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1. Professores do INF concretizam a criação do LICIA em
Grenoble

1. Professores do INF

O professor Flávio Rech Wagner - diretor do INF, e os professores
Philippe Olivier Alexandre Navaux e Nicolas Bruno Maillard, diretores
LICIA em Grenoble
do LICIA pelo lado brasileiro, participaram de reunião em Grenoble,
França, em setembro, para finalizarem o termo de criação do
Laboratoire International en Calcul Intensif et Informatique Ambiante2. INF sediará o primeiro
LICIA, e tratarem do workshop de lançamento do laboratório
Workshop do LICIA
internacional. Participaram da reunião os professores do LIG Laboratoire d'Informatique de Grenoble, Hervé Martin e Marie-Christine
3. “Design, Implementation, Rousset, e os co-diretores do LICIA, pelo lado frances, professores
Jean-Marc Vincent e Yves Denneulin.
and Evaluation of a Tight
concretizam a criação do

Integration of Database and
Workflow Engines” foi tema

Os professores participaram de apresentações para alunos de
graduação da escola ENSIMAG (École Nationale Supérieure en
Informatique et Mathématique Appliquée) da Universidade de Grenoble
- INP, que possui acordo de intercâmbio e de dupla-diplomação com o
4. CEI completa 15 anos e
lança Concurso “Boas Ideias Instituto de Informática. Após as apresentações, encontraram-se com
alunos dos cursos de CIC e ECP, atualmente em intercâmbio em
para Inovar”
Grenoble.
de palestra no INF

5. Cursos de Ciência da
Computação e Engenharia
de Computação do INF
receberam 5 estrelas na
avaliação do Guia do
Estudante Abril

6. Aluno do PGMicro ganha
primeiro lugar em concurso
do RADECS

2. INF sediará o primeiro Workshop do LICIA
O primeiro Workshop do LICIA será organizado nos dias 31 de outubro e 1º de novembro, no INFUFRGS. O evento contará com a participação de cerca de 15 pesquisadores de Grenoble, além de
autoridades científicas representando o INRIA (Institut National de Recherche en Informatique et
Automatique) e o CNRS (Centre National de Recherche Scientifique). Os cientistas de Grenoble
representarão as seguintes áreas de trabalho do LICIA: Sistemas de Informação, Processamento de
Alto Desempenho, Sistemas Distribuídos, Inteligência Artificial, Sistemas embarcados, entre outras. O
evento contará com três palestras convidadas, sendo uma com autoridade brasileira, a ser confirmada,
e duas com autoridades francesas: o Prof. Dr. Sacha Krakoviak e o Dr. Yves Demazeau.

O workshop terá por objetivos apresentar o LICIA à comunidade do INF, seu histórico e seu
funcionamento, bem como possibilitar encontros entre os pesquisadores envolvidos em cada área
para identificar as prioridades científicas, e os objetivos para os próximos anos.

3. “Design, Implementation, and Evaluation
of a Tight Integration of Database and
Workflow Engines” foi tema de palestra no
INF
No dia 30 de setembro (sexta-feira), às
12h45min, no Auditório Prof. José Mauro
Volkmer de Castilho, no prédio 72 do Instituto de
Informática, aconteceu a palestra intitulada
“Design, Implementation and Evaluation of a
Tight Integration of Database and Workflow
Engines”, ministrada pelo Dr. Bernhard
Mitschang da Universidade de Stuttgart,
Alemanha. Trata-se de mais um evento da Série
de Seminários realizado pelo Instituto, que
objetiva apresentar temas atuais e de alta
importância para sua comunidade.

4. CEI completa 15 anos e lança Concurso
“Boas Ideias para Inovar”
O Centro de Empreendimentos em Informática da
UFRGS, completou 15 anos no mês de setembro,
e lançou o Concurso Boas Ideias para Inovar, com
a finalidade de promover, premiar e desenvolver o
espírito empreendedor da comunidade na área de
Tecnologia da Informação, sendo permitida a
participação de pessoas físicas vinculadas a
empresas das incubadoras ligadas à Reintec,
professores,
funcionários,
estudantes
e
colaboradores convidados vinculados à UFRGS.
As inscrições estão abertas e irão até às 23h55min
(horário local) do dia 16 de outubro de 2011. O
prêmio para a melhor ideia é um iPad.
Adicionalmente, os três melhor colocados
ganharão também consultoria para montagem de
planos de negócios para as respectivas
proopostas, visando a concretização das ideias.
Informações do Regulamento: www.inf.ufrgs.br/cei

O Centro de Empreendimentos do Instituto de
Informática da Universidade Federal do Rio Grande
do Sul (CEI) é uma incubadora de base tecnológica
que incentiva projetos com caráter inovador na
área da Tecnologia da Informação.
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5. Cursos de Ciência da Computação e
Engenharia de Computação do INF
receberam 5 estrelas na avaliação do Guia
do Estudante Abril

Os cursos de Ciência da Computação e

6. Aluno do PGMicro ganha primeiro lugar
em concurso do RADECS
O aluno de mestrado do PGMicro-UFRGS, Walter
Bartra, orientado pelo prof. Ricardo Reis venceu o
"Concurso
Abierto
para
Estudiantes
Latinoamericanos" do evento RADECS 2011, na
Modalidade B de "Arquivos Multimedia", com o
trabalho "Simulation of Alpha Particle Impact on
NP Silicon Junctions".

Engenharia de Computação do Instituto de
Informática da UFRGS, receberam 5 estrelas, o
máximo, na avaliação de cursos superiores do
Guia do Estudante - Editora Abril. O GE realizará
no dia 5 de outubro, em São Paulo, a 7ª edição
do Prêmio Melhores Universidades Guia do
Estudante, quando consagrará as melhores
instituições de ensino superior brasileiras e seus
cursos.

O trabalho premiado está publicado no endereço:
http://www.inf.ufrgs.br/~wecbartra/

O Prêmio Melhores Universidades GE tem como
objetivo identificar, disseminar e recompensar as
melhores instituições de ensino superior
brasileiras, na avaliação de cursos superiores
feita pelo Guia do Estudante. Em 2011, foram
avaliados 10.392 cursos de 2.035 instituições de
ensino superior de todo o Brasil, e 4.329 cursos
foram "estrelados".
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