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Dia 21 de junho aconteceu a entrega do Prêmio Destaque em Ciência e Tecnologia
Cidade Porto Alegre, em reconhecimento às personalidades e entidades que se
destacaram em nossa cidade. O professor Luis da Cunha Lamb foi vencedor na
categoria Personalidades Área Acadêmica e o Prof. Newton Braga Rosa vencedor
na categoria Personalidades Setor Público.

O Prefeito de Porto Alegre, José Fortunati, e o Presidente do Conselho Municipal
de Ciência e Tecnologia – COMCET, Jorge Antonio Branco, foram os anfitriões da
cerimônia que aconteceu às 19h30min, no Auditório do do Prédio 32, da Pontifícia
Universidade Católica do Rio Grande do Sul – PUCRS.

2. Nova servidora no INF

Desde o dia 06 de junho, o INF conta com nova servidora técnica-
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administrativa, Valéria Simone Georg, que veio transferida do
Instituto de Letras. A Valéria veio em permuta pela servidora Ester
dos Santos Oliveira, que está se transferindo para o Instituto de
Letras, e desempenhará suas atividades junto à Secretaria dos
Departamentos, ramal 7033, e-mail: vsgeorg@inf.ufrgs.br

Enquanto isto, a servidora Rose Mari Nunes passou a
desempenhar a Chefia da nova secretaria unificada dos dois
Departamentos - Informática Aplicada e Informática Teórica.

3. Representantes da empresa Schlumberger no INF   

Nos dias 16 e 17 de junho, representantes da empresa Schlumberger estiveram no INF e proferiram
palestra sobre a empresa e, também, realizaram entrevistas de recrutamento. A Schlumberger é uma
grande empresa multinacional na área do petróleo e atua há décadas no país e, desde o ano de 2007,
possui um centro de pesquisas no Rio de Janeiro.

4. Prof. Daltro Nunes recebe Prêmio Newton
Faller  SBC

Foi concedido ao Prof. Daltro Nunes o Prêmio
Newton Faller – 2011, que será entregue durante a
cerimônia de abertura do XXXI Congresso da
Sociedade Brasileira de Computação – SBC, que
acontecerá em Natal-RN, de 19 a 22 de julho. O
Prêmio Newton Faller homenageia membros da
SBC que se distinguiram ao longo de suas vidas
por serviços prestados à Sociedade, e é exclusivo
a sócios efetivos e fundadores.

É uma justa homenagem ao Prof. Daltro que, com
o seu trabalho no INF-UFRGS, na SBC e em
inúmeras Universidades, tem contribuído
decisivamente para que a Ciência da Computação
se estabeleça como ciência respeitada entre as
demais áreas no Brasil, junto aos órgãos de
fomento, governo e sociedade.

5. Professor Ricardo Reis participa de missão e
evento na Coreia do Sul

Entre os dias 30 de maio e 3 de junho, o professor
Ricardo Reis participou de missão à Coreia do Sul,
como integrante da comitiva do Rio Grande do Sul
que visitou o país, encabeçada pelo Governador
Tarso Genro e contando com diversos
representantes do governo, de empresas e da
academia. Também fizeram parte da missão os
professores João Schmidt, Pró-Reitor de Pesquisa
da UFRGS, e Carlos Eduardo Pereira, Vice-Diretor
da Escola de Engenharia e orientador do PPGC.

Na quinta-feira, dia 2, na cidade de Daejeon, o
professor Reis efetuou uma palestra no evento
"Korean-Brazil Workshop on Mobile Communication
Technologies", intitulada "Semiconductor
Technology & Market Trends in Brazil". Na palestra
foram incluídos slides com um breve relato da
UFRGS, Instituto de Informática e atividades do
Grupo de Microeletrônica. Na oportunidade, ele
encontrou também o Prof. Sung-Hoon Choa, da
Universidade Nacional de Ciência e Tecnologia de
Seoul, que  possivelmente visitará a UFRGS no
próximo ano.

6. Prof. Flávio Rech Wagner participa do Encontro da ICANN em Cingapura

No período de 19 a 24 de junho, prof. Flávio participou do 41o. Encontro Público da ICANN, em
Cingapura, na qualidade de conselheiro do CGI.br. A ICANN é a entidade internacional responsável pela
gestão dos nomes de domínio da internet.

O Prof. Flávio aproveitou sua estada em Cingapura para participar de reuniões com agências e
universidades, para tratar de assuntos relacionados à cooperação acadêmica entre a UFRGS e
instituições de Cingapura, dando seguimento a negociações já iniciadas através da Secretaria de
Relações Internacionais.
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As reuniões aconteceram com a Contact Singapore, que é a agência do governo que promove a ida de
estudantes de graduação e mestrado para estágios em Cingapura; com a agência A*Star, que junto com
as universidades NTU e NUS está oferecendo à UFRGS um programa de bolsas de doutorado integral; e
com o EDB - Economic Development Board, que é a agência do governo que promove investimentos em
Cingapura. Também participou de reunião na Nanyang Technological University, que é uma das duas
universidades de excelência de Cingapura. Nesta, visitou a Escola de Engenharia de Computação,
oportunidade em que conversou com o prof. Douglas Maskell, da área de sistemas embarcados, e com o
prof. Thambipillai Srikanthan, diretor da escola. Ambos demonstraram grande interesse em cooperar com
a UFRGS e em realizar intercâmbio de estudantes.
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