
Instituto de Informática: inserção no  
mercado brasileiro e internacional 



Projetos 

• Nova Infraestrutura 
• Internacionalização do Ensino no INF 
• Projetos Científicos e Tecnológicos 

– Netra/Catra 
– Mobile Site 
– Sala Cirúrgica Multimídia Avançada 
– Chip para aplicações espaciais 

• Série de Livros Didáticos 
• Parque Científico e Tecnológico da UFRGS 

 
 
 



Nova Infraestrutura do INF 



Localização 











Áreas 
• Atual: 7500m2 
• Nova área: Hall Público/Integração/Convívio: 1400 m2 
• 5 Pavimentos Tipo Laboratórios: 576 m2 x 5 pavtos = 3.880 m2 
• 6 Pavimento Tipo Empresas Incubadas: 729 m2 x 6 = 4.374 m2 
• Restaurante: 240 m2 
• Administração Incubadora (Térreo): 140 m2 
• Lojas/Apoios Comerciais (Térreo) : 340 m2 (5 modulos)  
• Auditório/Convenções/Videdoconferencia/Multimedia: 1000 m2 
• Foyer: 320 m² 
• Área total Aproximada: 11.500 m² 
• Vagas Estacionamento (subsolos): 130 vagas 



Internacionalização do INF 



Internacionalização no Ensino 
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Dados de 2012 – MEC/CAPES 
• 63 PhDs em Computação/71 professores/8 novos em 2012. 
• Revisores de 95 periódicos internacionais 
• Participação em Comitês de 148 Conferências Internacionais 
• Coordenação de 26 projetos internacionais 
• Coordenação de comitês de 28 conferências internacionais 
• Membros em 27 comitês editoriais de revistas internacionais 
• Cargos em 42 sociedades internacionais 
• 18 palestras principais (keynotes) em conferências internacionais 
• Participação em 14 bancas de doutorado no exterior 
• 35 comitês de organização de eventos internacionais 
• 201 artigos em conferências/78 artigos em revistas somente em 

2011. 
 



Intercâmbios Acadêmicos 
• Dupla Diplomação UFRGS/TU Berlin 
• Dupla Diplomação UFRGS/INP Grenoble 
• Global Engineer for Sustainable Development - GlobE-Sud 
• FOTAMISE - Formation en Technologies Avancées de 

Microéletronique etde Systémes Embarqués 
• SCISTEMA - Ciências e Tecnologias em Computação 

Pervasiva  (SCIences et Technologies en Milieu Ambiant) 
• BERPACICT - Berlim Porto Alegre Curricula on Information 

and Communication Technology 
• SCHEME - Special Consortium for Higher Education in 

Microeletronics 



Protocolos Cooperação Internacional 

• Arizona State University - Estados Unidos 
• Australian National University (ANU) - Austrália 
• AUGM - Associação de Universidade do Grupo Montevidéu 
• Bergische Universitat-Gesamthoschschule Wuppertal -  Alemanha 
• Berlin University of Technology- Alemanha 
• Computer University College - Sudão 
• Grenoble Universités - França 
• Hochschule Bremen, University of Applied Sciences - Alemanha 
• Institut National Polytechnique de Toulouse - França 
• Institut National Polytechnique de Grenoble-INPG - França 
• Institut National de Recherche en Informatique et Automomatique - 

França 



Protocolos Cooperação Internacional 

• Texas A&M University - Estados Unidos 
• Universidad Autónoma de Aguascalientes - México 
• Universidad Industrial de Santander - Colômbia 
• Universidad de Las Ciencias Informáticas - Cuba 
• Universidad de Los Andes - Venezuela 
• Universidad Nacional de La Pampa - Argentina 
• University at Buffalo, The State University of New York - Estados 

Unidos 
• University of Essex - Reino Unido 
• University of Groningen - Holanda 
• University of Kaiserslautern - Alemanha 
• University of  Plymouth  - Reino Unido 
• Vanderbilt University - Estados Unidos 



Projetos de Cooperação Internacional 
CNPq  
- IBERO-AMERICANO (Univ. Porto - Portugal, Univ. Valência - Espanha, UNICAUCA – Colombia - 
Univ. de la República - Uruguai, Univ. Nacional de La Plata - Argentina) 
- USA (Universidade de Utah) 
 

CAPES 
- FRANÇA (MAEE, INRIA, Institut TELECOM, MINCYT) 
- ALEMANHA (Karlsruhe)  
 

FP7 - COMUNIDADE EUROPEIA 
- ERA (Univ. Delft, Siena - Itália, Chalmers – Suécia, Edinburgh - Escócia, Empresas Evidence - 
Itália, ST-Microelectronics - Itália, IBM - Israel, o Instituto ISI – Industrial Systems Institute - Grã-
Bretanha) 
- SYNAPTIC (Univ. Politécnico de Milão – Itália  e Politécnico da Catalunia – Espanha - IMEC - 
Bélgica, Thales - França, ST Microeletronica - Itália, Nangate – Dinamarca  e Leading Edge - Itália) 
 

PARCERIA EMPRESARIAL 
- DINAMARCA (NANGATE A/S)  
 



Internacionalização no Ensino 

• Primeiros convênios a partir de 2002. 
• O INF já enviou um total de 157 alunos e 

recebeu 41 alunos de diversos países, 
notadamente Alemanha e França. 



