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Tomou posse em cerimônia realizada no dia 5 de julho a nova direção
do Centro de Empreendimentos em Informática (CEI) para o período
2010-2011. A profa. Mara Abel e o prof. André Inácio Reis passaram
os cargos de diretora e vice-diretor, respectivamente, para as
professoras Ingrid Jansch Pôrto e Luciana Porcher Nedel. A cerimônia
de posse ocorreu às 16h no Auditório Prof. José Castilho, no INF.

Mara Abel exercia o cargo de diretora do CEI desde 2003, e recebeu
homenagem por sua contribuição à entidade. Na ocasião, discursaram
ela, a nova diretora, o diretor do INF, prof. Flávio Rech Wagner, e o
pró-reitor de pesquisa, prof. João Edgar Schmidt, que representava o
reitor.

Prof. Flávio Rech Wagner, diretor do INF, discursa durante a posse

2. INF participa do exame do CTFL

O Brazilian Software Testing Qualification Board (BSTQ) promoveu no dia 1º de julho a seleção para o
exame de certificação Certified Tester Foundation Level (CTFL), uma qualificação reconhecida pelo
International Software Testing Qualification Board (ISTQB). O certificado é destinado a pessoas
envolvidas em testes de software, como Engenheiros de Testes ou Desenvolvedores de Software. Os

http://inf.ufrgs.br/indexbf05.html?option=com_content&view=article&id=744:newsletter-edicao-21-09082010&catid=85:newsletter&Itemid=117#1
http://inf.ufrgs.br/indexbf05.html?option=com_content&view=article&id=744:newsletter-edicao-21-09082010&catid=85:newsletter&Itemid=117#2
http://inf.ufrgs.br/indexbf05.html?option=com_content&view=article&id=744:newsletter-edicao-21-09082010&catid=85:newsletter&Itemid=117#3
http://inf.ufrgs.br/indexbf05.html?option=com_content&view=article&id=744:newsletter-edicao-21-09082010&catid=85:newsletter&Itemid=117#4
http://inf.ufrgs.br/indexbf05.html?option=com_content&view=article&id=744:newsletter-edicao-21-09082010&catid=85:newsletter&Itemid=117#5
http://inf.ufrgs.br/indexbf05.html?option=com_content&view=article&id=744:newsletter-edicao-21-09082010&catid=85:newsletter&Itemid=117#6
http://inf.ufrgs.br/indexbf05.html?option=com_content&view=article&id=744:newsletter-edicao-21-09082010&catid=85:newsletter&Itemid=117#7


possuidores desse título podem ascender para outros níveis dentro do ISTQB.

Os alunos Alessandro Dalla Vecchia e Soraya Sybele Hossain, ambos da graduação em Ciência da
Computação do INF, prestaram o exame.

3. Aluna do INF participa de evento da Mozilla
no Canadá

A aluna Andrea Balle participou da Summit, um
encontro que reúne colaboradores da Mozilla de
todo o mundo para discutir os rumos da empresa
no ano seguinte. O evento aconteceu de 7 a 9 de
julho em Whistler, no Canadá. Andrea foi
prestigiada com a oportunidade por suas
colaborações ao grupo Mozilla, que incluem
organização de eventos, palestras no Fisl, Flisol
e Software Freedom Day, internacionalização de
sites e realização de beta testes.

4. Aluno do INF participa de projeto para
mapear antigas colônias no Estado

O mestrando Vinícius Rosa dos Santos
colaborou com projeto do dr. Otávio Licht para
mapear antigas colônias italianas e alemãs no
Rio Grande do Sul. Utilizando fontes históricas,
principalmente documentos, Licht criou um
banco de dados de cerca de 21.000 lotes,
contendo sua localização específica, sendo que
alguns contêm informações inclusive sobre os
proprietários. A partir das informações obtidas
por Licht, Vinícius dos Santos, sob orientação do
prof. Carlos Alberto Heuser, criou um aplicativo
para a visualização dos mapas.

Mais informações na página
http://colonias.inf.ufrgs.br

5. Novos professores são aprovados em
concurso

Foi publicado no Diário Oficial da União (DOU), no
dia 1º de julho, o resultado do concurso para
professor adjunto do INF.

Foram aprovados cinco candidatos, sendo que os
três primeiros serão chamados a ocupar os cargos.
A seleção foi feita para o departamento de
Informática Aplicada, na área de Computação
Básica. Os aprovados e suas médias foram: 1º
Anderson Maciel (8,44); 2º Antonio Carlos
Schneider Beck Filho (8,33); 3º Karin Becker
(8,32); 4º Gustavo Reis Wilke (7,24); e 5º Felipe
Rech Meneguzzi (7,02).

6. Prof. Ricardo Reis edita livro da VLSI-SoC
2008

O professor Ricardo Augusto da Luz Reis é um
dos editores do livro que compila os melhores
artigos apresentados durante a IFIP International
Conference on Very Large Scale Integration de
2008, realizado na Grécia. São 14 trabalhos
selecionados entre 56 apresentados na
conferência. O livro, cujo título é VLSI-SoC: Design
Methodologies for SoC and SiP, é publicado pela
editora Springer e foi editado em colaboração de
Christian Piguet e Dimitrios Soudris. Ele está na
sua primeira edição e pode ser comprado por 109
dólares.

Mais informações na página
http://tinyurl.com/3876peb

7. Professores estrangeiros visitam o INF

Na última semana de junho o INF recebeu a visita de professores da França (Université Joseph
Fourier – UFR IMAG), Uruguai (Universidad de La Republica) e Argentina (Universidad de La Plata).
Eles estiveram no Instituto para uma missão de trabalho junto ao projeto ALAP - Ambient assisted
Living for Ageing People (Ambiente de vivência assistida para pessoas idosas), coordenado pelo prof.
José Palazzo Moreira de Oliveira, e que conta com o apoio dos professores José Valdeni de Lima e
Leandro Krug Wives, além da pós-doutoranda Lucineia Thom e de estudantes de doutorado e
mestrado do grupo. O objetivo do projeto é criar um ambiente baseado em serviços para monitorar e
assistir pessoas idosas que possuam problemas de saúde, para que eles possam permanecer em
suas próprias casas (home-care) o maior tempo possível.

http://colonias.inf.ufrgs.br/
http://www.springer.com/computer/hardware/book/978-3-642-12266-8
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