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1. Diretor do INF participa de missão à Ásia e à Alemanha

1. Diretor do INF participa
de missão à Ásia e à
Alemanha

No período de 21 de outubro a 04 de novembro, a comitiva da UFRGS
composta pelo Diretor do INF, Prof. Flávio R. Wagner, a Secretária de
Relações Internacionais, Profa. Liane Hentschke e o Vice-Diretor da
Escola de Engenharia, Prof. Carlos Eduardo Pereira, sob a liderança
do Reitor, Prof. Carlos Alexandre Netto, visitou diversas universidades,
centros de pesquisa e parques científicos e tecnológicos, na Ásia e
Alemanha, visando a prospecção de oportunidades de cooperação
entre a UFRGS e esse países.

2. Projetos do INF são
contemplados com recursos
do Edital Universal do CNPq

3. Desvendando o código do
cérebro é tema de seminário
no INF

Veja o relato completo da viagem clicando aqui.

4. Professores do INF
visitam a Universidade de
Sevilha

5. Série de Seminários do
INF apresenta
Desenvolvimento para
iPhone e iPad

6. Jogo desenvolvido por
aluno de graduação do INF
é tema de palestra

Prof. Flávio recebido no Daejeon Technopark, na Coréia do Sul

7. Servidoras técnicoadministrativas do INF
fazem curso de
aperfeiçoamento

2.Projetos do INF são contemplados com recursos do Edital Universal do CNPq

No final do mês de outubro, o CNPq anunciou em Brasília o resultado do Edital Universal 2010 e
professores do INF tiveram seus projetos contemplados. Na área de Ciência da Computação foram
aprovados os projetos dos professores Anderson Maciel; Luciana Porcher Nedel;Luciano Paschoal
Gaspary;Manuel Menezes de Oliveira Neto; Marcelo Walter; Viviane Pereira Moreira; Carla Maria Dal
Sasso Freitas; Carlos Alberto Heuser e José Palazzo Moreira de Oliveira.

Na área de Microeletrônica foram contemplados os professores Marcelo de Oliveira Johann e Ricardo
Augusto da Luz Reis. Do Programa de Pós-graduação em Microeletrônica foram contemplados ainda
os professores Gilson Inácio Wirth e Fernanda Chiarello Stedile.

3. Desvendando o código do cérebro é tema de
seminário no INF

5. Série de Seminários do INF apresenta
Desenvolvimento para iPhone e iPad

A Série de Seminários é evento semanal que
acontece sempre às sextas-feiras, às 12h35min,
e na programação de novembro foi apresentada
a palestra “Desvendando o código do cérebro”,
por Marco Aurélio Pires Idiart, do Instituto de
Física da UFRGS. Esse seminário apresentou
um panorama do estado de arte do
conhecimento de como o cérebro processa e
integra informações, com ênfase na região do
cérebro chamada hipocampo.

A Série de Seminários do INF apresentou em 26
de outubro a palestra “Desenvolvimento para
iPhone e iPad”, com Luiz Gonzaga da Silveira Jr,
professor da Unisinos e Sócio/diretor da V3D
Studios e da FICTA Mobile Technologies. Essa
palestra mostrou o iPhone e o iPad pelo olhar do
desenvolvedor, mostrando o processo inteiro que
envolve o projeto de uma aplicação, desde a
programação, passando pelo teste e até chegar na
distribuição.

4. Professores do INF visitam a Universidade
de Sevilha

6. Jogo desenvolvido por aluno de graduação do
INF é tema de palestra

No mês de outubro, os professores do INF
Cláudio Fernando Resin Geyer, Leandro Krug
Wives e Marcelo Soares Pimenta ministraram
palestras e participaram de reuniões na
Universidade de Servilha, com o objetivo de
iniciar uma colaboração entre o INF e aquela
universidade nas áreas de Engenharia de
Software e Sistemas Ubiquos.

No dia 5 de novembro, foi realizada a palestra
"Processo de desenvolvimento do demo Bootcamp
da Unity engine 3", contextualizada dentro da
disciplina de INF 01019 - Projeto de Computação
Gráfica, mas aberta a todos os interessados.
Essa palestra apresentou o Bootcamp, jogo de
tiro em primeira pessoa, desenvolvido pela
empresa Aquiris, de Porto Alegre, que pertence ao
aluno de graduação do INF, Maurício Longoni.
Maiores informações em
http://www.aquiris.com.br/pt/games/

7. Servidoras técnico-administrativas do INF fazem curso de aperfeiçoamento
A direção do INF indicou as servidoras técnico-administrativas Elisabeth Brauna do Nascimento e
Evelin Stahlhoefer Cotta para o Curso em Gestão Documental em EAD. O curso começou em
agosto/2010 e será concluído em agosto/2011. O objetivo do curso é oferecer subsídios para o
planejamento e a implementação de programas de gestão documental, de preservação e conservação
de documentos, de acesso e uso de TICs e mídias, de fontes de informação, de acessibilidade para
todos e de informação e memória social.
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