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1. Professor Palazzo publica eBook

1. Professor Palazzo publica

O prof. José Palazzo Moreira de Oliveira lança um novo eBook
dedicado aos jovens pesquisadores e alunos. O livro trata da escolha
de curso, da procura correta de orientação e mostra o caminho para
obter boas publicações. Neste livro é condensada sua experiência
2. Software criado pela
como professor e autor e, também, como avaliador de journals e
i9access, incubada do CEI, é
conferências. Esta experiência foi complementada com as opiniões
utilizado por hospitais do
dos leitores do blog e das discussões em listas.
eBook

RS e SP

Link: http://www.amazon.com/dp/B006ZBX2T4
3. Alunos do INF estagiaram
na empresa SAP

4. INF participa da
organização da XVI ELAVIO

5. Formatura do Curso de
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2. Software criado pela i9access, incubada do CEI, é utilizado por hospitais do RS e SP
A empresa gaúcha i9access Tecnologia Ltda, incubada no CEI - Centro de Empreendimentos em
Informática do INF-UFRGS, e recentemente vencedora do Prêmio IEEE Change the World, firmou
contratos com o Hospital Portinari (SP) e com a Santa Casa de Porto Alegre (RS) para implantação de
seu software de telemedicina iCare Web.
Com essa solução da i9access, a Santa Casa passou a ofertar serviços médicos - de imagens e
vídeos - pioneiros no Estado para telemedicina obstétrica, abdominal, cardiológica, dentre outros.

Mais informações: http://theinstitute.ieee.org/benefits/humanitarian-fforts/students-bring-health-care-tounderserved-patients ou i9access - Alécio Binotto-abinotto@i9access.com.br
3. Alunos do INF estagiaram na empresa
SAP

4. INF participa da organização da XVI
ELAVIO

Seis alunos dos cursos de Ciência da
Computação e Engenharia de Computação do
Instituto de Informática da UFRGS realizaram
estágio, nos meses de janeiro e fevereiro, na
empresa SAP Labs do Brasil, em São Leopoldo.
Os alunos selecionados foram: Rafael Galuchka,
Lucas Rigo, Miller Biazus, Pedro Morales,
Francis Mwanza e Tiago Jost.
O objetivo do programa é proporcionar aos
estudantes conhecimento do mercado de
trabalho, aproveitando o recesso escolar. O
programa, que é pioneiro nessa categoria, foi
criado exclusivamente para os alunos do INF e é
resultado de esforços dos professores Karin
Becker e Sergio Luis Cechin, com o apoio das
Comissões de Graduação dos cursos.

De 05 a 10 de fevereiro de 2012 aconteceu em
Bento Gonçalves-RS, a XVI ELAVIO - Escuela
Latinoamericana de Verano en Investigación
Operativa. O evento promoveu discussões em
tópicos de fundamentos, aplicações e temas
interdisciplinares
relacionados
à
Pesquisa
Operacional. Os tutoriais e palestras foram
ministrados
por
10
Professores
e/ou
Pesquisadores do Brasil, Chile, Holanda, Espanha,
França e Estados Unidos.
O comitê organizador da XVI ELAVIO foi formado
pela professora Luciana Salete Buriol e Luís da
Cunha Lamb, diretor do Instituto de Informática,
em parceria com a Escola de Administração da
UFRGS, a Universidade Federal de Santa Maria e
a Universidade Federal do Pampa. Também
integraram o comitê organizador, os alunos de
pós-graduação do INF: Fernando Stefanello,
Márcio Dorn, Bruno Menegola, Árton Dorneles e
Alexander Benavides.

5. Formatura do Curso de Ciência da
Computação 2011/2
A cerimônia de colação de grau dos graduandos
em Ciência da Computação - 2011/2 aconteceu
no dia 01 de fevereiro de 2012, às 18h30min, no
Salão de Atos da Reitoria da UFRGS.

Link para a lista de Formandos.

6. Formatura do Curso de Engenharia de
Computação 2011/2
A cerimônia de colação de grau dos graduandos
em Engenharia de Computação - 2011/2 foi
realizada no dia 22 de janeiro de 2012, às 11h, no
Salão de Atos da Reitoria da UFRGS.
Link para a Lista de Formandos.
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