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No período de 1º de setembro de 2010 a 30 de agosto de 2011, três
professores do Departamento de Informática Aplicada do Instituto de
Informática estarão no exterior fazendo estágio sabático (ou Pós-
Doutorado). Os professores João Comba e Viviane Moreira estão na
Universidade de Utah, em Salt Lake City, nos EUA, com bolsa CNPq e
CAPES, respectivamente, e o prof. Renato Ribas está na Universidade
de British Columbia, em Vancouver, no Canadá, com bolsa concedida
pela CAPES.

Professores Comba, Viviane e Ribas na festa de despedida

2. Prof. Álvaro Freitas Moreira visita a Universidade Técnica de Berlim

O Prof. Álvaro Freitas Moreira esteve visitando, no período de 17 a 30 de junho de 2010,
a Universidade Técnica de Berlim, na Alemanha. O professor Álvaro coordena o projeto “UNIBRAL
CAPES BERPACIT”, que objetiva incentivar a cooperação e intercâmbio de alunos da graduação entre
a UFRGS e a Universidade Técnica de Berlim. Nesta viagem, discutiu com os parceiros alemães o
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processo de dupla diplomação para os alunos que fazem parte do convênio. O Programa UNIBRAL é
executado pela CAPES em cooperação com o Serviço Alemão de Intercâmbio Acadêmico – DAAD.

3. Prof.ª Aline Villavicencio apresenta artigo  e
participa de evento na Suécia

No período de 09 a 23 de julho de 2010, a Prof.a
Aline Villavicencio apresentou o artigo  An
Investigation on the Influence of Frequency on
the Lexical Organization of Verbs (fonte:
http://www.textgraphs.org/ws10/index.html) no
Workshop TextGraphs-5: Graph-based Methods
for Natural Language Processing, e, também,
participou da 48th Annual Meeting of the
Association for Computational Linguistics, em
Uppsala, ambos na Suécia.

4.Diretor Executivo do IEEE palestra no INF

Como parte da ação Brazil Initiative, o Diretor
Executivo do IEEE, Dr. E. James (Jim)
Prendergast, palestrou no INF no dia 25 de
agosto. Esse programa tem por objetivo buscar
oportunidades e fortalecer relações entre a IEE,
a indústria, governo e instituições acadêmicas.
Em sua apresentação, o Dr. Prendergast falou
sobre a forma que a IEEE (associação
profissional mundial para o avanço da
tecnologia) busca promover avanços
tecnológicos e o conhecimento aplicado no que
se refere à ciência e tecnologias da eletricidade e
da informação, e como esses conhecimentos
estão ajudando a melhorar as condições globais.

Para mais informações sobre a IEEE, acesse
http://www.ieee.org.br/

5. INF marca presença no Chip in Sampa 2010

Realizado entre os dias 6 a 9 de setembro, o Chip
in Sampa, teve presença marcante de  professores
e alunos do INF/UFRGS apresentando artigos,
participando de reuniões e coordenando sessões
do evento. No stand do INCT-Namitec, houve
demonstrações de resultados de trabalhos de
membros do INF. Maiores informações em
http://www.lsi.usp.br/chipinsampa/

6. Alunos da CIC recebem prêmios e lauréa na
cerimônia de formatura

Na formatura dos alunos do Curso de Ciência da
Computação, realizada em 5 de setembro, três
alunos receberam prêmios da SBC, Assespro/RS
e Terra.

O Bacharel João Cláudio Rodrigues Américo foi
premiado com Laurea Academica pela SBC, por
ter obtido, ao longo de sua formação, mais de 80%
de conceitos "A" nas disciplinas cursadas. A
Associação das Empresas Brasileiras de
Tecnologia da Informação, Software e Internet –
Regional do Rio Grande do Sul (ASSESPRO-RS)
premiou o bacharel Ricardo da Silva Floriano
Machado por seu trabalho "Modelagem e
prototipação de uma aplicação LBS utilizando a
plataforma andróide", orientado pelo professor
Cláudio Fernando Resin Geyer. Já a empresa
Terra Brasil escolheu entre os cursos de Ciência
da Computação e Engenharia da Computação o
trabalho "Adaptação da Ferramenta Nagios para o
Monitoramente de Servidores Virtuais", do
Bacharel Márcio Barbosa de Carvalho, orientado
pelo Prof. Lisandro Zambenedetti Granville.

7. Formatura da 5ª Edição do Programa CI Brasil

Ocorreu no dia 31 de agosto a formatura da 5a. Edição do Programa Nacional de Formação de
Projetistas de Circuitos Integrados, a terceira turma no Centro de Treinamento 1. Esta edição teve a
coordenação da NSCAD Microeletrônica, situada nas dependências do INF, com coordenação do
Professor Eric Fabris. Foram 12 meses de treinamento, entre a etapa de formação básica e a etapa de
projeto tutorado, nos quais os treinados puderam colocar na prática os conhecimentos adquiridos na
Etapa I. Este Programa é uma iniciativa do governo brasileiro com o intuito de formar projetistas de
circuitos integrados de nível internacional. A cerimônia contou com as presenças do Prof. Flávio Rech
Wagner, representando o Instituto de Informática e UFRGS, Sr. Nilton Morimoto, presidente da
SBMicro e do Prof. Eric Fabris, coordenador do Centro de Treinamento 1. Uma nova turma, iniciada
em 09 de agosto, já está em andamento e terá duração de 12 meses também.
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Para mais informações, acesse http://www.nscad.org.br
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