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1. Dra. Clarissa Marquezan recebe prêmio no IM 2011 em
Dublin

1. Dra. Clarissa Marquezan

A tese da Dra. Clarissa Marquezan "On the investigation of the joint
use of self-*properties and peer-to-peer for network management",
orientada pelo Prof. Lisandro Granville no PPGC, foi selecionada a
melhor em gerência de redes no IM 2011 - 12th IFIP/IEEE International
Symposium on Integrated Network Management, que ocorreu de 23 a
27 de maio, em Dublin, Irlanda.

recebe prêmio no IM 2011
em Dublin

2. Exaluno do PPGC é
notícia no site do CNPq

A aluna defendeu sua tese em outubro de 2010 e atualmente está
trabalhando na University of Duisburg-Essen na Alemanha. O grupo de
trabalhos no Concurso de
redes do INF esteve muito bem representado no congresso, pois, além
Teses e Dissertações da SBC
do prêmio na categoria teses, teve diversos artigos selecionados para
2011
o evento.
3. Alunos classificam

4. Aluno do PPGC e sócio de
empresa no CEI recebe
prêmio do IEEE

5. DACOMP tem nova
diretoria

7. Capítulo RS da IEEE
Circuits and Systems
Society premiado em 2011

2. Exaluno do PPGC é notícia no site do CNPq

O Prof. João Baptista Martins foi aluno de doutorado do PPGC e atualmente coordena a Santa Maria
Design House. A SMDH é oriunda do "Projeto de Uma Design House Especializada em Componentes
Integrados para os Setores Aeroespacial, de Defesa e de Comunicação", financiado pelo MCT, cujo
objetivo é criar soluções inovadoras em microeletrônica, por meio do desenvolvimento de projetos de
circuitos integrados. De acordo com o Prof. Baptista, o projeto está sendo desenvolvido desde
setembro de 2009 e já conseguiu avanços significativos de lá para cá.
Leia mais: http://www.cnpq.br/saladeimprensa/noticias/2011/0602c.htm

3. Alunos classificam trabalhos no
Concurso de Teses e Dissertações da SBC
2011
Alunos do Programa de Pós-Graduação em
Computação comprovaram sua excelência ao
classificarem trabalhos para a final do Concurso
de Teses e Dissertações da Sociedade
Brasileira de Computação em 2011. Os dois
trabalhos classificados foram orientados pelo
professor Manuel Menezes de Oliveira Neto.
O aluno Leandro Augusto Frata Fernandes, que
está na final com a Tese de Doutorado intitulada
"On the Generalization of Subspace Detection in
Unordered Multidimensional Data", atualmente
ocupa o posto de Professor na UFF, em Niterói,
Rio de Janeiro. O outro trabalho classificado foi
do aluno Gustavo Mello Machado, com a
Dissertação de Mestrado intitulada "A Model for
Simulation of Color Vision Deficiency and a Color
Contrast Enhancement Technique for
Dichromats". Gustavo está atualmente fazendo
doutorado na Universidade de Stuttgart, na
Alemanha.

4. Capítulo RS da IEEE Circuits and Systems
Society premiado em 2011
O Capítulo RS (Rio Grande do Sul Chapter) da
IEEE Circuits and Systems Society foi premiado
com o "Chapter of the Year Award" durante a
cerimônia de premiação desta sociedade, que
aconteceu no “IEEE International Symposium on
Circuits and Systems (ISCAS)”, na cidade do Rio
de Janeiro, no dia 17 de maio. O Prof. Ricardo
Reis, coordenador do capítulo e professor do
INF, recebeu o prêmio.
Leia mais: http://ieee-cas.org/about/awards/

5. DACOMP tem nova diretoria
No dia 23 de maio, tomou posse a nova diretoria
do Diretório Acadêmico de Computação, para a
gestão 2011-2012. Os eleitos foram os alunos
Cleber Antonio Gugel Machado (Presidente),
Eduardo Mathias Tarouco (Vice-presidente), Felipe
de Oliveira Tanus (Tesoureiro) e Thais Cristine
Krischer (Secretária). Os alunos foram
empossados pelo Prof. Flávio Rech Wagner,
Diretor do INF.
O presidente Cleber destaca que o nome da atual
gestão é “Construindo um novo Dacomp”, e tem
como objetivo melhorar e ampliar a gama de
serviços oferecidos, para que se torne exemplo de
boa gestão para os outros Diretórios Acadêmicos,
assim como o Instituto de Informática o é para as
outras unidades da UFRGS.

6. Professor Ricardo Reis palestra no FTFC
O professor Ricardo Reis ministrou palestra no
primeiro dia do evento “FTFC - Low Voltage Low
Power”, que teve Technical Sponsoring da IEEE
Circuits and Systems Society. A 10ª edição do
evento foi realizada em Marrakech, no Marrocos.
A palestra, com o título "Power Reduction by using
Transistor Networks", ocorreu no dia 30 de maio.
Leia mais: http://davis.isep.fr/ftfc/

7. Aluno do PPGC e sócio de empresa no CEI recebe prêmio do IEEE
Alécio Binotto, aluno de doutorado do PPGC sob orientação do Prof. Carlos Eduardo Pereira e sócio
da empresa i9Access, incubada no CEI, recebeu importante prêmio do IEEE. Seu trabalho em
telemedicina, desenvolvido em projeto que teve importante participação dos professores Valter
Roesler e Cirano Iochpe, foi escolhido entre 209 competidores internacionais para o prêmio máximo
da "2011 IEEE President's Change the World Competition". A entrega será em agosto, em cerimônia

em San Francisco, EUA, e representa mais uma comprovação da excelência da inserção internacional
do Instituto de Informática e de sua força de inovação tecnológica.
A comunicação da decisão afirma que o projeto apresentado entendeu o espírito da competição, que
busca o desenvolvimento de uma solução original para um problema do mundo real, usando
habilidades de engenharia, ciência, computação e liderança para beneficiar a humanidade. A i9Access
implementa resultados desse trabalho: trata-se de sistema através do qual são realizados os
exames/ecografias remotamente. Essa experiência já foi também estendida para monitoramento de
pacientes.
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