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 1. Profa. Mari Ostendorf palestra no INF

Em 17 de setembro, a professora Mari Ostendorf - Distinguished Lecturer da IEEE Signal Processing
Society, realizou a palestra intitulada  “Language as a Signal: A Continuous Space Approach”, no
Instituto de Informática da UFRGS, a convite do Prof. Jacob Scharcanski.

Leia mais.

 2. Mini-Curso com Dr. Oren Eliezer – CTO da Xtendwave – USA  

Nos dias 16 e 18 de setembro, o Dr. Oren Eliezer, Chief Technology Officer – CTO da empresa
Xtendwave, sediada em Dallas (USA), realizou o mini-curso   “Digital RF Transceiver Integrated
Circuits”, no Auditório do Anfiteatro do Instituto de Informática – Prédio 67.

Leia mais.

 

 3. Curso Azure4Research hands-on no INF

Aconteceu no dia 29 de setembro, no INF o treinamento para o uso do Azure, plataforma de cloud da
Microsoft. Trata-se de um curso hands-on, primariamente voltado para pesquisadores e, também, foi
aberto  para os estudantes de graduação.

Leia mais.

 

 4. 1ª Fase da XIX Maratona de Programação ACM/SBC 2014  

http://inf.ufrgs.br/index043e.html?option=com_content&view=article&id=1937&Itemid=117
http://inf.ufrgs.br/indexa89d.html?option=com_content&view=article&id=1938&Itemid=117
http://inf.ufrgs.br/index5a48.html?option=com_content&view=article&id=1942&Itemid=117


No dia 13 de setembro aconteceu a etapa regional da XIX Maratona de Programação da ACM/SBC –
International Collegiate Programming Contest/Sociedade Brasileira de Computação. Participaram
643 times de 199 escolas de todo o Brasil, fazendo a mesma prova em 41 sedes espalhadas pelo
país. Este ano o INF-UFRGS participou com somente um time, composto pelos alunos Daniel
Bossle, Guilherme Soares e Vinícius Breda, que ficou em 6º lugar.

Leia mais.

 5. NAGI-UFRGS forma primeira turma

O Núcleo de Apoio à Gestão de Inovação NAGI-UFRGS realizou no dia 19 de setembro o coquetel
de encerramento da primeira turma de Gestão da Inovação, dirigido a empresas incubadas no
Centro de Empreendimentos em Informática (CEI) e da Incubadora Tecnológica HESTIA, ambas da
UFRGS. Na ocasião, foram entregues às empresas seus planos de gestão da inovação elaborados a
partir das capacitações e consultorias efetuadas.

Leia mais.

 

 6. Empresa do CEI é selecionada no Start-Up Brasil do MCTI

A empresa Quero Frete (www.querofrete.com), que está em fase de pré-incubação no CEI, desde
junho, foi selecionada pelo MCTI para o Programa StartUp Brasil. O Start-Up Brasil é o Programa
Nacional de Aceleração de Startups, e foi criado pelo Ministério da Ciência, Tecnologia e Inovação
(MCTI) em parceria com aceleradoras, para apoiar as empresas nascentes de base tecnológica. A
Quero Frete é uma plataforma envolvendo um sistema web e mobile para ajudar caminhoneiros a
encontrar fretes de forma rápida e barata, e auxiliar transportadores e embarcadores a encontrar
caminhoneiros e monitorar os fretes de maneira simples e eficiente.

Leia mais.

 

 7. Professor do INF nomeado Coordenador Geral do ACM SIGCOMM 2016 

O Professor Marinho Barcellos, do INF, será chair geral do evento SIGCOMM 2016, junto com o
colega Jon Crowcroft, da Universidade de Cambridge. O SIGCOMM é o mais prestigioso evento na
área de Redes de Computadores e reúne aproximadamente 700 pessoas. Os trabalhos aceitos são
poucos e com alto índice de impacto. Primeira vez na América Latina, o evento será realizado em
Salvador, Bahia, em Agosto de 2016.

 

 8. Semana Acadêmica do INF   

http://inf.ufrgs.br/indexeb57.html?option=com_content&view=article&id=1943&Itemid=117
http://inf.ufrgs.br/indexe2c1.html?option=com_content&view=article&id=1944&Itemid=117
http://inf.ufrgs.br/index4a42.html?option=com_content&view=article&id=1945&Itemid=117


Entre 20 e 24 de outubro, o Instituto de Informática da UFRGS realizará a Semana Acadêmica 2014-
2. O evento objetiva maior integração entre os alunos, professores, funcionários e indústria. A
realização dos cursos, Processing e Arte Generativa, ministrado pelo prof. Marcelo Walter e Rober
Leite e Introdução à Exploração de Petróleo, ministrado pela Prof. Mara Abel, foram algumas das
atividades da SEMAC.

Leia mais.

 9. Alunos do PPGC premiados na SAUC-E-2014

Renata Neuland, aluna de doutorado e Guilherme Franco, aluno de mestrado, do Instituto de
Informática da UFRGS, membros do grupo Phi-Robotics Research, participaram das competições de
robótica subaquática nomeadas Student Autonomous Underwater Challenge-Europe (SAUC-E) e
euRathlon, juntamente com pesquisadores da escola militar francesa de engenharia ENSTA-
Bretagne e pesquisadores da universidade mexicana CINVESTAV. Formando dois times,
SAUC’ISSE e CISSAU, os alunos foram premiados com os 1º e 2º lugares da competição SAUC-E e
uma série de prêmios na competição euRathlon.

Leia mais.
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