Projetos de Impacto Nacional e 
Internacional 



NETRA: Teste de Visão pelo 
Celular (UFRGS/MIT) 



Descrição 
• Diagnóstico de miopia, hipermetropia, e astigmatismo 
• Determinação de grau para correção da visão do paciente 
• Triagem de pacientes em regiões remotas ou carentes 
• 1/2 bilhão de pessoas precisam de óculos, mas não sabem 
• Teste simples (2 minutos), realizado pelo próprio indivíduo 
• Solução portável, rápida e de baixo custo 
• Peça de plástico acoplada ao celular + software (parte 

inteligente) 
• Não substitui o oftalmologista  



CATRA: Deteção de Catarata 
• Diagnóstico e geração de mapa de catarata (UFRGS/MIT) 
• Complementa o NETRA no diagnóstico de problemas de 

visão 
• Catarata é a principal causa de cegueira evitável no mundo  
• Triagem de pacientes, não substituindo o oftalmologista 
• Como o NETRA: solução portável, rápida e de baixo custo 
• Peça de plástico acoplada ao celular + software (parte 

inteligente)  
• Teste simples realizado pelo próprio indivíduo 

Foto: Erick Passos 



Site INF UFRGS 

Versão Mobile 

http://www.leandrogarcia.com/wp-
content/uploads/2012/03/Small_Business_SE
O_Mobile_Devices.jpg 



Descrição 

• Um Mobile Site é uma versão de site adaptada 
para dispositivos móveis 

• Aumento do acesso à internet com 
dispositivos móveis 

• Crescimento de 82% de julho de 2010 a junho 
de 2011 (26,6 milhões de usuários - fonte: 
Anatel) 

 



O que é o Mobile para o INF? 

• Facilita o acesso à informação: verificar 
horários de defesas, palestras, eventos e 
localização dos acontecimentos. 

• Primeira Universidade a apresentar um portal 
Mobile no Rio Grande do Sul 

• 100% de usabilidade do conteúdo 
 



O que muda? 

Menus do site original 

Menus do site mobile 



O que muda? 

Corpo versão mobile 
Corpo versão original 



Sala Cirúrgica Multimídia 
Avançada 

 
 
 

Projeto: 

Financiadores: 



1ª sala 100% nacional 

• Tecnologia desenvolvida no Instituto de 
Informática -  Laboratório PRAV. 

• Projeto coordenado pelo prof. Valter Roesler  
• Instalada no Hospital Santa Clara (em 

funcionamento desde 17/4/2012 – atenderá 
paciente do SUS e conveniados) 

• Financiadores: FINEP e I9access (empresa 
incubada no CEI-Centro de Empreendimentos 
em Informática da UFRGS) 



Vantagens 

• Acompanhamento remoto de videocirurgias. 
• Viabiliza que a equipe cirúrgica interaja 

remotamente com especialistas. 
• Ensino de cirurgia: professor-médico e alunos 

acompanham os procedimentos, podendo 
intervir remotamente com a equipe cirúrgica 

• Menor tempo de cirurgia. 
• Melhor recuperação do paciente. 



 



Acompanhamento Remoto 





Visualização de Imagens Médicas 

 



Acesso via dispositivos móveis 



CHIP PARA APLICAÇÕES ESPACIAIS 

Pesquisadores gaúchos desenvolvem 1º chip 
brasileiro para utilização no espaço 



CHIP PARA APLICAÇÕES ESPACIAIS 

O circuito integrado desenvolvido em solo gaúcho é composto por dois 
processadores e utiliza técnicas para detectar falhas decorrentes a 

interferência de radiação.  

Desenvolvedores:                Financiamento: 



CHIP PARA APLICAÇÕES ESPACIAIS 

INTERFERÊNCIA DE RADIAÇÃO 

Chips operando no espaço estão 
sujeitos a interferência de radiação 
proveniente principalmente da 
atividade solar. 

