
Newsletter - Edição 18 - 07/06/2010 / Instituto de
Informatica UFRGS

Newsletter - Edição 18 - 07/06/2010

Edição 18

7/6/2010

Nesta Edição 1. Nova diretoria do DACOMP toma posse

1. Nova diretoria do
DACOMP toma posse

2. Prof. Navaux participa
de evento sobre Cloud
Computing

3. Artigo do INF é
selecionado no CTIC

4. Comissão de Lazer e
Qualidade de Vida do INF
realiza festa de dia das
mães

5. INF ingressa na rede
temática de
Microeletrônica da Sibratec

6. Prof. Ricardo Reis
palestra no EWME 

7. Direção do INF no
período 2010-2014

Tomou posse no dia 20 de maio a nova diretoria do Diretório
Acadêmico do Instituto de Informática (Dacomp). Ela é composta por
Priscila Folle (presidente), Ana Júlia Martins (vice-presidente), Bruno
Romeu Nunes (tesoureiro) e Karina Minuzzo (secretária).

De acordo com Priscila, as prioridades da chapa serão promover a
integração entre os cursos de Engenharia da Computação e Ciência da
Computação, limpar e organizar o diretório, organizar e digitalizar o
banco de provas, promover festas para arrecadar fundos para a
manutenção do diretório e organizar campeonatos de futebol. Os
alunos foram empossados pelo diretor do INF, prof. Flávio Rech
Wagner.

Ana Júlia, Karina, Prof. Flávio e Priscila

2. Prof. Navaux participa de evento sobre Cloud Computing

O prof. Philippe Navaux esteve presente no evento Cloud Futures 2010: Advancing Research with
Cloud Computing, ocorrido nos dias 8 e 9 de abril em Redmond, Estados Unidos. No encontro
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palestraram renomados pesquisadores, como Dan Reed, Ed Lazowska e David Patterson. Na ocasião
também foram apresentados os modelos de cloud computing da Microsoft, Google e Amazon, além de
pesquisas em todo o mundo sobre esse tema. Navaux compareceu a convite da Microsoft.

3. Artigo do INF é selecionado no CTIC

Um artigo do prof. Philippe Navaux e do aluno
Vicente Cruz, do INF, foi selecionado para ser
publicado na Revista Eletrônica de Iniciação
Científica (REIC) como parte do 29º Concurso de
Trabalhos de Iniciação Científica (CTIC) da
Sociedade Brasileira de Computação (SBC).
Realizado também em parceria de Henrique
Freitas, da PUCMG, o artigo é intitulado
“Avaliação de Desempenho e Frequência de
Operação do MIPS_Robot em FPGA”.

Ao todo, foram submetidos 77 artigos para a
primeira fase do CTIC, dos quais três foram
selecionados para os primeiros lugares e outros
sete para publicação na REIC, entre os quais se
inclui o do prof. Navaux e Vicente Cruz. Será
lançada uma edição especial da revista para
contemplar os trabalhos desta edição do
concurso. Para a seleção dos melhores artigos,
cada um deles foi avaliado por no mínimo três
especialistas.

Mais informações na página http://tiny.cc/its9i

4. Comissão de Lazer e Qualidade de Vida do
INF realiza festa de dia das mães

 A comissão de Lazer e Qualidade de Vida do
INF   realizou, no dia 12/05, uma festa de
homenagem às mães. A confraternização
aconteceu na Confeitaria Lamb’s, onde foi
servido um Buffet de doces e salgados
acompanhado de vinhos e sucos.
Compareceram professores, aposentados e
servidores técnico-administrativos da
universidade. As mães que estavam presente
receberam de lembrança um cartão e um imã de
geladeira com bonecos representando os filhos.

5. INF ingressa na rede temática de
Microeletrônica da Sibratec

O Instituto de Informática da UFRGS está prestes a
ingressar na rede temática de microeletrônica do
Sistema Brasileiro de Tecnologia (Sibratec). O INF
foi convocado em 2009 a fazer parte do projeto,
mas o recurso não foi liberado ainda pela
Financiadora de Estudos e Projetos (Finep).

Criadas para gerar e transformar conhecimentos
tecnológicos de viabilidade comercial, as redes do
Sibratec são integradas por empresas e
universidades de todo o Brasil. Para fazer parte da
rede de microeletrônica, uma universidade precisa
ter competência acadêmica na área, experiência
na interação com o setor privado e ter sido
incubadora de importantes empresas que
trabalham com esse tipo de tecnologia.

A partir de 2011, o grupo de microeletrônica
contará com cerca de R$ 3,7 milhões por 2 anos
para implementar ações de inovação a partir de
projetos específicos que serão apoiados pela rede.
Ela é composta por 11 entidades, sendo que 4
fazem parte do Núcleo de de Coordenação. Entre
elas está o INF, representado pelo prof. Sérgio
Bampi.

6. Prof. Ricardo Reis palestra no EWME 

O prof. Ricardo Reis, do INF, foi palestrante da 8ª
edição do European Workshop on Microelectronics
Education, que aconteceu de 10 a 12 de maio em
Darmstadt, Alemanha. Ele falou sobre  a utilização
de educação microeletrônica no sul do Brasil, o
que lhe rendeu um artigo em parceria com o prof.
Sérgio Bampi. O título da palestra foi
Microelectronics Education in South Brazil and
Outcomes.

7. Direção do INF no período 2010-2014

No dia 20 de maio, encerrou-se o processo da eleição para a direção do Instituto de Informática para o
período de 2010-2014. A votação foi eletrônica e elegeu a chapa única, composta pela direção atual,
prof. Flávio Wagner, diretor, e prof. Luís Lamb, vice-diretor. Participaram do pleito alunos, professores
e funcionários. Ao total, a chapa recebeu 347 dos 371 votos, sendo que 1.116 pessoas estavam aptas
a participar das eleições.

http://tiny.cc/its9i
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