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Alunos de pós-graduação do Grupo de Processamento Paralelo e
Distribuído são premiados no International Symposium on Computer
Architecture and High Performance Computing - SBAC 2010, realizado
em Petrópolis, no período de 27 a 30 de Outubro. São eles:

     - Rodrigo Kassick, orientando de doutorado do Prof. Navaux, que
ganhou o prêmio da melhor dissertação de mestrado do ano; 
     - Lucas Mello Schnorr, que fez o doutorado sob orientação do Prof.
Navaux (com co-tutela francesa), chegou no segundo lugar no
concurso de teses de doutorado; 
     - time formado por Francieli Zanon, Laércio Pilla e Stéfano D. Mór
(doutorandos do GPPD, orientados pelos professores Navaux e
Nicolas) chegaram no segundo lugar da maratona de programação
paralela, de 14 equipes participantes.

O INF também tinha um time composto por mestrandos (Cristian
Castaneda, Bruno Apel e Antônio Lucas), que fez a sua primeira
participação na maratona e teve  uma boa atuação.

Integrantes do GPPD e a funcionária Lourdes no SBAC 2010
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Prof. Edson Prestes e Silva Junior participou da conferência IEEE/RSJ International Conference on
Intelligent Robots and Systems (IEEE/RSJ IROS),  realizada de  15 a 25 de outubro de 2010, em
Taipei, Taiwan.

A conferência IEEE/RSJ IROS é uma das principais conferências na área de robótica (Qualis A2). Ela
é patrocinada pela IEEE e pela sociedade de robótica do Japão (RSJ). Neste evento, foram
apresentados os artigos "Fast Path Planning using Multi-Resolution Boundary Value Problems"  e
"Computing Navigational Routes in Inhomogeneous Environments using BVP Path Planner" . O
primeiro é de autoria de Renato Silveira (discente do INF), sob orientação de Luciana Nedel e Edson
Prestes,  e o segundo é de autoria de Edson Prestes e Marco Idiart (docente do Instituto de Física). 

3. Prof. Luis Lamb recebe medalha

No dia 14 de outubro, a Associação Brasileira
das Forças Internacionais de Paz da ONU, por
deliberação  da Comissão de Outorga, conferiu a
"Medalha Cinquentenário das Forças de Paz do
Brasil" ao Professor Luis Lamb. A cerimônia
ocorreu na cidade de Bento Gonçalves.

4. Professores do INF participam do CNSM
2010

Alunos e professores representaram o Instituto
de Informática no 6th IEEE/IFIP International
Conference on Network and Service
Management (CNSM 2010),  realizado entre os
dias 25 e 29 de Outubro em Niagara Falls,
Canadá.

A conferência deste ano marca o início de um
importante evento anual para a comunidade de
gerenciamento de redes e serviços. O CNSM
originou-se do sucesso do MANWEEK, evento
que abrigava 6 workshops durante uma semana
e que no ano passado completou sua quinta
edição.

Os professores Lisandro Zambenedetti Granville
e Liane Margarida Rockenbach Tarouco
acompanharam os alunos Carlos Raniery,
Juliano Wickboldt e Rafael Esteves na
apresentação dos trabalhos "Similarity Metric for
Risk Assessment in IT Change Plans" e "Botnet
Master Detection Using a Mashup-based
Approach". Esta participação consolida mais uma
vez a constante presença da UFRGS nos
eventos internacionais de gerenciamento de
redes.

5. Professor do INF coordena comissão no CNE

O prof. Daltro José Nunes é novo  coordenador de
comissão do Conselho Nacional de Educação -
CNE, com a missão de revisar as Diretrizes
Curriculares dos cursos da area de Computação,
uma função de alta relevância para educação em
computação do Brasil.

6. Evento internacional  realizado no INF

No período de 6 a 8 de outubro de 2010, foi
realizado no INF o Workshop Brasil-Alemanha de
Micro e Nanoeletrônica, sob a coordenação do
prof. Ricardo Reis.

A cerimônia de abertura contou com a presença do
Reitor da UFRGS, prof. Carlos Alexandre Netto,  e
do Pró-reitor de Pesquisa, prof. João E. Schmidt, e
do  professor Juergen Becker, Vice-Reitor do
Karlsruhe Institute of Technology, da Alemanha.
Página do evento:  http://www.iess.org/wban/

7.  INF completa 21 anos

http://www.iess.org/wban/


O INF completou  21 anos na última terça-feira, 09 de novembro. Ele é responsável pela formação de
profissionais  qualificados e diferenciados, que têm ajudado a transformar o estado e o  país pela
geração de riqueza, maior motor do crescimento social. O INF tem sido um líder também na geração
de conhecimento científico, na transformação deste conhecimento em tecnologias inovadoras, e na
transferência destas tecnologias para a sociedade, tanto para empresas públicas e privadas já
estabelecidas como através da criação de start-ups, exercendo um papel essencial na consolidação
do Rio Grande do Sul como um cluster de alta tecnologia.

A comunidade do INF sente-se orgulhosa ao olhar para trás e ver a trajetória cumprida, resultado do
esforço conjunto e harmonioso de diversas gerações de professores, funcionários, estudantes e
colaboradores. E ao olhar para o futuro, reconhece que tem potencial para atingir resultados ainda
mais expressivos.
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