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Em dezembro de 2011, os professores Luís da Cunha Lamb e Carla
Maria Dal Sasso Freitas assumiram a direção do Instituto de
Informática da UFRGS. Luís Lamb ocupou por cinco anos a vice-
direção e é o primeiro estudante graduado no INF a ocupar o cargo de
diretor. A professora Carla Freitas é a primeira mulher a assumir o
cargo de vice-diretora.

O mandato é de 4 anos e uma das prioridades da nova direção é dar
continuidade ao trabalho de consolidação do Instituto no papel de
liderança nacional e referência internacional em ensino e pesquisa em
computação.

Foto: Direção e professores do INF - Setor de Comunicação

2. Workshop CAMELEON reúne pesquisadores franceses e brasileiros em linguística
computacional

No dia 5 de dezembro de 2011, aconteceu no Instituto de Informática da UFRGS o primeiro workshop

http://inf.ufrgs.br/index27f0.html?option=com_content&view=article&id=1153:newsletter-edicao-50-16022012&catid=85:newsletter&Itemid=117#1
http://inf.ufrgs.br/index27f0.html?option=com_content&view=article&id=1153:newsletter-edicao-50-16022012&catid=85:newsletter&Itemid=117#2
http://inf.ufrgs.br/index27f0.html?option=com_content&view=article&id=1153:newsletter-edicao-50-16022012&catid=85:newsletter&Itemid=117#2
http://inf.ufrgs.br/index27f0.html?option=com_content&view=article&id=1153:newsletter-edicao-50-16022012&catid=85:newsletter&Itemid=117#2
http://inf.ufrgs.br/index27f0.html?option=com_content&view=article&id=1153:newsletter-edicao-50-16022012&catid=85:newsletter&Itemid=117#5
http://inf.ufrgs.br/images/news/news50-1-2.jpg


do projeto CAMELEON, coordenado pela professora Aline Villavicencio do INF. O projeto tem como
objetivo o desenvolvimento de dicionários e ontologias para o processamento automático das línguas
portuguesa, francesa e inglesa em aplicações multilíngues como os sistemas de tradução automática
e de recuperação de informações multilíngues. CAMELEON é uma colaboração internacional franco-
brasileira financiado pela CAPES/COFECUB, com participação dos grupos LIG-GETALP e LIG-EXMO
(França) e PLN-UFRGS, PLN-PUCRS e NILC (Brasil) e tem o apoio do laboratório internacional LICIA
(licia-lab.org).

O workshop contou com dois pesquisadores convidados, Emmanuelle Esperança-Rodier e Mathieu
Mangeot do LIG-GETALP, que apresentaram o seu grupo de pesquisa e o trabalho desenvolvido por
eles nas áreas de avaliação de tradução automática e criação colaborativa de recursos léxicos.

Os slides e algumas fotos estão disponíveis no wiki do projeto (cameleon.imag.fr).

3. Professores do INF contemplados com
recursos para pesquisa

Professores do Instituto de Informática-UFRGS
comprovam expressividade na captação de
recursos para projetos que contribuem   para o
desenvolvimento científico e tecnológico do País.
São eles: Carla Maria Dal Sasso Freitas, no
programa CAPES/COFECUB 2011, com o
projeto “Visualização e Interação com dados
agregados por similaridade – VIDAS”; Leandro
Krug Wives, no STIC-AmSud/CAPES;   Sérgio
Bampi, no CAPES/DAAD/PROBRAL, com a
proposta “VídeoArch3D – Técnicas Eficientes em
Potência para Sistemas Multimídia 3D". Na
chamada CNPq nº 014/2011 Universal, foram:
Faixa A - Cláudio Rosito Jung, Karin Becker,
Marinho Pilla Barcellos e Fernanda Gusmão de
Lima Kastensmidt; Faixa B – Rosa Maria Vicari.

4. CEIINF entrega Prêmio  Concurso Boas
Ideias para Inovar

O Centro de Empreendimentos em Informática do
INF-UFRGS realizou em dezembro de 2011 a
entrega do prêmio aos vencedores do Concurso
Boas Ideias para Inovar, organizado em
comemoração aos seus 15 anos. Com o concurso,
buscou promover e desenvolver o espírito
empreendedor e assim transformar ideias em
empreendimentos de sucesso. Os projetos
vencedores foram:
1º Lugar: Poabus  - Autores: Tomas Mattia e Bruno
Jurkovski
2º Lugar: Condomínio Interativo Digital - Autores:
Jeferson Rubert; Daniel Nehme; Alexsandro Rosa
dos Anjos e Andressa Cruz Nepomuceno
3º Lugar: MASGrid – Multi-Agent based Simulation
for a Smart Grid - Autores: Gabriel Ramos e Rafael
Bordini.

5. Alunos do INF selecionados para o “Ciência Sem Fronteiras”

Alunos do INF estão entre os mais de 70 estudantes de graduação da UFRGS selecionados para o
programa “Ciência Sem Fronteiras”, nos Estados Unidos, no primeiro semestre de 2012. O programa
foi lançado pelo Governo Federal para promover intercâmbios na graduação e pós-graduação,
principalmente nas áreas das engenharias e da saúde e serão acompanhados pela Secretaria de
Relações Internacionais – Relinter.
São eles:
Tiago de Almeida - ECP - University of Tenessee, Noxville 
Diego Macedo da Silva - CIC - Hofstra University - 
Hugo Schroter Lazzari - CIC - Oberlin College
Paula Burguêz - CIC - Colorado School of Mines 

http://inf.ufrgs.br/licia-lab.html
http://inf.ufrgs.br/cameleon.imag.html


Setor de Comunicação:

Elaine Benfica
Profª Luciana Nedel
Prof. Marcelo Walter

   
Copyright © 2012 Instituto de Informática UFRGS. Todos os direitos Reservados.

 
 

http://inf.ufrgs.br/images/imagens/csfgran.jpg
http://inf.ufrgs.br/index27f0.html?option=com_content&view=article&id=1153:newsletter-edicao-50-16022012&catid=85:newsletter&Itemid=117mailto:comunica@inf.ufrgs.br
http://www.facebook.com/pages/Porto-Alegre-Brazil/Inf-UFRGS/120388335793?ref=nf
http://twitter.com/INF_UFRGS/
http://ii-ufrgs.ning.com/

