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Entre os anos de 2009 e 2010, o professor do INF Manuel Menezes de Oliveira Neto
trabalhou no Media Lab - Laboratório do Instituto de Tecnologia de Massachusetts - MIT,
nos Estados Unidos, cuja ênfase é a multidisciplinaridade e a concepção de novas ideias,
unindo criatividade e tecnologia. Nesse período, o professor e seu aluno de doutorado Vitor
Pamplona, em parceira com pesquisadores da UFF - Universidade Federal Fluminense e
do MIT, iniciaram os projetos do Netra e do Catra. O Netra é um dispositivo para verificar
as características de refração do olho, ou seja, os graus de miopia, hipermetropia e
astigmatismo, enquanto o Catra é um dispositivo para detectar a catarata. De acordo com o
professor Manuel, “a participação do Instituto de Informática da UFRGS foi determinante
para o desenvolvimento dos dois projetos”.

As novas ferramentas de triagem serão apresentadas na conferência SIGGRAPH
promovida pelo Special Interest Group on GRAPHics and Interactive Techniques da ACM –
mais importante conferência anual de computação gráfica, que acontecerá de 07 a 11 de
agosto, em Vancouver, no Canadá.

Senhor
Francisco, testando o dispositivo CATRA em Teresina-PI.
Foto: Erick B. Passos
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Obrigado Pablo
Foto: Ro Chagas

Nos dias 19 de junho e 3 de julho, na HD Sport Center - Centro
Gaúcho, ocorreram as duas fases do campeonato de futebol do
DACOMP 2011/1, coordenado por Gabriel Roleto Cardoso e
Eduardo Mathias Tarouco. O tradicional campeonato é realizado
todo semestre e os times são compostos por alunos, ex-alunos,
professores e funcionários do Instituto de Informática. O
campeonato do primeiro semestre de 2011 teve 15 times inscritos
e foi patrocinado pela Wizard.

Os times vencedores foram: 1º lugar - Obrigado Pablo; 2º lugar -
Void C++ e 3º lugar - Magavilha. O primeiro lugar, além de
medalhas, recebeu a taça de campeão, e o segundo e terceiro
lugar receberam medalhas. Após a premiação, ocorreu um
churrasco comemorativo. Também foram premiados, com uma
medalha, o goleador, Andrei, do Obrigado Pablo, com 10 gols
marcados, e o goleiro menos vazado, Gabriel, do Trivelinha, com
média de 1 gol sofrido por jogo.

3. Aprovada parceria entre o INF e o Laboratório de Informática de Grenoble   

O Instituto de Informática da UFRGS firmou parceria estratégica com o Laboratoire d'Informatique de
Grenoble, da França, para a criação do LICIA, sigla em francês do Laboratoire International en Calcul
Intensif et Informatique Ambiante, ou Laboratório Internacional em Processamento de Alto Desempenho e
Informática Ambiente. O projeto para a criação do LICIA foi aprovado em junho pelo CNRS - Centre
National de la Recherche Scientifique (o CNPq da França).

Trata-se do único Laboratório Internacional Associado da área de Computação aprovado pelo CNRS no
Brasil. A parceria terá vigência de quatro anos, prorrogável por igual período. Todos os integrantes do
Laboratório de Grenoble e os pesquisadores do INF poderão participar de projetos no escopo desta
parceria. Entre as áreas de cooperação estão previstos trabalhos em processamento de alto desempenho,
sistemas embarcados, redes de sensores, sistemas de informação, informática teórica, visualização
científica e aprendizagem assistida por computador.

Diversos professores do INF tiveram importante participação na proposição e montagem do projeto, com
especial destaque para o Prof. Nicolas Maillard.
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Os professores Lisandro Zambenedetti Granville e
Luciano Paschoal Gaspary foram eleitos para a
Diretoria da Sociedade Brasileira de Computação,
como vice-presidente e diretor administrativo,
respectivamente.

O professor Marcelo Walter foi eleito membro titular
do Conselho da SBC para o quadriênio 2011-2015
e o professor Ricardo Augusto da Luz Reis, como
membro suplente, para o biênio 2011-2013. O Prof.
Flávio Rech Wagner também faz parte do
Conselho desde 2009.

No dia 29 de junho, o prof. Philippe Navaux, foi
escolhido membro titular do CTC – Conselho
Técnico Científico da Educação Superior da CAPES,
para o triênio 2011-2013. Atualmente o Prof. Navaux
é Coordenador do Comitê da Área de Ciência da
Computação. A escolha dos novos membros do
Conselho aconteceu durante a reunião dos
Coordenadores de Área, presidida pelo Diretor de
Avaliação Livio Amaral.

A solenidade de instalação do novo Conselho da
CAPES contou com a presença de seu Presidente,
Jorge Almeida Guimarães.

6. INF presente nos GTs das Áreas Temáticas do PDTI da UFRGS

Servidores técnico-administrativos e professores do Instituto de Informática foram nomeados para os
Grupos de Trabalho das Áreas Temáticas do PDTI (Plano de Desenvolvimento de Tecnologia da
Informação) da UFRGS. O plano tem o objetivo de promover o planejamento em tecnologia da informação
para o futuro da Universidade e deve ser encaminhado para apreciação do Conselho Universitário até o
final do ano.

Para a execução do projeto 56 servidores da UFRGS foram designados para atuarem em 11 áreas
temáticas e 13 deles são do Instituto de Informática. São eles: Redes de Computadores - Alexandre da
Silva Carissimi e João Cesar Netto; Sistemas de Informação - Leandro Krug Wives; Recursos
Humanos - Luís da Cunha Lamb (neste grupo também está Carlos Eduardo Pereira, orientador do
PPGC); Atendimento ao Usuário - Luis Otávio Soares; Computação de Alto Desempenho - Philippe
Olivier Alexandre Navaux; Segurança Computacional - Raul Fernando Weber, Luciano Paschoal
Gaspary e Antonio Marinho Pilla Barcellos; Governança de TI - Marcelo Soares Pimenta; Aquisição -
Luis Otávio Soares; Tecnologias da Informação e Comunicação na Educação - José Valdeni de Lima;
Novas Tecnologias - Rosa Maria Vicari e Valter Roesler (neste grupo também está Liane Margarida
Rockenbach Tarouco, orientadora do PPGC).

Setor de Comunicação:

Elaine Benfica
Vera Corrêa

Profa. Luciana Nedel
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