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A professora Mariana Luderitz Kolberg tomou posse no dia 29 de abril,
passando a integrar o quadro docente deste Instituto, desempenhando
suas atividades junto ao Departamento de Informática Teórica. A partir
deste semestre o Departamento de Informática Aplicada está contando
com o reforço de cinco novos professores substitutos: Mateus Beck
Rutzig, Milton Heinen, Sandro R. Fiorini, Stéfano Drimon Kurz Mór e
Ulisses Brisolara Corrêa. Todos eles foram recrutados entre mestres,
doutores e doutorandos que já atuam em pesquisa no Instituto de
Informática.

Profa. Mariana Luderitz Kolberg no INF

2. Inscrições abertas para o Doutorado em Computação

Estão abertas, até o dia 2 de junho, as inscrições para o doutorado no Programa de Pós-Graduação
em Computação do Instituto de Informática da UFRGS - PPGC/UFRGS, para ingresso em agosto de
2011. Elas podem ser feitas pelo sistema de inscrições online disponível em
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http://inf.ufrgs.br/ppgc/applying. Maiores informações podem ser encontradas no portal do Programa
em http://ppgc.inf.ufrgs.br.

3. Primeira palestra da série Visiting
Scholars Seminar Series at INF.UFRGS

Ocorreu dia 2 de maio a primeira palestra da
série “Visiting Scholars Seminar Series at
INF.UFRGS”. O evento foi ministrado pelo
renomado matemático Gregory Chaitin. A série
foi promovida pelo PPGC - Programa de Pós-
Graduação em Computação do Instituto de
Informática da UFRGS.

4. Série de Seminários do Instituto de
Informática

O professor Jairton Dupont, do Instituto de
Química da UFRGS, ministrou palestra sobre “A
Esquizofrenia das Universidades Napoleônicas”.
O evento aconteceu na sexta-feira, 6 de maio, no
Auditório José Mauro Volkmer de Castilho do
Instituto de Infomática.

5. Palestra sobre oportunidades de estudo e
intercâmbio acadêmico com Cingapura

Aconteceu na quarta-feira, 4 de maio, a palestra
sobre oportunidades de estudo e intercâmbio
acadêmico com Cingapura, no Auditório do Centro
de Eventos do INF. A palestra foi proferida por
representantes da agência de fomento A*Star e
das universidades NUS (Universidade Nacional de
Cingapura) e NTU (Universidade Técnica
Nanyang).

6. Professor da PucPeru palestra no INF

Aconteceu no dia 6 de maio, às 14h, no Anfiteatro
do Centro de Eventos do Instituto de Informática, a
palestra “Codificador CMOS Orientado al
Reconocimiento de Patrones con Independencia
de Escala Diseño de Neuronas”. O palestrante,
professor Carlos Silva Cardenas, é engenheiro
eletrônico pela Universidad Nacional de Ingenieria,
de Lima, Peru, e Mestre e Doutor pela Universidad
Autonoma de Barcelona.

7. Aluno do PPGC classificado para a final da IEEE Presidents' Change the World
Competition

O aluno de doutorado do PPGC Alécio Binotto foi classificado para a final da “IEEE Presidents'
Change the World Competition” (http://www.ieeechangetheworld.org/). A competição reconhece
estudantes que desenvolvem soluções únicas para problemas aplicados do mundo real utilizando
engenharia, informática, ciência e habilidades de liderança para beneficiar uma comunidade ou o
mundo em geral. Os três presidentes da IEEE escolherão os alunos que vão receber a distinção e o
prêmio em uma cerimônia em São Francisco - IEEE Honors Ceremony. Alécio, membro da IEEE, atua
em projetos de Telemedicina desde 2004 e em especial teve participação essencial no início do
projeto POA_S@úde (com infra-estrutura PLC - comunicação de dados sobre a rede elétrica),
desenvolvido em parceria pelo Instituto de Informática e Escola de Engenharia e aplicado na Restinga.
Participou também do projeto T@lemed, financiado pela Comunidade Européia, e coordenou o projeto
T@his, financiado pela Agência Espacial Européia e aplicado na Ilha do Marajó. Os Profs. Carlos
Eduardo Pereira, Cirano Iochpe e Valter Roesler coordenaram estes projetos.
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