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Três projetos do Instituto de Informática foram aprovados no edital
FUNTTELL/FINEP 01/2009, com a participação de diversos
professores, além da parceria com grandes empresas.
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O projeto: “M-CONF: Sistema de multiconferência para acesso
interoperável web e móveis” é coordenado pelo Prof. Valter Roesler e
conta com a parceria da VIVO SA. O projeto contará com um valor de
R$ 2.903.721,84.

O Prof. Flávio Wagner coordena o projeto “Plataforma de distribuição
de conteúdos de Internet TV multi-dispositivos e grande
simultaneidade de usuários – PITV”, que tem como parceira a
empresa Terra Networks Brasil SA e receberá o valor de R$
3.745.627,38.

O projeto “Módulo compacto de acesso a serviços – MCAS” tem a
parceria da empresa Digistar Telecomunicações Ltda, é coordenado
pelo Prof. João Netto e receberá R$ 2.435.100,00.

2. Selecionados para Doutorado 2010/1
Quinze novos alunos foram selecionados para iniciar o doutorado em
2010/1 no Programa de Pós Graduação em Computação. Confira a
lista dos selecionados em http://ppgc.inf.ufrgs.br/. É importante
lembrar que, ainda que a maior procura por vagas aconteça
naturalmente em inícios de semestre, o ingresso no doutorado é em
fluxo contínuo.

A lista com os primeiros selecionados para doutorado no Programa de
Pós Graduação em Microeletrônica, cujo ingresso também acontece
em fluxo contínuo, pode ser vista na página do PGMicro:
http://www.inf.ufrgs.br/pgmicro/. Também está na página a lista dos

selecionados para mestrado e o calendário de 2010.

3. INF recebe calouros para matrícula
As matrículas dos calouros aprovados no vestibular para o primeiro semestre de 2010 acontecem
nos dias 22 e 23 de fevereiro, na sala 102 do prédio 43424.

No dia 22 serão feitas as matrículas para o curso de Engenharia da Computação e no dia 23 para
Ciência da Computação.

4. Professores do INF recebem bolsas do
CNPq

6. Técnicos- Administrativos do INF participam
de curso de inglês

Os professores Aline Villavicencio, Edson
Prestes e Silva Júnior e Rafael Heitor Bordini
receberam bolsa de produtividade em pesquisa
do Comitê Assessor de Ciência da
Computação do CNPq. Os professores Álvaro
Freitas Moreira, Ana Lúcia Bazzan, Jacob
Scharcanski, Luís Lamb, Paulo Martins Engel,
Roberto da Silva tiveram suas bolsas de
produtividade renovadas por mais um período.

O Instituto de Informática oferece, desde 2007,
dentro do Programa de Qualificação dos Técnicos,
curso de inglês ministrado pelo NELE/UFRGS.

O comitê de Microeletrônica concedeu bolsa de
produtividade em pesquisa ao professor
Marcelo Johann. Os professores do PPGC
Altamiro Susin e Marcelo Lubaszewski tiveram
suas bolsas renovadas pelo mesmo comitê.

5. Profa. Aline tem projeto de pesquisa
contemplado pelo MEC/FNDE
O projeto “Material Pedagógico do Programa
Educacional da NASA: Estação de Clima
Espacial”, coordenado pela professora Aline
Villavicencio, obteve financiamento do
MEC/FNDE. O projeto visa disseminar
tecnologias educacionais e recursos didáticos
no Portal do Professor, além de aumentar os
acervos de recursos digitais do MEC a partir da
inclusão, tradução e localização de materiais
de um programa educacional da NASA
chamado “Estação de Clima Espacial”, de
modo a promover capacitação continuada de
professores e alunos, contribuindo assim para
a melhoria da educação nas escolas públicas.

Os Técnicos- Administrativos Carlos Alberto da
Silveira Junior, Claudia de Quadros Rocha, Eliane
Ricardo Iranço, Evelin Stalhoefer Cotta, Luciana
Antunes Godói, Silvania Vidal de Azevedo
cursaram, no segundo semestre de 2009, o nível
quatro. Beatriz Regina Bastos Haro, Henrique da
Silva Costa, Jorge Luiz Vicente da Cunha, Lourdes
Tassinari, Margareth Irene Schaffer, Rose Mari
Nunes da Silva e Sulamar Figueira Marcelino
cursaram, no mesmo período, o nível cinco do
curso.

7. Professores do INF recebem bolsa de
Produtividade em Desenvolvimento
Tecnológico e Extensão Inovadora
Os professores Mara Abel e Valter Roesler
receberam a bolsa de “Produtividade em
Desenvolvimento Tecnológico e Extensão
Inovadora” do CNPq.

Essa nova modalidade de bolsa é concedida
àqueles que estão ligados ao desenvolvimento de
processos, produtos, transferência de tecnologia e
patentes. Esta concessão de bolsas é mais uma
comprovação da qualidade da inovação
tecnológica desenvolvida no Instituto de
Informática.

Setor de Comunicação:
Bruna Goss
Vera Corrêa

Profª Luciana Nedel
Profª Viviane Moreira

Copyright © 2010 Instituto de Informática UFRGS. Todos os direitos Reservados.

