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Já está no ar a página oficial do Jantar de Comemoração dos 20 anos
do INF. Lá você encontra todas as informações do evento, como o vídeo
exibido durante a cerimônia, fotos, listas de homenageados, entre
outros.

Foto dos técnicos administrativos homenageados.

1. LAGOS e ER 2009
LAGOS 2009

O V Latin-American Algorithms, Graphs and Optimization Symposium (LAGOS 2009) ocorreu de 3 a 7
de novembro, em Gramado. O Instituto de Informática participou como uma das instituições
organizadoras do evento. Foram cerca de 160 participantes de 15 países: Brasil, Argentina, Chile,
México, Estados Unidos, Canadá, Alemanha, França, Itália, Espanha, Suíça, Eslovênia, Israel, Índia e
Congo. O evento teve 126 submissões de artigos com autores provenientes de 22 países, o maior
número de submissões de artigos e de participantes dentre todas as edições já realizadas.

O LAGOS teve organização geral de Jayme Szwarcfiter (UFRJ/Brasil) e Thomas Liebling (EPFL,
Suíça) e foi organizado localmente pelos professores Luís Lamb, Marcus Ritt e Luciana Buriol, do INF,
em conjunto com o professor Vilmar Trevisan do Instituto de Matemática da UFRGS. Ainda, teve a

colaboração dos alunos Felix Rodrigues, Alexander Benavides e Daniel Farenzena do INF, bem como
o aluno Israel Rocha do IM/UFRGS. Quatro técnicos administrativos do INF também participaram
ativamente da organização do evento: Lourdes Tassinari, Luis Otávio Soares, Leandro Vieira e Carlos
Alberto Junior.

“Todos os palestrantes, bem como o chair da conferência e diversos participantes comentaram que a
organização estava impecável, gostaram muito do hotel e da receptividade da cidade de Gramado e
elogiaram muito a qualidade dos trabalhos”, conta a profa. Luciana Buriol.
ER 2009
O 28th International Conference on Conceptual Modeling (ER 2009) ocorreu também em Gramado, de
9 a 12 de novembro. A organização ficou com o INF, SBC e ER Institute. O coordenador geral foi o
professor do INF José Palazzo Moreira de Oliveira. Os professores do INF José Valdeni de Lima
(chair), Renata Galante, Leandro Wives e Viviane Moreira participaram da organização local
juntamente com Luís Otávio Soares e Lourdes Tassinari.
Esta foi a primeira vez que a conferência ocorre na América Latina. Foram mais de 160 participantes,
10 workshops, 162 submissões de artigos com autores provenientes de 31 países, com aceitação de
33 artigos. O prof. Palazzo avalia que “a repercussão internacional foi muito boa. Além disso, os
brasileiros tiveram presença expressiva (38%). Muitos estudantes também participaram. As atividades
científicas e sociais foram realizadas dentro do mesmo espaço, o Hotel Serra Azul, o que possibilitou
uma interação muito maior entre os participantes. A avaliação geral foi muito positiva”.

2. Professores Manoel Leão e Daltro Nunes
São Homenageados pela UFRGS

5. INF Recebe Homenagem de Ciência e
Tecnologia

O Prof. Manoel Luiz Leão, professor emérito da
UFRGS, e o Prof. Daltro Nunes, do INF, foram
homenageados pela UFRGS dentro das
comemorações do aniversário de 75 anos da
Universidade. No total, 75 personalidades
foram escolhidas, sendo que cada unidade
acadêmica pôde indicar dois nomes. Os
demais foram escolhidos pela Reitoria da
UFRGS. A cerimônia pública ocorreu no Salão
de Festas da Reitoria, no dia 3 de dezembro.

O Instituto de Informática, em função de seu
aniversário de 20 anos e de sua excelência na
formação de profissionais e de geração de
conhecimento e tecnologia, foi indicado pelo
COMCET - Conselho Municipal de Ciência e
Tecnologia para receber a "Homenagem de
Ciência e Tecnologia Cidade de Porto Alegre", na
categoria Instituições.

Os professores foram escolhidos por
unanimidade no INF. O Prof. Manoel Luiz Leão,
pelo seu pioneirismo na criação do CPD e na
formação da área acadêmica de Informática da
UFRGS, e o Prof. Daltro Nunes, por sua grande
liderança na criação do CPGCC (Curso de PósGraduação em Ciência da Computação) em
1972, que teve papel fundamental na
moldagem do caráter de excelência da UFRGS
na área de Computação. O Prof. Daltro Nunes
foi coordenador do CPGCC (hoje PPGC) ao
longo de toda a década de 70.

A entrega da homenagem às pessoas e
instituições contempladas foi realizada em
cerimônia pública, no dia 26 de novembro, no
Espaço Institucional dos Patrocinadores da Bienal
do Mercosul, Armazém A3 do Cais do Porto. O
vice-diretor do INF, Prof. Luís Lamb, esteve
presente na cerimônia representando a instituição.

6. Prof. Ricardo Reis é Re-eleito para um
Segundo Mandato como Vice-Presidente da

IEEE CAS
3. CEI Participa do 2º Congresso
Internacional de Inovação
O Centro de Empreendimentos em Informática
(CEI) foi um dos temas do 2º Congresso
Internacional de Inovação, no dia 24 de
novembro. O congresso ocorreu de 23 a 25 de
novembro, na FIERGS, em Porto Alegre. O
diretor do INF, Prof. Flávio Rech Wagner,
representando a diretora do CEI, Profa. Mara
Abel, apresentou o CEI, falando sobre seu
modelo, sucesso e sua interação com os
grupos de pesquisa do INF. Também ilustrou a
apresentação com exemplos de cases de
empresas incubadas no CEI.

4. Professora Sara Diamond Ministra
Palestra no INF
A Profa. Sara Diamond, reitora do Ontario
College of Art & Design, em Toronto, Canadá,
esteve visitando o grupo de computação gráfica
do INF no dia 10 de novembro. A Profa. Sara
desenvolve pesquisa na fronteira entre artes e
computação e ministrou a palestra intitulada
"Data visualization: science and aesthetics", no
auditório José Mauro V. de Castilho.

O Prof. Ricardo Reis foi re-eleito para um segundo
mandato como Vice-Presidente da IEEE Circuits
and Systems Society (CAS), representando a
Região 9. A votação foi efetuada de 8 de outubro a
2 de novembro e o resultado foi divulgado em
novembro. A Diretoria da IEEE CAS possui quatro
vice-presidentes representando as 10 regiões da
IEEE no mundo (Regiões 1-7: USA e Canadá,
Região 8: Europa e África, Região 9: América
Latina e Região 10: Ásia e Pacífico Sul). O novo
mandato corresponde aos anos de 2010 e 2011.
Os eleitores para os cargos de vice-presidente são
os membros da Diretoria (Ex-Com) e Conselho
(BoG- Board of Governors) da IEEE CAS. O prof.
Ricardo Reis teve um total de 17 votos contra 6
votos para o outro candidato.
Algumas das ações efetuadas durante o primeiro
mandato foram: criação do LASCAS (First Latin
American Symposium on Circuits and Systems) a
ser realizado de 24 a 26 de fevereiro em Foz do
Iguaçu; criação da série de escolas de verão da
IEEE CASS, sendo que a primeira edição dedicada
a "Physical Design of Reliable Circuits" será
realizada em Porto Alegre de 12 a 15 de janeiro
próximo; realização do primeiro DVD da série de
DVDs didáticos da IEEE CAS Region 9; e obtenção
de grants da IEEE para o apoio a participação de
alunos em eventos da IEEE CAS.
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