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 1. Homenagem à colega Carmem Cunha

Foto: Setor de Comunicação

No dia 12 de março, os colegas do INF realizaram uma festa surpresa em homenagem à colega Carmem Maria
Costa Pereira Cunha, por ocasião da sua aposentadoria. Carmem iniciou as atividades na UFRGS em abril de
1999, no Setor de Projetos, na parte de cooperação internacional e acompanhamento de projetos na área de
Ensino à Distância. E, a partir de novembro de 2003 passou a atuar junto às Comissões de Graduação do INF.

O diretor, Luís da Cunha Lamb, expressou sua saudação carinhosa, desejando felicidades e sucesso à
Carmem, e que ela compartilhe com a equipe do INF suas futuras realizações, que certamente serão
desempenhadas com a mesma dedicação e profissionalismo.

 2. Veteranos do INF organizam aula de revisão para calouros

Foto: Setor de Comunicação

Os alunos do curso de Ciência da Computação do Instituto de Informática da UFRGS organizaram, no dia 10 de
abril, uma aula de revisão, na área de Algoritmos e Programação, para ajudar os estudantes que acabaram de
ingressar na Universidade. Os veteranos contaram com o apoio da professora Taisy Weber, e de acordo com
uma das veteranas ministrantes da aula, Bharbara Cechin, “a ideia é dar continuidade à iniciativa”.

Leia mais
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 3. Nova diretoria do DACOMP toma posse

Foto: Setor de Comunicação

No dia 30 de abril, a Diretoria Executiva do Diretório Acadêmico de Computação (DACOMP), do Instituto de
Informática, tomou posse para o mandato que vai de março de 2015 até março de 2016. A cerimônia contou
com a presença do Diretor do INF Prof. Luís Lamb, da Vice-Diretora Profª. Carla Maria Dal Sasso Freitas, da
gerente administrativa Silvania Azevedo e do representante discente Renan da Silva, além dos integrantes do
Diretório. Os alunos que compõem a gestão de 2015 do DACOMP são: Rodrigo Haas de Araujo Rech
(Presidente), Lucas Herbert Jones (1º Vice-Presidente), Gustavo Garcia Valdez (2º Vice Presidente), Bernardo
Cauduro Donadio (Secretário) e Felipe Rambo Thozeski (Tesoureiro).

Leia mais

 

 4. Seminário: Produção Científica, Mídia e Interesse Público

O Instituto de Informática da UFRGS organizou, no mês de maio, o Seminário “Produção Científica, Mídia e
Interesse Público”. Estavam presentes os jornalistas Gustavo Foster (Zero Hora), Maurício Renner (Baguete
Diário e Jornal do Comércio) e Robson Pandolfi (República - Agência de Conteúdo) e a mediação foi do Diretor
do INF Prof. Luís Lamb. Os objetivos do seminário foram: impulsionar a divulgação da produção científica;
debater as divergências entre o foco do pesquisador e o foco do jornalista; analisar o impacto dos avanços
científicos na sociedade e a melhor forma de despertar o interesse público; discutir o papel da divulgação
científica no fomento ao financiamento público e privado da ciência.

Leia mais

 

 5. Pesquisadores do INF recebem prêmio de Best Student Paper Award

O artigo "Piecing Together the NFV Provisioning Puzzle: Efficient Placement and Chaining of Virtual Network
Functions" foi contemplado com o Best Student Paper Award. O prêmio foi recebido pelo aluno de doutorado,
Marcelo Caggiani Luizelli, orientado pelo Prof. Luciano Paschoal Gaspary e pela Profa. Luciana Buriol. Também
colaboraram com o trabalho o aluno de doutorado Leonardo Richter Bays e o Prof. Marinho Pilla Barcellos.
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No mesmo simpósio, a demonstração intitulada "SDN Interactive Manager: An OpenFlow Based SDN Manager"
de autoria dos alunos Pedro Heleno Isolani, Juliano Wickboldt, bem como de Cristiano Both, Prof. Juergen
Rochol e Prof. Lisandro Zambenedetti Granville, foi destacada com o Best Demo Award.

Leia mais

 6. Alunos do INF foram selecionados para a final do Concurso de Teses e Dissertações do
CSBC

Victor Adriel de Jesus Oliveira e Frederico Artur Limberger foram selecionados para a fase final do Concurso de
Teses e Dissertações do CSBC - Congresso da Sociedade Brasileira de Computação-2015.

Os trabalhos intitulados "Designing Tactile Vocabularies for Human-Computer Interaction" e "Real-Time
Detection of Planar Regions in Unorganized Point Clouds", respectivamente, foram aceitos para apresentação
no programa técnico do concurso e publicação nos anais do congresso da SBC (CSBC). Com essa conquista
Victor e Frederico já têm seus trabalhos entre as dez melhores dissertações de mestrado, na área de
Computação, concluídas em 2014 no país.

Leia mais
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