Em momentos em que a atividade do sol está mais elevada, como em 
janeiro de 2012, há um aumento da taxa de erros em componentes 
eletrônicos de satélites, causando falhas em sistemas de GPS e 
telecomunicação.  
 



CHIP PARA APLICAÇÕES ESPACIAIS 

Uso em nanosatélites 

Este chip é um primeiro passo para a 
independência tecnológica na área 
espacial e possibilitará, no futuro, o 
lançamento de satélites 100% com 
tecnologia brasileira. 



Tecnologia 
Fabricado pela empresa Alemã X-fab. 

núcleo do chip = 2.31 x 2.31 mm 

encapsulamento = 4.17 x 4.17 cm 

120 pinos 

500 mil transistores 

CHIP PARA APLICAÇÕES ESPACIAIS 



Série de Livros Didáticos 



Dados 

• Iniciada em 1997, adotada em todo Brasil. 
• 23 livros publicados 
• Mais de 100 mil copias vendidas 
• Parceria com a Bookman 

 
 

 



CEI: Centro de Empreendimentos em 
Informática 

• Primeira incubadora em tecnologia da informação e 
comunicação do Sul do Brasil. 

• Modelo seguido por outras incubadoras (SEBRAE). 
• 34 empresas graduadas em 15 anos de atividade. 
• 14 empresas ainda estão no mercado. 
• 14 empresas atualmente incubadas. 

 
 



CEI: Centro de Empreendimentos em 
Informática 

• Fornece infraestrutura e suporte administrativo para 
novos empreendedores. 

• Oferece suporte na organização da empresa, 
marketing, plano de negócios, análise de mercado e 
suporte jurídico. 

• Oferece suporte para elaboração e submissão de 
projetos visando recursos financeiros. 

• Lidera projetos estaduais para implantação da 
metodologia CERNE (certificação de incubadoras). 
 
 



Parque Científico e Tecnológico 
• Modelo diferenciado na Região Sul 

– Ancorado na excelência e internacionalização da UFRGS 
• mais de 700 grupos de pesquisa 
• 21 programas de pós—graduação de nível internacional 

– Atração de centros de P&D com forte colaboração com grupos de pesquisa 
da UFRGS 

• Grande diversidade de áreas de excelência da UFRGS 
– TICs, Semicondutores, Energia, Petróleo & Gás, Saúde & Medicamentos, 

Nanotecnologias, Biotecnologia, Novos Materiais, etc.  
• Forte incentivo ao empreendedorismo e inovação na Universidade 

– Rede de 4 incubadoras já existentes – TICs, Biotecnologia, Engenharia & 
Física, Alimentos 

– Novas incubadoras setoriais – Microeletrônica, Saúde, Energia, ... 
• Promoção da sinergia ao longo de cadeias de valor de diferentes setores 

econômicos 
– Empresas-âncora, empresas parceiras na cadeia de valor, empresas 

nascentes, laboratórios da UFRGS 

 



Empreendimentos a serem sediados 
no Parque 

• Centros de P&D de empresas nacionais e internacionais 
– Em prédios construídos pelas próprias empresas 
– Em áreas locadas, em prédio próprio do Parque 

• Institutos de pesquisa  
– Públicos, privados ou em parceria 
– Destinados à transferência de tecnologia da UFRGS para a sociedade 
– Com áreas próprias para incubação de empresas e hospedagem de 

empresas na cadeia de valor 
• Empresas startup criadas a partir dos laboratórios da UFRGS 

– Sediadas nas diferentes incubadoras tecnológicas da UFRGS 
• Laboratórios de excelência tecnológica da UFRGS 
• Implantação a partir de 2012 

– Laboratórios da UFRGS já em implantação, institutos de pesquisa a partir 
de 2013, centros de P&D de empresas a partir de 2014 

 



Localização do Parque 



Conclusões 

• O Instituto de Informática, tem histórico de 
realizações de impacto na sociedade. 

• Responsável pela criação do Parque de TIC do RS. 
• O Brasil necessita de Universidades de primeira 

linha para projetar-se no cenário mundial. 
• O INF está preparado para gerar conhecimento e 

formar os melhores recursos humanos em 
Computação do Brasil. 

• Estamos, sempre, abertos à sociedade. 
 



Contatos 

• Diretor: Prof. Luis Lamb 
diretor.inf@inf.ufrgs.br 

• Vice-diretora: Profa. Carla Freitas 
vice.inf@inf.ufrgs.br 

• Institucional: informat@inf.ufrgs.br 
• www.inf.ufrgs.br 
 

mailto:diretor.inf@inf.ufrgs.br
mailto:vice.inf@inf.ufrgs.br
mailto:informat@inf.ufrgs.br
http://www.inf.ufrgs.br


Muito Obrigado 
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