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No dia 24 de maio, os professores Sara Diamond, presidente (reitora) da Ontario College of Art & Design
(http://www.ocadu.ca/), Canadá, e Benoit Macq, próreitor no conselho de serviço à sociedade da UCL, Bélgica,
palestraram para toda a comunidade do Instituto de Informática da UFRGS a convite do Grupo de Computação
Gráfica, Processamento de Imagens e Interação. O evento aconteceu no INF.
Sara Diamond tem trabalhado por muitos anos com computação, arte e novas mídias, sendo um dos seus
trabalhos mais conhecidos o projeto Code Zebra (http://www.codezebra.net/). Em sua apresentação, falou sobre
sua instituição e seu interesse em receber alunos do INF através de diversos tipos de intercâmbio, com foco no
Ciência sem Fronteiras e, também, sobre seus tópicos atuais de pesquisa.
O palestrante Benoit Macq é diretor do laboratório TELE da UCL, Bélgica, e tem trabalhado diretamente no
contato entre a universidade e as empresas. Além de pesquisador na área de comunicações imersivas,
visualização e coregistro de imagens médicas, é cofundador de diversas companhias spinoff. Um dos
principais tópicos da sua apresentação foi sobre os modelos de transferência de tecnologia e de incubadoras
que vêm sendo aplicados, bem como os modelos futuros. O tópico é bem atual considerando a recente criação
do Parque Científico e Tecnológico da UFRGS.
2. Chapter sediado na UFRGS recebe prêmio Chapter of The Year

Aniversariantes do

Durante o Jantar de Gala do ISCAS 2012, que ocorreu no dia 22 de maio em Seoul na Coréia, o Chapter Rio
Grande do Sul da IEEE Circuits and Systems Society (CASS) ganhou, pelo segundo ano consecutivo, o prêmio

Mês de Junho
01 - Glaucia Souza

de Chapter of The Year, dentre todos os Chapters da CASS existentes pelo mundo. O prêmio foi recebido pelo
prof. Ricardo Reis, coordenador do Chapter sediado na UFRGS.
Leia mais: http://www.iscas2012.org/

(Bolsista)
03 - Anderson Bargmann
(Bolsista)
07 - Roberto Bins Ely
08 - Philippe Navaux
11 - Hisham Muhammad
(Prof. Substituto)
14 - Jandir dos Santos

3. Representantes do INF nas comissões permanentes do CEPE e CONSUN
Professores do Instituto de Informática da UFRGS foram indicados para as comissões permanentes do CEPE e
CONSUN. Foram indicados:
Comissões Permanentes do CEPE:
Prof. João Netto  Comissão de Recursos
Prof. Anderson Maciel  Comissão de Legislação
Prof. Raul Weber  Comissão de Diretrizes do Ensino, Pesquisa e Extensão
Comissões Permanentes do CONSUN:
Prof. Sérgio Bampi  Comissão de Orçamento e Regência Patrimonial
Prof. Luís da Cunha Lamb  Comissão de Legislação e Regimentos e Comissão de Redação.

(Bolsista)

4. Desafios do Processo Eletrônico da Justiça Federal da Região Sul é tema de palestra no INF
18 - Marcus Ritt
24 - Rosa Viccari
26 - Luís Lamb (Diretor)

A palestra “Desafios do Processo Eletrônico da Justiça Federal da Região Sul”, com Cristian Ramos Prange,
Diretor de TI do TRF e exaluno do INF, foi mais um evento da Série de Seminários realizado pelo Instituto de
Informática e aconteceu no dia 11 de maio, no Auditório Prof. Castilho.
O Brasil é pioneiro em fomentar e adotar sistemas de processos judiciais eletrônicos. Na região Sul, desde
2010, novos processos na Justiça Federal tramitam exclusivamente em meio eletrônico (isto é, ações judiciais
em papel não são mais aceitas). Com resultados expressivos na redução do tempo de tramitação processual e
na maior economia de recursos, a adoção obrigatória do sistema de processo eletrônico tem apresentado
grandes desafios para a área de Tecnologia da Informação. A apresentação revisou os cinco principais desafios
tecnológicos, passando de aspectos relevantes de construção de interfaces de sistemas, à transcrição
automática de áudio e vídeo.
Cristian Ramos Prange é formado em Ciência da Computação pelo INFUFRGS e pósgraduado em
Gerenciamento de Projetos pela FGV. É diretor de Tecnologia da Informação do Tribunal Regional Federal da
4ª Região (com jurisdição nos 3 estados do Sul), desde 2009 e contribuiu com a construção dos sistemas de
processo eletrônico judicial eProc, que hoje possui mais de 1.000.000 de ações.
5. INF apoia BITS Global Conferences 2012

O Instituto de Informática e o Parque Científico e Tecnológico da UFRGS apoiaram a realização da 2ª edição da
BITS Global Conferences 2012, que aconteceu nos dia 15, 16 e 17 de maio, no Centro de Eventos da FIERGS
em Porto AlegreRS.
O futuro da tecnologia, as tendências nos negócios e relacionamentos e a maturidade da segurança da
informação foram alguns dos temas do congresso, que aconteceu junto à BITS IT South America.
A BITS Global Conferences é o Congresso Internacional oficial da BITS – Business IT South America, feira
internacional desenvolvida com base na plataforma CeBIT, maior feira de Tecnologia da Informação e da
Comunicação – TIC do mundo, que acontece anualmente na Alemanha. O Congresso paralelo à feira é
organizado pela Associação SulRiograndense de Apoio ao Desenvolvimento de Software – SOFTSUL.
6. Professor Philippe Navaux palestra na BITS Global 2012

No dia 15 de maio, durante a BITS Global 2012 que aconteceu no Centro de Eventos da FIERGS, o professor
Philippe Navaux palestrou sobre “A formação do profissional de TIC”, dentro da Trilha 1: As TICs
revolucionando seu estilo de vida e relacionamentos. Os temas abordados foram: como o mercado de TIC está
influenciando nosso mercado de trabalho; uma visão internacional da área de TIC; a evolução da área de TIC
no Brasil; a formação de profissionais nas universidades e uma análise da evolução e distribuição da formação
no Brasil.
7. Prof. Flávio Wagner na missão para o Reino Unido

O prof. Flávio Rech Wagner, Diretor do Parque Científico e Tecnológico da UFRGS, e a Profa. Liane Hentschke,
Secretária de Relações Internacionais, representaram o Reitor da Universidade, Carlos Alexandre Netto, na
missão para o Reino Unido, organizada pela AGDI  Agência Gaúcha de Desenvolvimento e Promoção de
Investimento, no mês de maio. O Governador do Estado, Tarso Genro, diversos Secretários de Estado, outros
representantes do governo, da FIERGS, de universidades, de outras entidades e de empresas integraram a
delegação que contou com mais de 50 pessoas.
Leia mais
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