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O Instituto de Informática recebe nesse semestre (2010/2) seis alunos
de graduação vindos da França. Eles vão ficar entre um e três
semestres estudando Ciência da Computação ou Engenharia da
Computação junto aos alunos do INF.  São eles Floriane Pihouit, Joan
Montero, Louis Rannou, Mathieu Crozier, Olivier Vincent Colombel e
Vincent Dardel. Quatro dos intercambistas fazem parte do convênio
Scistema, fomentado pelo programa Brafitec da Capes e coordenado
pelo prof. Philippe Olivier Navaux. Também como parte do convênio,
os alunos  Kauê Soares da Silveira, Rafael Hansen da Silva, Leonardo
Fernando dos Santos Moura e Leonardo Piletti Chatain,  do curso de
Ciência da Computação do INF, vão passar entre dois e três semestres
estudando na Université de Grenoble.

Alunos franceses são recepcionados no INF

2. Prof. Flavio Rech Wagner participa do 38th International Public ICANN Meeting

No período de 19 a 24 de junho, Prof. Flávio participou em Bruxelas do 38th International Public
ICANN Meeting, na qualidade de representante da comunidade científica no Comitê Gestor da Internet
do Brasil. A ICANN é a organização internacional encarregada da gestão de nomes e números IP na
internet. Neste encontro em Bruxelas, mais uma vez a introdução de novos domínios genéricos de
primeiro nível dominou a discussão. Aos poucos, num processo de muitas negociações entre os
diversos segmentos representados na ICANN, decisões técnicas vão sendo tomadas nesta discussão.
Espera-se agora que o processo de criação dos novos domínios seja definitivamente disparado em
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2011. Também foi importante o início da discussão sobre a avaliação periódica dos compromissos da
ICANN diante do Governo dos Estados Unidos, segundo novo acordo firmado em 2009, relacionados
especialmente à transparência de decisões e ao multilaterismo da ICANN.

3. Prof. Jacob Scharcanski ministra um ciclo
de seminarios na Argentina

O Prof. Jacob Scharcanski ministrou um ciclo de
seminários 'Visão Computacional e suas
Aplicações' na Faculdad Regional Santa Fe da
Universidad Tecnologica Nacional, em Santa Fe,
Argentina, e participou de diversas reuniões de
trabalho com pesquisadores da Argentina. Houve
interesse nos resultados obtidos pelo grupo do
Prof. Scharcanski nas áreas de visão
computacional e processamento de imagens,
reunindo cerca de 32 pesquisores nos
seminários e reuniões de trabalho.

4. Profa. Leila Ribeiro apresenta trabalhos na
Alemanha

Profa. Leila Ribeiro apresentou os trabalhos "An
institution for graph transformations" e "Towards
theorem proving graph grammars using event-B",
no WADT (10th International Conference on
Algebraic Development Techniques), e participou
da reunião do IFIP WG 1.3 (Working Group on
Foundations of System Specification), em
Bremen, na Alemanha, no mês de julho de 2010.
O primeiro trabalho tem como objetivo  mostrar
como métodos baseados em regras e tendo
sistemas de transição como modelo semântico
podem ser vistos como instituições, evidenciando
as relações destes com outros métodos de
especificação. O segundo visa usar ferramentas
de provas de teoremas integradas ao método de
especificação formal gramáticas de grafos,
permitindo a prova de propriedades em sistemas
com espaço de estados infinito.

5. Professor de Cambridge realiza palestra no
INF

O prof. Marcelo Pias, da Universidade de
Cambridge, Inglaterra, realizou palestra no dia 16
de agosto no INF. A palestra, intitulada “Web of
Things: Corte Horizontal em Aplicações Verticais
de Redes de Sensores”, teve como foco a
utilização de redes de sensores sem fio em
atividades do dia-a-dia e de forma inteligente. O
professor abordou exemplos com os quais ele já
trabalhou: redes de sensores em atletas,
monitoramento de atividade física na área da
Saúde Pública e rede de energia inteligente.

6. Nir Piterman palestra no INF

O Instituto de Informática recebeu, no dia 6 de
agosto, a visita do prof. Nir Piterman, da
Universidade de Leicester, Reino Unido. Ele
apresentou um seminário sobre seu trabalho em
síntese de propriedades temporais a partir de
autômatos. Piterman obteve seu doutorado em
2005 no Weizmann Institute of Science (Israel),
trabalhando sob a orientação de Amir Pneuli,
ganhador do prêmio Turing.

7. Professores Ricardo Reis e Sérgio Bampi participam de eventos no Peru

Entre os 12 e 16 de agosto, os professores Ricardo Reis e Sérgio Bampi participaram de dois eventos
no Peru. Primeiro, no IEEE INTERCON 2010, XVII International Congress of Electronic, Electrical and
Systems Engineering, organizado pela IEEE, onde o Prof. Reis apresentou os artigos Power
Reduction by Optimizing Components, no dia 12, e Future Trends in Microelectronics, no dia 13, e o
prof. Bampi apresentou o artigo Front-End architecture for multi-band analog-digital interfaces in RF
CMOS, no dia 13. Na seqüência, Reis e Bampi participaram do VISION 2010: XV Congreso
Internacional de Ingeniería, onde apresentaram no dia 16 os artigos Digital TV Broadcasting - The
System and the Technology Advancements in Hardware e Future Trends in Information Technology
and Microelectronics, respectivamente.
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