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No início do semestre, os alunos da Engenharia de Computação do
INF realizaram um “Trote Solidário”, arrecadando brinquedos, roupas e
alimentos não perecíveis para doação.   O Instituto do Câncer Infantil
do Rio Grande do Sul foi a instituição escolhida para receber as
doações.     O aluno Bruno Inokawa foi o responsável pela iniciativa e
coloca: “A ideia do trote solidário sempre esteve presente. Veteranos
sempre comentaram a vontade de fazer e após ter visto uma imagem
de um trote solidário que se espalhou pelas redes sociais, conversei
com meus colegas para fazer o nosso também. Após pesquisar, achei
que fazer doações ao Instituto de Câncer Infantil seria a melhor opção,
pois as crianças e famílias de lá vivem apenas dessas doações e
auxílio de voluntários.”

Foto: Bruno Inokawa
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Lourdes Tassinari

"A técnica-administrativa Lourdes Tassinari (a
querida Lurdinha) acompanhou o nascimento e
consolidação do Instituto de Informática e
aposentou-se em maio. Ela ingressou na
Universidade aos 15 anos como estagiária e
sempre se dedicou à área de informática. Muito
contribuiu para o nosso crescimento e atingiu
reconhecimento nacional ao gerenciar eventos e
apoiar nossos professores na organização de
inúmeras conferências, simpósios e escolas.
Foi presença marcante com sua alta
competência sempre que o INF organizava
eventos de médio e grande porte. Tornou-se
referência nacional na organização de eventos
científicos na área de computação. Além disso,
sempre teve conduta profissional destacada,
sendo uma colega assídua e altamente
competente. Desejamos que ela continue
apoiando o crescimento da universidade e que
seja muito feliz nos seus novos desafios", diz o
Diretor Luís da Cunha Lamb.
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Rosa Viccari

A professora Rosa Maria Viccari é a mais nova
professora titular do Instituto de Informática da
UFRGS. No dia 23 de março, o reitor da
Universidade, Carlos Alexandre Netto, assinou a
portaria de nomeação para o cargo de Professor
da Carreira do Magistério Superior, classe
Titular, junto ao Departamento de Informática
Teórica do INF. Trata-se do mais alto cargo na
carreira docente da Universidade, conquistado
em virtude de habilitação em concurso público

Carlos Heuser

"No mês de abril, o professor Carlos Alberto
Heuser se aposentou.   Heuser foi professor do
Instituto de Informática por 31 anos, tendo atuado
anteriormente como analista de sistemas e
programador, inclusive junto ao CPD da UFRGS.
Muito admirado por seus alunos, colegas e pelos
técnicos-administrativos, atingiu reconhecimento
internacional pela qualidade de suas pesquisas e
pela sua liderança no grupo de Sistemas de
Informação.
Foi chefe do Departamento de Informática
Aplicada e coordenador do PPGC, sempre
participando de decisões fundamentais na história
do INF. Seu talento em sala de aula também foi
amplamente reconhecido inúmeras vezes. Foi
paraninfo e professor homenageado em diversas
formaturas. Heuser também escreveu o livro
‘Projeto de Banco de Dados’, que hoje é um 'best-
seller’ da Série de Livros Didáticos do Instituto,
adotado em dezenas de universidades brasileiras.
Formou uma geração de profissionais que atuam
tanto em empresas, quanto em universidades no
Brasil e exterior." Em nome da comunidade do
INF, o Diretor Lamb deseja felicidades em seus
novos desafios e que ele continue inspirando seus
alunos e amigos.

4. INF na 10ª edição do Portas Abertas da
UFRGS

No sábado, dia 12, o Instituto de Informática da
UFRGS participou da 10ª edição do Portas
Abertas da UFRGS, evento que   recepciona a
comunidade e aqueles que estão se preparando
para escolher sua formação de nível superior. As
atividades iniciaram às 9h, com a participação de
professores, técnicos-administrativos e
acadêmicos do Instituto, que recepcionaram os
visitantes.
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de provas e títulos, homologado em 27 de
dezembro de 2011.

Professor Anderson Maciel no Portas Abertas
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