas conferências internacionais, é autor de mais de 70 artigos científicos,
coordena e está envolvido em vários projetos de investigação e desenvolvimento.
Foi membro fundador em 2010 do Digital Games Research Centre (DIGARC) no Instituto Politécnico do
Cávado e do Ave, uma nova unidade de investigação científica dedicada às áreas de desenvolvimento de
jogos digitais, designadamente computação gráfica, visão por computador, programação e interfaces físicas
com o utilizador.
Foi diretor do DIGARC entre 2010 e 2018, período durante o qual estabeleceu protocolos e parcerias
estratégicas de colaboração com as unidades de investigação Centro Algoritmi, Centro de Investigação em
Psicologia e Instituto de Investigação em Ciências da Vida e Saúde. Desde 2010 que mantém uma
intervenção ativa nas comunidades científica e profissional, tendo criado em 2011 a Conferência
Internacional IEEE Serious Games and Applications for Health, e desde 2018 que é Coordenador Geral
Adjunto da Iniciativa Nacional Competências Digitais — Portugal INCoDe.2030.
No âmbito do Instituto Politécnico do Cávado e do Ave assumiu vários cargos, nomeadamente como
Diretor da Escola Superior de Tecnologia entre 2011 e 2017, membro do Conselho Geral entre 2014 e 2018,
Coordenador da Divisão de Sistemas de Informação entre 2011 e 2015, e Presidente do Conselho
Pedagógico entre 2015 e 2017.
Desde 2016 que é Professor Coordenador na Escola Superior de Tecnologia do Instituto Politécnico do
Cávado e do Ave.
Nasceu no Funchal em 1980.

