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A UFRGS prestou homenagem a professores que deram contribuições
significativas para a cooperação acadêmica entre a UFRGS e a
Alemanha. Foram homenageados professores alemães e professores
da instituição, dentre eles o professor do Instituto de Informática, Daltro
José Nunes.

O evento, realizado no dia 18 de abril, às 18h, no Salão de Atos da
Reitoria, contou, além das homenagens, com palestras do Prof. Jorge
Guimarães, Presidente da CAPES, e do Sr. Cristian Müller, do DAAD,
com o lançamento de livro eletrônico sobre a cooperação entre a
UFRGS e a Alemanha, sendo encerrado com um coquetel de
confraternização.

Prof. Daltro com trófeu recebido da UFRGS
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Os professores Flávio Rech Wagner e Lisandro Zambenedetti Granville foram reeleitos como
representantes da comunidade científica e tecnológica no Comitê Gestor da Internet no Brasil (CGI.br)
para mandato no triênio 2011-2013. O CGI.br foi criado em 31 de maio de 1995 para coordenar e
integrar todas as iniciativas de serviços de Internet no país, promovendo a qualidade técnica, a
inovação e a disseminação dos serviços ofertados.

3. Novos servidores técnico-administrativos
reforçam equipe do INF

A equipe de servidores técnico-administrativos
do INF foi reforçada com a entrada, em 29 de
março, do Assistente em Administração Leivo
Ortiz de Oliveira, recém concursado, que já está
atuando junto à secretaria do PPGC. A servidora
Flávia Bertolin passou da secretaria do PPGC
para o Setor de Projetos e Convênios, em
substituição a Luciana Godoi, que foi transferida
para órgão da Reitoria. Em 5 de abril, Gabriela
Trevisol Ouriques, também recém concursada,
foi empossada no cargo de Assistente em
Administração, atuando na secretaria do
PGMicro.

4. Professora dinamarquesa palestra no INF

A Profa. Anna Friesel, da Copenhagen University
College of Engineering (IHK), palestrou no INF
no último dia 31 de março e apresentou as
potencialidades da IHK, com o objetivo de
estabelecer acordo de cooperação que permita o
intercâmbio de alunos de graduação de ambas
instituições.

A IHK tem projeto pedagógico inovador e
diferenciado, envolvendo fortemente a
participação coletiva de alunos em projetos
acadêmicos e estágios em indústrias. Também
esteve presente na visita à UFRGS a Profa. Olga
Timcenko, da Aalborg University Copenhagen.

5. Aluno do INF cria site com itinerários de
ônibus em Porto Alegre

Bruno Jurkovski, aluno do curso de Ciência da
Computação do INF/UFRGS, desenvolveu o site
www.poabus.com.br para ajudar passageiros a
encontrar os itinerários dos ônibus de Porto Alegre.
Esse site inclui um mapa da cidade – via Google
Maps – e um sistema de busca a partir das ruas da
cidade. O projeto e desenvolvimento do site foram
motivados pela participação do aluno no Fórum de
Software Livre, em 2010, quando ele assistiu à
apresentação do matemático Carlos Duarte do
Nascimento sobre o modelo já utilizado em São
Paulo.

6. Prof. Philippe Olivier Alexandre Navaux participa
de evento na França

Nos dias 15 e 16 de março de 2011, o Prof.
Philippe Olivier Alexandre Navaux participou da
Reunião do Comitê Consultivo Internacional do
Programa da Grade Nacional Francesa, em Lyon,
França. O comitê é composto de 12 pessoas
oriundas de diversos países: USA, Holanda, Itália,
Japão, Inglaterra e Brasil. A reunião anual visa
discutir e avaliar o andamento da grade francesa
de computadores, gerenciada pelo Instituto de
Grade, IdG, que atende demandas das mais
diversas áreas de pesquisa, incluindo física,
química, geologia e engenharias, entre outras.
Esta grade hoje em dia possui mais de 20.000
núcleos disponíveis e recebe demandas tanto de
projetos franceses como europeus.

 

7. Palestra e seleção da Google realizadas no INF

A Google visitou o INF entre os dias 18 e 20 de abril. André Nacul, engenheiro de software da
empresa, ex-aluno de graduação e de mestrado do INF, ministrou palestra sobre a área de qualidade
de busca da Google e seus desafios. A equipe da Google, nesse período, também fez entrevistas com
candidatos interessados na vaga de engenheiro de software. A empresa aplica este procedimento de
seleção apenas nas melhores universidades do país.
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