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Os professores Marinho Pilla Barcellos e Marcelo Walter passaram a
integrar o quadro docente do Instituto de Informática, atuando junto ao
Departamento de Informática. A posse dos professores ocorreu nos
dias 12 e 18 de fevereiro, respectivamente.

Prof. Marcelo Water e prof. Marinho Pilla Barcellos

2. Professor Reis recebe bolsa 1-A de produtividade de pesquisa do CNPq

O professor Ricardo Reis, coordenador do Programa de Pós Graduação em Microeletrônica, teve sua
bolsa de produtividade de pesquisa promovida ao nível 1A pelo CNPq. O Prof. Reis é o  primeiro
pesquisador do Instituto de Informática e único do Rio Grande do Sul nas áreas de Microeletrônica e
Computação a ser promovido ao nível máximo pelo CNPq, o que é motivo de grande satisfação para a
comunidade do INF.
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Segundo o CNPq o nível 1A é reservado a pesquisadores que tenham mostrado excelência
continuada na produção científica e na formação de recursos humanos, e que liderem grupos de
pesquisa consolidados. O perfil deste nível de pesquisador deve, na maior parte dos casos, extrapolar
os aspectos unicamente de produtividade para incluir aspectos adicionais que mostrem uma
significativa liderança dentro da sua área de pesquisa no Brasil e capacidade de explorar novas
fronteiras cientificas em projetos de risco.

3. Professores e aluno do INF participam do
ACM SIGGRAPH

Os professores do INF Manuel Menezes de
Oliveira Neto e João Comba participaram do
ACM SIGGRAPH Symposium on Interactive 3D
Graphics and Games, nos Estados Unidos de 19
a 21 de fevereiro de 2010.

O professor Manuel foi co-chair do Comitê de
Programa no ACM SIGGRAPH junto com o Prof.
Daniel Aliaga, da Universidade de Purdue (EUA).
O aluno de Doutorado Rafael Torchelsen
também participou do evento, onde apresentou o
trabalho Real-Time Multi-Agent Path Planning on
Arbitrary Surfaces.

Mais informações podem ser encontradas na
página do evento:
http://graphics.cs.williams.edu/i3d10/

4. Prof Massimo Alioto  palestra no INF

No dia 1º de março, foi proferida no INF a
palestra Ultra-low power logic circuits: from
voltage-mode to current-mode, com o Professor
Massimo Alioto, da Universidade de Siena e  um
dos palestrantes distinguidos do programa DLP
da IEE Circuits and Systems Society.

A palestra, promovida pelo capítulo do Rio
Grande do Sul da IEE Circuits and Systems
Society, tratou de tema referente ao projeto de
circuitos eletrônicos e computacionais de ultra
baixo consumo de energia.

5. Palestra com Prof. Bruno Bzeznik no INF

No dia 24/02, o Prof. Bruno Bzeznik, do LIG
(Grenoble, França), ministrou palestra no INF
sobre o OAR,  software de gerenciamento de
clusters.  O OAR é uma solução para melhor alocar
os núcleos de processamento aos programas, em
função de sua duração, do número de núcleos
necessários, de sua prioridade, etc.

O OAR tem sido desenvolvido desde 2002 no
projeto INRIA MESCAL, localizado em Grenoble,
França.O GPPD/INF tem vários projetos de
colaboração com este projeto, e gerencia seus
clusters no INF com o OAR.

Destaca-se o cluster Xiru
("portoalegre.grid5000.fr"), que foi recentemente
integrado no Grid computacional francês Grid5000,
como resultado da parceria.

6. Professores do INF contemplados no Edital
Universal do CNPq

O Edital Universal do CNPq é o mais tradicional
edital de financiamento de pesquisas no Brasil,
concedendo, anualmente, recursos para pesquisa
fundamental realizada nas universidades e centros
de pesquisa.

Os professores Aline Villavicencio, Luciana Buriol,
Carlos Eduardo Pereira, Dante Barone, Luigi Carro
e Philippe Navaux foram contemplados com
recursos para projetos a partir de 2010.

7. Técnicos Administrativos do INF participam de projetos da UFRGS

As servidoras técnico-administrativas do INF Elizabeth Brauna do Nascimento e Carmem Maria Costa
Pereira da Cunha estão envolvidas em iniciativas da UFRGS relacionadas à conscientização.

Elizabeth Brauna participa, desde 2007, do programa “Viva Mais”, do Departamento de Atenção à
Saúde, que é focado na educação em saúde dentro da Universidade e conta com diversos
“multiplicadores” de saúde nos campi da UFRGS.Carmem Maria Costa Pereira da Cunha é Agente
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Ambiental desde 2007. Os agentes ambientais recebem capacitação da Coordenadoria de Gestão
Ambiental da UFRGS para atuar na mobilização e conscientização ambiental em seus núcleos.

Para quem deseja conferir mais sobre essas iniciativas, informações podem ser encontradas nas
páginas:

http://www6.ufrgs.br/progesp/viva_mais/

http://www6.ufrgs.br/sga/
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