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Em 13 de fevereiro, o reitor Carlos Alexandre Netto assinou as
portarias de nomeação dos professores Luís da Cunha Lamb e Luigi
Carro, como professores titulares do Instituto de Informática da
UFRGS, selecionados após 15 anos sem concurso para o mais alto
cargo na carreira docente da Universidade.
O professor e diretor do INF, Luís Lamb,   registrou: “Temos que dar
bons exemplos aos jovens, para que se empenhem em ingressar no
magistério superior e contribuam para que a Universidade seja o
centro do saber na sociedade moderna”.

Foto: UFRGS

2. Professor e alunos do INF premiados na MMVR 19/NextMed – EUA 

O professor Anderson Maciel participou da 19ª edição da conferência multidisciplinar Medicine Meets
Virtual Reality – MMVR, organizada anualmente pela Nextmed nos Estados Unidos. Ele  apresentou o
trabalho "Anatomic Hepatectomy Planning through Mobile Display Visualization and Interaction" de
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sua autoria em conjunto com os alunos do PPGC, Henrique Galvan Debarba e Jerônimo Grandi, e
com o cirurgião Dinamar Zanchet, vinculado à UFCSPA. O trabalho apresentado recebeu o prêmio
“Poster Award”.
A Conferência MMVR reúne profissionais de computação com pesquisas em aplicações de ambientes
virtuais na área médica, bem como profissionais da área médica que investigam o uso dessas
ferramentas no diagnóstico e tratamento de seus pacientes.

3. Software criado pela i9access é
utilizado por hospitais do RS e SP 

A empresa gaúcha i9access Tecnologia Ltda,
incubada do CEI - Centro de Empreendimentos
em Informática do INF-UFRGS e, recentemente
vencedora do Prêmio IEEE Change the World,
firmou contrato com o Hospital Portinari (SP) e
com a Santa Casa de Porto Alegre (RS) para
implantação de seu software de telemedicina
iCare Web.
Com esta 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. Assim, estes
hospitais poderão atuar com procedimentos
médicos especializados feitos à distância para
a emissão de laudos ou avaliação de quadros
clínicos, ou ainda atuar no monitoramento da
saúde de pacientes. Este tipo de procedimento
permitirá aumentar a qualidade dos
diagnósticos e agilizar programas de prevenção
em todo o Estado do RS.

 

5. Escola de Social Networks e Game
Theory no INF 

Nos dias 29/2, 01/03 e 02/03, o INF sediou a
Escola "Social, Information, and Routing
Networks: Models, Algorithms, and Strategic
Behavior", que foi organizada pelo Programa de
Pós-Graduação do Instituto de Informática da
UFRGS, sob a organização local da professora
Luciana Buriol.

O evento ofereceu aos alunos da área de
Redes Sociais e Teoria dos Jogos de todo o
Brasil a oportunidade de atender aulas
ministradas na Escola, além de promover o
encontro de pesquisadores interessados
nessas áreas. E, os palestrantes foram: Prof.
Dr. Aris Anagnostopoulos, Sapienza University
or Rome, Italy; Profa. Dra. Luciana Buriol,
Instituto de Informática da Universidade Federal
do Rio Grande do Sul e Prof. Dr. Guido
Schäfer, CWI and VU University Amsterdam,
The Netherland.

4. INF recepcionou os novos alunos

No dia 5 de março, o Diretor Luís Lamb e a Vice-
Diretora Carla Maria Dal Sasso Freitas deram as
boas vindas aos novos alunos do Instituto de
Informática da UFRGS. Também participaram da
recepção os Coordenadores dos cursos de Ciência
da Computação e Engenharia da Computação,
professores Raul Fernando Weber e Sérgio Luis
Cechin, a secretária da COMGRAD Carmem Maria
Costa Pereira da Cunha, a bibliotecária-chefe
Beatriz Regina Bastos Haro, o responsável pelos
laboratórios Luis Otávio Soares e o representante
do Diretório Acadêmico Cleber Gugel Machado. Na
oportunidade os alunos assistiram uma
apresentação institucional sobre o INF, bem como
receberam informações sobre os cursos, biblioteca
e laboratórios.

Foto: Setor de Comunicação do INF
 

6. Prof. Ricardo Reis palestra no IPN 
México 

No dia 23 de fevereiro o professor Ricardo Reis
realizou conferência convidada no Instituto
Politécnico Nacional, na Cidade do México, em
comemoração ao aniversário de 15 anos da Pós-
Graduação da Escola Superior de Engenharia
Mecânica e Eletricidade do IPN - Instituto
Politécnico Nacional. O título da palestra foi
"Síntesis Física Automática de Red de
Transistores". O IPN conta atualmente com cerca
de 150 mil estudantes de engenharia apenas na



Cidade do México (http://www.ipn.mx).

7. Empresa Instor é destaque da RBS

A empresa Instor Projetos e Robótica Ltda, incubada no CEI-INF, foi um dos destaques da RBS
Notícias em matéria sobre pequenas e micro empresas responsáveis pela geração de empregos
formais no estado em 2012. Além da inovação tecnológica, a empresa vem investindo em gestão
organizacional, e com essa postura conquistou a norma ISO 9001: 2008. 

Setor de Comunicação:

Elaine Benfica
Profa. Luciana Nedel
Prof. Marcelo Walter
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