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 1.Semana Acadêmica do PPGC 2014

Entre os dias 12 e 16 de maio ocorreu  as Bancas de Seminário de Andamento da Semana Acadêmica do
PPGC 2014,  no Instituto de Informática. 
Veja programação:

 2. Palestra da Profa. Sylvie Renaud  IMS, University of Bordeaux  França  
No dia 12 de maio, a Profa. Sylvie Renaud - IMS, University of Bordeaux, França, ministrou a palestra intitulada
“Research in BioElectronics”, no Auditório Inferior (67), do Instituto de Informática, a convite do Prof. Ricardo
Reis.       

Leia mais:

 

 

 3. Palestra sobre Habilidades Motoras Parametizadas Aplicadas à Robótica
No dia 14 de maio o ex-aluno do PPGC, Bruno Castro da Silva, atualmente finalizando o doutorado na
Universidade de Massachusetts, apresentou a palestra sobre habilidades motoras parametrizadas aplicadas à
robótica, que corresponde ao seu tema de pesquisa. A palestra ocorreu no Instituto de Informática.

Leia Mais:

 

 4. INF publica nova edição da revista RITA

O Instituto de Informática anunciou a publicação do Volume 21, Número 1, da Revista de
Informática Teórica e Aplicada - RITA. A revista é editada sob a responsabilidade do INF e
visa publicar trabalhos que mostrem o estado da arte e tendências da área de Informática e
suas aplicações. Veja os artigos publicados no Volume 21, Número 1, da Revista de
Informática Teórica e Aplicada - RITA -
Leia mais:

 

 5. Semac 20141

 
Foto: Setor de Comunicação

A Semana Acadêmica do Instituto de Informática da UFRGS aconteceu entre os dias 14 e 16 de maio.
 Veja Programação

 

http://inf.ufrgs.br/index5539.html?option=com_content&view=article&id=1847&Itemid=117
http://inf.ufrgs.br/index485d.html?option=com_content&view=article&id=1852&Itemid=117
http://inf.ufrgs.br/indexa530.html?option=com_content&view=article&id=1849&Itemid=117
http://seer.ufrgs.br/rita
http://inf.ufrgs.br/images/semac2014.jpg
http://inf.ufrgs.br/indexdfa8.html?option=com_content&view=article&id=1856:semac-2014-1&catid=1:ultimas-noticias&Itemid=107


6. Inf no Portas Abertas da UFRGS 2014 

 
Foto : Setor de Comunicação

                                               

O Instituto de Informática da UFRGS preparou várias atividades para o Programa UFRGS Portas Abertas, que
aconteceu no dia 17 de maio, que recebeu mais de 500 visitantes. O objetivo do evento é proporcionar aos
estudantes que buscam uma formação de nível superior, informações sobre os Cursos de Ciência da
Computação e Engenharia de Computação.

7. Prêmio UFRGS de Tese para exaluno do PPGC
Carlos Raniery Paula dos Santos, ex-aluno do PPGC do INF, foi agraciado com o Prêmio UFRGS de Tese –
edição 2014, com a tese “Gerenciamento de Desempenho e Modelagem Quantitativa de Processos de Gerência
de TI Usando Mashups”, na área de ciências exatas, e orientada pelo Prof. Lisandro Zambenedetti Granville.
Leia mais.

 

8. Prof. Juergen Rochol recebeu título de Professor Emérito

 
Foto:  Gustavo Diehl

O Prof. Juergen Rochol, do INF, recebeu o Título de Professor Emérito, na Sessão Solene do Conselho
Universitário que aconteceu no dia 22 de maio de 2014, às 10h30min, no Anfiteatro do Centro de Eventos do
Instituto de Informática da UFRGS.

 

 9. INF comemora aniversário de seus professores e técnicos

 
Foto : Setor de Comunicação
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http://www.ufrgs.br/propg/news/arquivos/resultado-premio-tese-ufrgs-1
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Foto : Setor de Comunicação
No dia 19 de março, a festa foi para os aniversariantes de janeiro, fevereiro e março. E, no dia 21 de maio, para
quem aniversariou em abril e maio. As comemorações ocorreram  às 15h,  na Sala dos Conselhos. 

Veja os convites:

Janeiro Fevereiro e Março:

Abril e Maio

Setor de Comunicação

Elaine Benfica
Prof. Marcelo Walter
Profª. Viviane Moreira
Bolsistas: Hyago Sallet
e Alexandre Comba
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