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NESTA EDIÇÃO:

1. INF e PGMicro presentes na DAC2012

1. INF e PGMicro

Professores e alunos do Instituto de Informática e do PGMicro da UFRGS participam regularmente da
ACM/IEEE Design Automation Conference, que este ano chegou a sua 49ª edição e aconteceu de 3 a 7 de
Junho, em San Francisco, USA. Participaram os alunos do PPGC e PGMicro com orientação dos professores
Ricardo Reis, Marcelo Johann e André Reis.
Leia mais
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O aluno de Ciência da Computação Kaue Soares da Silveira foi contratado para trabalhar no Google em Zurique
e iniciará suas atividades em agosto deste ano. Kaue, primeiramente, foi estagiário do Google e nos relata que
“trabalhar no Google foi maravilhoso, o ambiente é super aberto, todo mundo é amável e estão sempre
dispostos a ajudar, as pessoas são super inteligentes e interessantes, são várias mordomias (refeições,
chocolate, sorvete, academia, vídeo game, pingpong, sinuca), o salário é bem bom. A parte que mais me
agradou é que, como eles dizem, ‘o trabalho é desafiante e o desafio é divertido’. No final do estágio, optei por
fazer as entrevistas para virar funcionário em tempo integral, entrevistas estas que culminaram na minha
contratação para começar a partir de agosto deste ano em Zurique”.
Leia mais
3. Aniversário do prof. Philippe Navaux

Aniversariantes do Mês
de Julho
05 - Leandro Wives

O professor Philippe Navaux fez aniversário no dia 8 de junho e para comemorar convidou os colegas do
Instituto para festejar a data com ele. Todos se reuniram no dia 11/6, segundafeira, na Sala dos Conselhos.

06 - Silvania Azevedo

4. Convocação das Eleições do DACOMP

10 - Marnes Hoff (Prof.

O Conselho Discente do Diretório Acadêmico da Computação reunido em 12 de Junho de 2012 convocou

Substituto)
11 - Lisandro Granville

eleições para a Diretoria Executiva e Representação Discente dos órgãos colegiados do Instituto de Informática,
tendo em vista a Portaria 14/2012 do Diretor do Instituto de Informática, considerando o disposto nos Art. 42 a
50 do Estatuto Social e a delegação da UFRGS. A eleição acontecerá nos dias 3, 4 e 5 de Julho de 2012.
Veja Edital: http://dacomp.info/eleicao/

12 - Carla Freitas (ViceDiretora)

5. Funcionários homenageiam a colega Lourdes (Lurdinha)

16 - Carolina Figueira
(Bolsista)
18 - Luciana Nedel
30 - Alexandre Carissimi

No dia 19 de junho, sextafeira, os técnicosadministrativos do INF homenagearam a colega Lourdes Tassinari
(Lurdinha) por sua aposentadoria, com um churrasco. Além de muita descontração, houve também momentos
de grande emoção, principalmente quando a Lourdes abriu os presentes e leu o cartão dado pelos colegas do
INF.
6. Alunos do INF organizaram o DACOMPeonato

Os alunos do Instituto de Informática da UFRGS organizaram o tradicional campeonato de futebol, que
aconteceu nos dias 27 de maio, a primeira fase, e 03 de junho, a fase final, realizado na quadra HD Centro
Gaúcho. Participaram do evento alunos, professores e funcionários do INF, que nesse semestre formaram 20
times. Os campeões foram:
1º lugar  Panzer Divisionen – tri campeão (2010/2, 2011/2, 2012/1);
2º lugar  Tocafogo;
3º lugar – FC 4Reich.
Leia mais
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