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1. Professor alemão visitou e realizou palestra no INF

1. Professor alemão visitou O Prof. Florian Kammüller, da Technische Universität Berlin, visitou o
e realizou palestra no INF
Instituto de Informática de 16 a 29 de março e apresentou, no dia 26 de
março, a palestra ASPfun: a Calculus for Distributed Active Objects.
2. Pesquisadores do INF
desenvolvem pôster em
português da BPMN 2.0

3. Professora Mara Abel
presidiu banca de
doutorado na França

4. Ex-aluno do INF iniciou
estágio no Institut Francais
du Petroleo em Paris
5. Prof. Zirbes participa de
projeto AGHU do MEC
6. Empresa incubada no
CEI lançou jogo
Palestra Prof. Florian Kammüller
7. Projeto coordenado pelo
Prof. Luigi Carro tem
parceria alemã

2 . Pesquisadores do INF desenvolvem pôster em português da BPMN 2.0
A pesquisadora Lucinéia Heloisa Thom e o professor e pesquisador Cirano Iochpe desenvolveram a
versão em português do pôster oficial da BPMN 2.0, Business Process Modeling Notation, atualmente,
a principal notação para modelagem de processos de negócio. O pôster em português e em outros
idiomas pode ser encontrado para download no site: http://www.bpmb.de/index.php/BPMNPoster

3. Professora Mara Abel presidiu banca de
doutorado na França

5. Prof. Zirbes participa de projeto AGHU do
MEC

A professora Mara Abel presidiu, em 2 de março,
a banca de doutorado de Laura Silveira Mastella,
ex-aluna do INF, junto a Ecole des Mines de
Paris.O trabalho Semantic exploitation of
engineering models; application to petroleum
reservoirs foi orientado pelos professores Michel
Perrin e Yamine Aït Ameur.

O professor do INF Sérgio Felipe Zirbes, que atua
também como Assessor da Presidência do Hospital
de Clínicas, cooordena o projeto AGHU –
Aplicativo de Gestão de Hospitais Universitários.

Na ocasião, a profa. Mara foi convidada a
apresentar os resultados de sua pesquisa aos
pesquisadores da Ecole des Mines e do Institut
Français du Pétrole.

4. Ex-aluno do INF iniciou estágio no Institut
Francais du Petroleo em Paris
O Mestre Alexandre Lorenzati, que concluiu
recentemente Mestrado no PPGC, iniciou no dia
sete de março estágio de cinco meses no Institut
Français du Pétrole em Paris, onde participará
de um projeto para o desenvolvimento de
sistemas de correlação cronoestratigráfica de
dados de Geologia Estrutural.

Este projeto é do MEC e visa definir um modelo de
gestão para todos os Hospitais Universitários do
Brasil, além de criar um software para o modelo de
gestão.

6. Empresa incubada no CEI lançou jogo
A Aleph Games, empresa especializada na
produção de jogos interativos e aplicativos 3D,
incubada no Centro de Empreendimentos em
Informática da UFRGS, lançou no dia 30 de março
seu primeiro jogo: AntBlox, para IPhone e IPod
Touch.

Para quem deseja conferir o AntBlox, a Aleph
Games fez uma versão para Web do jogo que
pode ser encontrada na página da empresa:
www.alephgames.com.br.

Neste mesmo período, o mestre prepara projeto
de doutorado para ser submetido ao PPGC.

7. Projeto coordenado pelo Prof. Luigi Carro tem parceria alemã
O projeto Development of Algorithm Domain Specfic Dynamic Programmable Gate Array Architectures
for increased Dependability in Embedded Systems in the Nano Age, coordenado pelo professor Luigi
Carro e financiado pela CAPES, DAAD e PROBAL conta com a parceria do Karlsruhe Institut of
Technology, instituição de primeira linha na pesquisa alemã.
O projeto visa desenvolver uma arquitetura reconfigurável com um mecanismo de tolerância a falhas
para conseguir alta confiabilidade em processadores de propósito geral, levando em consideração os
possíveis defeitos das futuras tecnologias. Além disto serão comparadas arquiteturas reconfiguráveis
de granularidade fina e grossa para descobrir qual é a mais apropriada. Além de diversos alunos, o
projeto conta com a participação da professora Fernanda Gusmão de Lima Kastensmidt.
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