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No dia 20 de agosto, o Instituto de Informática da UFRGS inaugurou
232 novos computadores para os seus laboratórios de ensino. O reitor
Carlos Alexandre Netto, o vice Rui Oppermann e o diretor do Instituto,
Flávio Wagner, realizaram a entrega oficial dos equipamentos, que
custaram R$ 450 mil, adquiridos por meio do projeto Reestruturação e
Expansão das Universidades Federais - REUNI.

O Instituto de Informática passou a contar com todos os laboratórios de
ensino atualizados e também com um computador novo em cada sala
de aula e auditório. A renovação dos equipamentos irá atender
anualmente um público de mais de 2.300 estudantes da UFRGS. Para
o diretor Flávio Wagner a modernização dos laboratórios “permite ao
Instituto de Informática manter a excelência dos seus cursos, avaliados
como os melhores do Brasil”. Participaram da solenidade a pró-reitora
de Graduação, Valquiria Bassani; o pró-reitor de Planejamento e
Administração, Ario Zimmermann; o pró-reitor de Gestão de Pessoas,
Mauricio Viegas; professores,servidores e estudantes.

Foto: Setor de Comunicação do INF
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2. Formatura do Curso de Ciência da Computação 2011/1

Nesse primeiro semestre de 2011, formaram-se 16 alunos do curso de Ciência da Computação do
INF. No dia 19 de agosto, ocorreu no Salão de Atos da Reitoria a cerimônia de colação de grau dos
alunos Andrea Raymundo Balle, Eduardo Aquiles Affonso Radanovitsck, Eduardo Casotti Postal,
Francis Birck Moreira, Gabriel Maier Fernendes Vidueiro Pereira, Jonas Jeske, Pablo Cristini Guedes,
Vanius Zapalowski e William Wolmann Gonçalves, sendo oradores os alunos Andrea Raymundo Balle
e Eduardo Aquiles Affonso Radanovitsck e juramentista o aluno Jonas Jeske. No dia 22 de agosto,
ocorreu a formatura em gabinete dos alunos Guilherme Lazzarotto de Lima, Fernando Henrique Canto,
Giancarlo Rampanelli, Henrique Valer, Lucas Nowaczyk Seadi, Marco Antonio Wisniewski e Rodrigo
Brauwers.

O formando Marco Antonio Wisniewski recebeu a Láurea Acadêmica, por ter obtido ao longo do curso
mais de 80% de conceitos A nas disciplinas cursadas, e o Prêmio de Aluno Destaque da Sociedade
Brasileira de Computação. E o formando Giancarlo Rampanelli recebeu o Prêmio ASSESPRO de
Melhor TCC – Trabalho de Conclusão de Curso, enquanto seu orientador, o Prof. Valter Roesler,
recebeu uma distinção especial.

3. Prof. Ricardo Reis ministra palestra
convidada no 4th IEEE NANO 2011

"Power Consumption & Reliability in NanoCMOS"
foi o título da palestra convidada que o prof.
Ricardo Augusto da Luz Reis ministrou na
conferência IEEE NANO 2011, no dia 17 de
agosto, em Portland, USA. Trata-se de uma das
principais conferências internacionais em
nanotecnologias.

 

5. Palestra sobre Facebook no INF

Aconteceu no dia 02 de setembro, no Auditório
Castilhos, mais uma palestra integrante da Série
de Seminários do Instituto de Informática. Luiz
Fernando Sheidegger palestrou sobre "Moving
Fast and Breaking Things - Work@Facebook",
que abordou o ambiente de trabalho na equipe
de engenharia no Facebook, assim como dois
importantes projetos open-source liderados pelo
Facebook, HipHop (High-performance PHP) e
XHP, que juntos contribuem para a performance
e segurança do site.

4. Profa. Franziska Klügl da Universidade de
ÖrebroSuécia palestra no INF

No dia 2 de setembro, sexta-feira, a profa. Dra.
Franziska Klügl ministrou a palestra intitulada
"Multiagent Simulation - From Concepts to
Application". Trata-se de mais um evento resultado
da cooperação entre o INF-UFRGS e a
Universidade de Örebro-Suécia. O evento fez parte
da Série de Seminários do Instituto de Informática
UFRGS.

6. Prof. Daltro José Nunes na Comissão do
ENADE 2011

O prof. Daltro José Nunes, do INF, foi convidado a
participar da Comissão Assessora da área de
Computação do ENADE 2011. As Comissões
Assessoras de Área têm o papel de orientação e
assessoramento técnico aos docentes
selecionados pelo Inep como elaboradores e
revisores técnico-pedagógicos de itens. As
comissões não têm a função de elaborar questões
para a prova, mas atuarão no acompanhamento
dos processos de capacitação, revisão e
homologação de itens que passarão a integrar o
banco de itens da respectiva área ou cursos
superiores de tecnologia. Após a aprovação do
banco de itens, o Inep irá compor a prova do
ENADE.

7. Empresas apoiadas pelo CEIINF classificadas no Desafio Brasil 2011  Fase Regional



A empresa i9Access Tecnologia Ltda., incubada do CEI, ficou em 1º Lugar na Final Estadual do Rio
Grande do Sul do Desafio Brasil 2011, classificando-se para a Fase Final Nacional que foi realizada
em São Paulo nos dias 30 e 31 de agosto de 2011, avançando cada vez mais no uso de recursos da
Telemedicina. A empresa é pioneira em Telessaúde e especialista em estreitar a relação
médico/paciente através da tecnologia, disponibilizando soluções de software que melhoram a
qualidade de vida das pessoas e atendem as reais necessidades da gestão pública e privada em
relação à saúde. A empresa Just Play Entretenimento Digital Ltda., apoiada pelo PRIME do
CEI/UFRGS, obteve o 2° Lugar na Final Estadual. A Just Play IT é uma empresa de desenvolvimento
de produtos de entretenimentos digitais baseadas em plataformas web.

O Desafio Brasil, que está na sua 6ª edição, é uma competição de start-ups de base tecnológica
idealizada pela Intel e coordenada pelo GVcepe, com apoio de diversos parceiros do setor. Os
projetos classificados no Desafio Brasil Nacional disputam as finais do Desafio Intel América Latina e
concorrem a vagas no Intel Global Challenge 2011, que será realizado na Universidade da Califórnia –
Berkeley, Estados Unidos
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