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 1. INF comemora aniversários e novos professores titulares

Na tarde do dia 10/12, a equipe do INF comemorou   o aniversário dos funcionários e professores,
dos meses de novembro e dezembro, juntamente com os novos professores titulares. O evento foi
organizado pela Comissão de Festas do Instituto e aconteceu na Sala dos Conselhos.

Leia mais.

 2. Jantar comemorativo dos 25 anos do INF

Na noite do dia 07 de novembro, o INF comemorou os seus 25 anos com jantar   realizado na
Sociedade Germânia, que reuniu autoridades, professores, parceiros, funcionários e familiares. Na
ocasião, foram homenageados ex-diretores, ex-vice diretores, apoiadores, ex-reitor, vice-reitor e
reitor da UFRGS.

Leia mais.

 

 3. Aluno do INF é premiado no SBGames 2014

A dissertação de mestrado do aluno Mateus Bisotto Nunes, orientada pelos Profs. Valter Roesler e
Luciana Nedel e intitulada "Running Wheel: design and evaluation of a motivational exergame for
running”, recebeu o Prêmio de Melhor Dissertação de Mestrado na categoria Game Design do
SBGames 2014 – XIII Simpósio Brasileiro de Jogos e Entretenimento Digital. A conferência
aconteceu na Pontifícia Universidade Católica do Rio Grande do Sul - PUC-RS, nos dias 12, 13 e 14
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de novembro.

 4. Prof. Flávio Wagner eleito para o IGF-2015

O Prof. Flávio Rech Wagner, representante da Comunidade Científica e Tecnológica no CGI.br –
Comitê Gestor da Internet no Brasil, foi um dos 55 eleitos para compor o quadro de membros do
Multistakeholder Advisory Group (MAG) do 10º Fórum de Governança da Internet (IGF), que
acontecerá em João Pessoa, Paraíba, em novembro de 2015.

 

 5. Dr. Raj Madhavan – IEEE RAS palestra no INF

No dia 18 de novembro, o Dr. Raj Madhavan, Presidente do Group on Humanitarian Technology -
IEEE Robotics and Automation Society, a convite do Prof. Edson Prestes, ministrou a palestra
intitulada Humanitarian Robotics & Automation Technologies: How can they improve the Quality of
Life for Humanity? A palestra aconteceu no Auditório do Prédio 67, do Instituto de Informática.

 

 6. Prof. Tom Price é homenageado com o título Professor Emérito

No dia 18 de novembro, o professor Roberto Tom Price, ex-diretor do INF, foi homenageado com o
título de Professor Emérito em sessão solene. O “professor Tom”, como é chamado pelos alunos e
colegas, também foi responsável pela criação do Centro de Empreendimentos em Informática (CEI),
e ex-diretor do CPD.

 

 7. Nova edição da revista RITA 

O INF anunciou a publicação do Volume 21, Número 2, da Revista de Informática Teórica e Aplicada
- RITA. A revista é editada sob a responsabilidade dos professores Márcio Dorn, Luís da Cunha
Lamb e Lisandro Zambenedetti Granville, e visa publicar trabalhos que mostrem o estado da arte e
tendências da área de Informática e suas aplicações.

Artigos publicados no Volume 21, Número 2, da Revista de Informática Teórica e Aplicada

 

 8. Equipe da UFRGS e FURG obtém 1º lugar em competição do ICCAD – EUA   
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A equipe combinada do UFRGS e FURG – Universidade Federal do Rio Grande, obteve o primeiro
lugar na competição internacional do ICCAD 2014 - Int. Conference on Computer Aided Design, no
problema de Incremental Timing-Driven Placement, anunciado no Hotel Hilton em San Jose, CA –
EUA, na tarde do dia 05 de novembro.

Leia mais.

 9. INF recebe homenagem da SUCESU-RS

O Instituto de Informática da UFRGS recebeu homenagem especial da SUCESU-RS - Associação de
Usuários de Informática e Telecomunicações, pelos 25 anos de existência formando, com
excelência, profissionais de Tecnologias da Informação e Comunicação no Rio Grande do Sul. A
distinção aconteceu durante o jantar de final de ano da entidade, realizado no dia 4 de dezembro, na
Sociedade Leopoldina Juvenil.

 

 

Setor de Comunicação

Elaine Benfica
Prof. Marcelo Walter
Profª. Viviane Moreira
Bolsista Hyago Sallet
Bolsista Gabriel Simonetti

Copyright © 2014 Instituto de Informática UFRGS. Todos os direitos Reservados

 

 
 

http://inf.ufrgs.br/index42ee.html?option=com_content&view=article&id=1961&Itemid=117
http://inf.ufrgs.br/images/fotosucesu.jpg

