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1. Fórum Brafitec 2011

Nos dias 25 a 27 de maio foi realizado o Fórum Brafitec 2011. No dia
26, as atividades do Fórum foram realizadas no Auditório do Centro de
Eventos do INF. Este evento anual possibilita o encontro dos
coordenadores e participantes dos projetos Brafitec, de intercâmbio
entre o Brasil e a França nas graduações em Engenharia. O
coordenador geral dessa edição do Fórum foi o Professor Philippe
Navaux, que contou com a ajuda dos coordenadores de projetos
Brafitec atuais e passados do INF (Professores Geyer, Reis, Fernanda
e Nicolas), bem como do Setor de Eventos (Lourdes Tassinari) e de
vários alunos e técnico-administrativos. Alunos Brafitec do Instituto
também deram depoimentos. Estiveram presentes autoridades como
as Professoras Denise Neddermeyer e Maria de Fátima Battaglin, da
CAPES, representantes do Consulado Geral da França em São Paulo
e do Ministério da Educação da França, além de coordenadores
brasileiros e franceses de projetos Brafitec, num total de mais de 200
pessoas. O evento ocorreu também na Faculdade de Direito da
UFRGS, na cerimônia de abertura, na FIERGS, na manhã do dia 27,
para uma aproximação com as empresas, e na PUCRS, na tarde do
dia 27.
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2. Startup Lessons Learned 2011
A AI Engineers, com apoio do Centro de Empreendimentos em Informática (CEI), promoveu no dia 23
de maio a transmissão simultânea do evento Startup Lessons Learned 2011, direto de San Francisco,
no Auditório Castilho do Instituto de Informática. O evento foi aberto a estudantes, empreendedores,
acadêmicos, executivos e consultores interessados em se atualizar nas práticas consagradas do
empreendedorismo de alto impacto do Vale do Silicio. O Startups Lessons Learned esteve em sua
segunda edição e contou com palestrantes como Steve Blank (professor em Stanford, empreendedor
serial e criador do conceito de "customer development" ), Eric Ries ("The Lean Startup"), Suneel Gupta
(VP do Groupon), Drew Houston (co-fundador do DropBox), entre outras referências em
empreendedorismo e inovação. A lista completa de palestras e painéis está disponível no site do
evento: http://www.sllconf.com

3. IEEE CASS Workshop 2011
No dia 20 de maio, aconteceu no Centro de
Eventos do INF o IEEE CASS Workshop 2011,
evento destinado ao intercâmbio acadêmico
entre pesquisadores nacionais e internacionais.
Ocorreram palestras realizadas por
pesquisadores de instituições de renome do
Canadá, Espanha, Estados Unidos e Macau, que
vieram ao Brasil para participar do ISCAS,
principal evento da Circuits and Systems Society
(CASS), que faz parte do Institute of Electrical
and Electronics Engineers (IEEE).

5. Prof. Daltro Nunes toma posse como
membro da Comissão Própria de Avaliação da
UFRGS
Dia 16 de maio, o Prof. Daltro José Nunes tomou
posse como membro da Comissão Própria de
Avaliação da UFRGS. O órgão tem como atividade
conduzir os processos internos de avaliação,
sistematização e prestação de informações ao
Instituto de Estudos e Pesquisas Educacionais
Anísio Teixeira (INEP) do MEC. Tomaram posse
oito docentes, oito técnico-administrativos, dois
alunos de graduação e dois de pós-graduação,
além de um representante da Associação dos
Antigos Alunos. O mandato dos novos membros
vai até maio de 2012.

4. INF organizou CITA 2011 em Gramado
Nos dias 16 a 18 deste mês, ocorreu em
Gramado o CITA 2011 - VI Congresso Iberoamericano de Telemática. O CITA 2011 é um
fórum de discussão onde pesquisadores,
acadêmicos, profissionais e demais pessoas
interessadas no campo da telemática podem
trocar conhecimentos e experiências. O evento
foi organizado pelo Instituto de Informática da
UFRGS, sob a coordenação dos professores
José Palazzo Moreira de Oliveira e José Valdeni
de Lima.

6. INF no Portas Abertas da UFRGS
Ocorreu no sábado, dia 14 de maio, mais uma
edição do projeto Portas Abertas da UFRGS. A
atividade teve como objetivo apresentar a
Universidade a quem está se preparando para
escolher uma formação profissional de nível
superior e, também, à comunidade em geral. A
programação no Instituto de Informática incluiu
roda de conversa, palestras e demonstrações, das
9h30 às 15h. Grande número de estudantes de
segundo grau de escolas de Porto Alegre e região
metropolitana participaram das atividades
organizadas pelo INF.

7. Projeto do Hospital de Clínicas em parceria com o INF é premiado no POAxIdea
Com o projeto “Consultoria Médica Online - O médico vai até o paciente”, o Dr. José Miguel Silva Dora
recebeu o primeiro prêmio do concurso POAxIdea - categoria Saúde. O projeto tem como proposta
colocar médicos primários em contato com médicos especialistas, através de uma rede online de
consultoria médica. O sistema de comunicação envolveria a utilização de um software - já
desenvolvido pelo Laboratório do PRAV (Projetos em Áudio e Vídeo), do Instituto de Informática, sob

coordenação do professor Valter Roesler. O software permite o diálogo entre o médico especialista
com o médico do Posto de Saúde e com o paciente (transmissão de imagem e voz, e imagens de
exames), permitindo definir o encaminhamento mais adequado.
Mais informações em http://tedxportoalegre.com.br/poaxideavotacao/
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