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O INF e o CPD organizaram o II Encontro de TI da UFRGS, realizado
no dia 17 de junho, das 13h30min às 18h, no Auditório do Centro de
Eventos no Prédio 67. O encontro teve o objetivo de promover a  troca
de experiências, discutir projetos e serviços na área de tecnologia da
informação e gerenciamento da rede de dados da  Universidade.

Estiveram presentes administradores, gerentes de rede e suporte dos
laboratórios de informática das Unidades e setores administrativos da
UFRGS. Na foto, a diretora em exercício do INF, profa. Ingrid Jansch
Pôrto, o chefe de laboratórios, prof. Luís Otávio Soares, e a diretora do
CPD, Jussara Issa Musse.

2. Cooperação com a Bélgica em evidência

A profa. Carla Dal Sasso Freitas realizou de 13 a 24 de abril a missão final de trabalho no contexto do
projeto MIDAS (Multimodal Interaction Design for Advanced Systems), coordenado pelo prof. Benoit
Macq, desenvolvido em cooperação com a Université Catholique de Louvain-la-Neuve, com
financiamento CNPq/FNRS. O projeto visou, inicialmente, o desenvolvimento de uma metodologia de
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modelagem de interfaces multimodais, mas, ao longo dos quase 4 anos de cooperação, propiciou a
realização de trabalhos envolvendo vários aspectos da concepção de aplicações de visualização
interativa.

No dia 18 de maio, em São Paulo, aconteceu o seminário University-Industrial Research Collaboration,
no qual pesquisadores e autoridades belgas abordaram práticas em financiamento à pesquisa,
proteção da propriedade intelectual, incubação e transferência de tecnologia através de
licenciamentos e criação de spin-offs. Na oportunidade, em contato com as profas. Ingrid Jansch Pôrto
e Luciana Nedel, o prof. Macq manifestou entusiasmo em estabelecer novas iniciativas com a UFRGS,
através de empresas incubadas belgo-brasileiras.

3. Profa. Ana Bazzan ministra palestra e
minicurso no México

A profa. Ana Bazzan esteve no México entre 24
e 28 de maio, onde ministrou a palestra
Autonomous Agents and Multiagent Systems:
State of the Art and Challenges e o minicurso
Multiagent Systems and Complex Systems:
Experiences from Transportation, Traffic and
Other Scenarios. As aulas foram ministradas na
Universidade Autônoma da Cidade do México, a
convite do professor Antonio Neme.

4. Alunos do PPGC apresentam artigos em
evento na Suiça

A profa. Luciana Nedel participou do 25º
Congresso Internacional SAC 2010 - Symposium
on Applied Computing, em Sierre, Suíça, no
período de de 22 a 26 de março de 2010, onde
os seguintes artigos foram apresentados:
Collaborative Interaction through Spatially Aware
Moving Displays, escrito por Luciana Nedel e
Carla Maria Dal Sasso Freitas (professoras) e os
alunos Eduardo M. Mesquita, Marcelo H. Mattos
e Gustavo M. Machado, e  artigo Reality Cues-
Based Interaction Using Whole-Body Awareness,
escrito pela profa. Luciana, juntamente com os
alunos Anderson Maciel, Vitor A. M. Jorge, Juan
M. T. Ibiapina e Luis F. M. S. Silva.
Ambos os artigos resultaram de ideias
desenvolvidas como trabalhos de disciplinas por
alunos de mestrado do PPGC.

5. Multinacional francesa adquire empresa
criada por ex-alunos do INF

A Acxiom, empresa francesa e campeã mundial em
serviços de marketing interativo, adquiriu a
GoDigital,  criada em 2000 a partir de três
pequenas empresas inovadoras constituídas por
ex-alunos do INF. A partir de agora, a multinacional
é dona de 70% das ações, com José César Martins
e Helena Backes mantendo controle de 30% da
companhia. Entre os fundadores da GoDigital está
Miguel Feldens, ex-aluno da pós-graduação do INF
e criador de um de seus principais produtos: o
"kernel", um algoritmo para extração de regras a
partir de bases de dados.

6. Novos projetos de pesquisa com
financiamento público

O INF já assinou, a partir deste ano, mais dois 
convênios para realização de projetos com
financiamento público: da Agência Espacial
Brasileira (AEB), o projeto “Falhas do Efeito
Transiente em FPGAs e Configuráveis por
Tecnologia SRAM, Flash e EEPROM: Modelagem,
Teste e Tolerência” será realizado entre maio de
2010 e maio de 2013 sob coordenação da profa.
Fernanda Gusmão de Lima Kastensmidt, e do
CPNq Edital 18/2009 -P&D&I em Transportes, o
projeto “LabTrans - Laboratório Computacional
para Simulação e Testes de Políticas Relativas à
Mobilidade em Sistema Inteligentes de
Transporte", sob coordenação da prof. Ana
Bazzan, a ser desenvolvido entre junho de 2010 e
junho de 2012.

7. INF realiza Semana Acadêmica

O INF realizou, entre 24 e 28 de maio, a Semana Acadêmica (Semac). Entre as atividades oferecidas,
se destacam os cursos organizados por alunos do PET (sobre linguagem C e o editor Latex, por
exemplo), e as palestras de empresas, que incluíram apresentações da CP Eletrônica, Google Brazil e
Terra Networks. Além disso, a programação da Semac também incluiu a Maratona de Programação,
um curso sobre propriedade intelectual e patentes (em conjunto com o CEI), encontros das comissões



de graduação e outras palestras sobre assuntos relacionados à computação. Ainda, alunos do PPGC
(doutorado e mestrado) tiveram a oportunidade de apresentar o andamento de suas pesquisas e
dissertações.

A Semac foi organizada pela Comissão de Extensão (Comex), sob a coordenação da profa. Ingrid
Jansch Pôrto, sendo que a programação do PPGC ficou sob responsabilidade da profa. Erika Cota.
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