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Os alunos Weverton Cordeiro e Flávio Santos, juntamente com os
professores Luciano Gaspary e Marinho Barcellos, foram agraciados
com Best Student Paper Award no 12th IEEE/IFIP Network Operations
and Management Symposium (NOMS 2010), o mais importante evento
internacional em Gerência e Operações de Redes de Computadores,
realizado em Osaka, no Japão, no período de 19 a 23 de abril de 2010.

O trabalho premiado, desenvolvido no âmbito do Grupo de Redes do
Instituto de Informática, intitula-se Choking Polluters in BitTorrent File
Sharing Communities. O INF teve participação e representação
marcante no NOMS 2010, com os professores Lisandro Granville,
Luciano Gaspary e Marinho Barcellos, bem como dos alunos Juliano
Wickboldt, Jéferson Nobre, Paulo Barbosa, Roben Lunardi e Weverton
Cordeiro  
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2. Parque Tecnológico da UFRGS foi aprovado

O Conselho Universitário aprovou, no dia 9 de abril, a criação do Parque Científico e Tecnológico da
UFRGS, tendo apoio do Instituto de Informática e CEI. O Parque buscará melhorar ainda mais a
transferência de conhecimento da Universidade para a Sociedade, primando pela inovação e
desenvolvimento, através de projetos em parceria com a UFRGS e das incubadoras tecnológicas da
Universidade.

3. Participação do INF no 1º Seminário da
Revista Brasileira de Pós-Graduação

O professor José Palazzo participou do 1º
Seminário da Revista Brasileira de Pós-
Graduação, com o tema "A Capes e os novos
paradigmas da comunicação científica", realizado
na sede da CAPES em Brasília, onde ministrou,
no dia 27 de abril, a palestra Livros, Revistas e
Artigos Eletrônicos: Cultura, Qualidade e
Tecnologia.

Mais informações podem ser encontradas na
página:

http://www.capes.gov.br/servicos/sala-de-imprensa/36-
noticias/3733-programacao-seminario-rbpg

4. Celebração do Ano da Alemanha na UFRGS

O Instituto de Informática participou do evento
que marcou o início da celebração do Ano da
Cooperação Brasil-Alemanha na UFRGS –
Sustentabilidade, Tecnologia e Inovação,
realizado nos dias 29 e 30 de abril, no Salão de
Atos II da Reitoria, com presença em dois
painéis: Ciências e Tecnologias da Informação e
Comunicação, coordenado pelo prof. Nicolas
Maillard, com palestra do prof. Prof. Hans Ulrich
Heiss, da Universidade Técnica de Berlim e
debate com os professores Flavio Wagner,
Philippe Navaux, Daltro Nunes e Ana Bazzan;
Microeletrônica e Sistemas Eletrônicos,
coordenado pelo Prof. Carlos Eduardo Pereira,
teve palestra do Prof. Jürgen Becker, do Instituto
de Tecnologia de Karlsruhe, e debate com os
professores Henri Boudinov, do Instituto de
Física da UFRGS, Sérgio Bampi e Ricardo Reis.

Mais informações sobre o Ano da Ciência Brasil-
Alemanha podem ser encontradas na página:

http://http://paginas.ufrgs.br/relinter/portugues

5.Projeto no MIT Global Challenge

O projeto PerfectSight, liderado pelo aluno de
doutorando do INF Vitor Pamplona e seu
orientador, Prof. Manuel Oliveira, está concorrendo
no MIT Global Challenge, um concurso com
votação pública para ideias comunitárias. O projeto
apresenta um dispositivo móvel para diagnóstico
de problemas oftalmológicos como miopia,
hipermetropia, astigmatismo e presbiopia através
do uso de celulares ao custo de menos de U$ 1,00
e conta com a parceria do Himalayan Cataract
Project. A equipe pretende diagnosticar, em
vilarejos da cidade de Mwandama em Malawi -
África, até 3.500 pacientes no primeiro ano. O
projeto ficou em segundo lugar na primeira fase do
concurso.

Para mais informações sobre o projeto, acesse a
página::

http://beta-globalchallenge.mit.edu/teams/view/19  

6. Prof. André Reis palestra na Série de
Seminários do INF

No dia 23 de abril, dentro da programação da
Série de Seminários do INF, aconteceu a palestra
Mecanismos legais de proteção ao software,
ministrada pelo Prof. André Reis, que trouxe
esclarecimentos sobre o processo para patentear
software no Brasil, fazendo a distinção entre os
dois mecanismos legais disponíveis para a
proteção de software: registro de programas de
computador e patentes.
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7. Eleição para direção do INF

O calendário da eleição da direção do Instituto de Informática para o quadriênio 2010-2014 está
disponível na página do INF: http://www.inf.ufrgs.br/.   Estão disponíveis também a composição da
comissão eleitoral, as normas de votação e o assento eleitoral.
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