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No dia 16 de outubro, o prof. Flávio Rech Wagner deixou a Direção do
Instituto de Informática para dedicar-se unicamente à Direção do novo
Parque Científico e Tecnológico da UFRGS. Para o prof. Flávio, "foi
uma honra e orgulho ter recebido por duas vezes a confiança da
comunidade do INF para conduzir a Direção do Instituto, ao lado do
prof. Lamb. A busca da excelência em todas as atividades, a
transparência das ações e a promoção do trabalho colaborativo, tanto
administrativo como acadêmico e político, sempre pautaram a gestão".
Afirma ainda que "o INF tem uma bela trajetória à frente e que ele
continuará dando sua contribuição com o mesmo entusiasmo,
acreditando no potencial a ser explorado, na expectativa de uma maior
liderança nacional e relevância internacional. E que, trabalhando pela
implantação e consolidação do Parque Científico e Tecnológico,
ancorado na excelência acadêmica da UFRGS, estará colaborando
para que o INF alcance seus objetivos".

O prof. Luís da Cunha Lamb assumiu como Diretor pró-tempore do
INF, tendo como missão a convocação e realização de eleições para
que, num prazo de 30 dias, uma nova Direção assuma a condução do
Instituto
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2. INF abre concurso para Professor Titular

Depois de mais de uma década sem concurso para a classe Professor Titular, o reitor Carlos
Alexandre Netto assinou, no dia 28 de setembro, o edital que prevê concurso público para o
preenchimento de duas vagas. No total, a UFRGS recebeu 117 autorizações para a realização de
concurso em todos os departamentos, sendo o Instituto de Informática o primeiro a ter seu edital
aprovado e já publicado no Diário Oficial da União.

Para o professor do INF, Carlos Arthur Lang Lisboa, presente ao ato de assinatura, “o quadro docente
do Instituto é altamente qualificado, mas muitos não conseguiam progredir na carreira. A abertura de
concurso, inicialmente na Informática Aplicada e Informática Teórica, serve como um incentivo para os
professores continuarem trabalhando e investindo cada vez mais na inserção internacional do
Instituto”. O pró-reitor de Gestão de Pessoas, Maurício Viegas, destacou que essa ação era há muito
aguardada pelos professores e que a abertura dos dois concursos marcam a retomada desse
processo paralisado há cerca de 10 anos.

3. Prof. Daltro Nunes foi o keynote speaker
do XXV SBES

O prof. Daltro Nunes, do INF, foi o keynote
speaker do XXV Simpósio Brasileiro de
Engenharia de Software – SBES, e na sua fala
destacou a grande defasagem existente entre as
engenharias tradicionais e a Engenharia de
Software, no que diz respeito a padrões de
projetos, robustez e corretude. Também,
abordou o uso de métodos formais para
especificação de software, visando garantir a
forma correta do mesmo. Finalizou, falando
sobre Educação em Computação em geral e
Educação em Engenharia de Software em
particular.
O Simpósio aconteceu durante o Congresso
Brasileiro de Software-CBSoft2011, na cidade de
São Paulo de 26 a 30 de setembro. É o principal

4. Reforço na equipe de servidores do INF

A equipe de servidores técnico-administrativos do
INF-UFRGS foi reforçada, em setembro, com a
entrada do Assistente em Administração, Gabriel
Correa Menezes, que já está atuando junto à
Secretaria dos Departamentos ocupando a vaga de
Magda Helena Gorstka, que se aposentou.



evento brasileiro que integra as comunidades
acadêmica, industrial e governamental com o
intuito de promover discussões sobre as mais
recentes pesquisas, tendências e inovações –
práticas e teóricas – na área de software.

 

5. Prof. Dante Barone do INF recebe prêmio
latinoamericano da Associação
Odontológica Mundial

Durante o IV Congreso da La Región
Latinoamericana de la IADR–International
Association for Dental Research-2011, realizado
na cidade de Santiago, no Chile, de 3 a 4 de
outubro, o Brasil ganhou pela primeira vez o
Prêmio de U$10.00,00 para realização do
Proyecto multicénctrico de la Región
Latinoamericana. O trabalho apresentado foi:
"Estudio y análisis de la informática odontológica
en países Latinoamérica". Autores: Dante
Augusto Couto Barone, do Instituto de
Informática e Márcia Cansado Figueiredo, da
Faculdade de Odontologia, ambos da UFRGS, e
Maria del Carmen López Jordi, e Carolina
Pereira, da UDELAR -Uruguai.

6. PPGC do INF abre inscrições para
Mestrado e Doutorado

O Programa de Pós-Graduação em Computação
do Instituto de Informática da UFRGS abriu
inscrições para o mestrado e doutorado, e o prazo
para inscrições encerrará no mês de novembro.
Nesse ano, o processo seletivo do mestrado
apresenta algumas novidades em relação aos
anos anteriores: o POSCOMP continua sendo
obrigatório para candidatos residentes no Brasil,
mas os candidatos que se inscreverem com a nota
obtida no exame do ano anterior podem concorrer
à bolsa da mesma forma que candidatos com
POSCOMP de 2011. Há também um edital
específico para candidatos estrangeiros não
residentes no país.

O prazo para inscrições: Mestrado até o dia 15/11;
Doutorado até 20/11, e maiores informações estão
disponíveis no sistema de inscrições online:
http://ppgc.inf.ufrgs.br/

7. INF recebeu visita de empresários franceses

No dia 13 de outubro, o INF-UFRGS recebeu a visita dos Srs. Gérard Poirier e Pascal Mangold, da
empresa Dassault Aviation, e Jean Noel Maffi-Berthier, da empresa Thalès. Essas duas grandes
empresas francesas são líderes no mercado da aviação militar e dos transportes em geral, e fazem
parte do consórcio que produz e comercializa o avião de caça Rafale.

Os executivos se encontraram com a direção do INF e visitaram o CEI, antes de se reunir com a
Secretaria de Desenvolvimento Tecnológico e a Secretaria de Relações Internacionais no campus
central da UFRGS. Apresentaram sua proposta em organizar um Workshop, junto com a FIERGS,
para discutir transferência de tecnologia na área da aviação e de sistemas embarcados, no contexto
da eventual compra pelo Brasil do caça.
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