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O INF - Instituto de Informática da Universidade Fede-
ral do Rio Grande do Sul, fundado em 9 de novembro 

de 1989, mas baseado numa atividade acadêmica sólida 
iniciada na década de 70, é reconhecido pela excelência 

acadêmica,  inovação e compromisso social.
Situado no Campus do Vale da UFRGS, o INF conta com in-
fraestrutura comparável a das melhores universidades do 

mundo, com todas as demandas de conexão atendidas por 
rede wireless. Instalado em área física de 7500 m², disponibi-
liza laboratórios de ensino e pesquisa qualificados, centro de 
eventos, auditórios equipados com recursos multimídia e bi-
blioteca com grande acervo na área de Computação.  
O corpo docente do INF é formado por 73 professores dou-
tores, constituindo um grupo único no Brasil, com grande 
abrangência de áreas de pesquisa, e uma equipe de servidores 
técnico-administrativos que dão suporte de forma diferenciada 
às atividades acadêmicas de uma comunidade constituída por 
cerca de 700 alunos de graduação e 250 de pós-graduação. 

Graduação
Os cursos de Ciência da Computação e Engenharia de Com-
putação do INF foram avaliados como os melhores do país de 
acordo com a última avaliação oficial trienal do MEC. Anual-
mente, ingressam 160 estudantes que recebem sólida forma-
ção, incluindo estágios no exterior e dupla-diplomação em 
conjunto com reconhecidas universidades da Europa.

Pós-Graduação
O PPGC - Programa de Pós-Graduação em Computação é um dos cinco pro-
gramas de nível internacional da área de Computação no país, conforme 
avaliação da CAPES/MEC. Formou mais de 1100 mestres e 200 doutores ao 
longo de 35 anos. Seus docentes são reconhecidos internacionalmente, 
participando de projetos de grande impacto científico e tecnológico. A par-
tir dos laboratórios do PPGC, foi iniciado o Parque de TIC do Estado do Rio 
Grande do Sul nas décadas de 70 e 80.
Docentes do INF também participam de outros dois programas da UFRGS: 
PGMICRO - Pós-Graduação em Microeletrônica e PPGIE - Pós-Graduação em 
Informática na Educação, que são os únicos programas interdisciplinares 
nestas áreas no país.  Além de mestrado e doutorado, o INF oferece cursos 
abertos e in company sobre tecnologias no estado-da-arte.

Pesquisa
A pesquisa e a inovação são atividades priorizadas no INF, onde os se-
guintes 14 grupos de pesquisa investigam todas as áreas fundamentais 
da Computação:
• Bioinformática
• Concepção de Circuitos Integrados
• Computação Gráfica e Processamento de Imagens
• Ferramentas Computacionais para Projetos de Circuitos e Sistemas In-
tegrados
• Fundamentos da Computação e Métodos Formais
• Inteligência Artificial
• Processamento Paralelo e Distribuído
• Redes de Computadores
• Robótica Inteligente e Visão Artificial
• Sistemas Embarcados
• Sistemas de Informação, Engenharia de Software e Banco de Dados
• Teste e Projeto Visando o Teste de Sistema de Hardware
• Tolerância a Falhas
• TV Digital

Fomento ao Empreendedorismo
O CEI - Centro de Empreendimentos em Informática, criado em 
1996, atua como incubadora empresarial de base tecnológica, in-
centivando projetos de caráter inovador na área de Tecnologias da 
Informação e de Comunicação.  Mais de 40 empresas já foram incu-
badas no CEI.
O CEI é agente da Associação para Promoção da Excelência do Sof-
tware Brasileiro (Softex) e foi a primeira incubadora tecnológica da 
Região Sul, considerada como modelo pelo SEBRAE nacional. Atua 
como agente operacional da FINEP, vinculada ao Ministério da Ci-
ência e Tecnologia, para o Programa PRIME - Primeira Empresa Ino-
vadora. É credenciado pelo CATI – Comitê da Área de Tecnologia da 
Informação do MCT, possibilitando o incentivo da Lei de Informáti-
ca às empresas incubadas.

Interação com a Sociedade
O INF teve papel fundamental na criação do Pólo Tecnológico do Rio 
Grande do Sul e mantém-se como maior centro de excelência em 
P&D&I do sul do país. Além das empresas incubadas, o INF mantém 
convênios e projetos de transferência de tecnologia com grande nú-
mero de empresas.
O INF desenvolve tecnologias para o uso da sociedade, dentre as 
quais destacamos: o Sistema de Telemedicina, desenvolvido em par-
ceria com a Procempa e o CETA-SENAI, o qual possibilita que usuários 
do SUS sejam atendidos à distância com diagnóstico rápido e seguro, 
tendo sido premiado pela APEX e CONINP por sua contribuição so-
cial; o Projeto Comunica, que utiliza tecnologia de processamento de 
voz, inédita no Brasil, para possibilitar o acesso de pessoas portadoras 
de deficiências, as quais não têm condições de utilizar o computador; 
e o Projeto NETRA, realizado em conjunto por pesquisadores do INF 
e do MIT Media Lab, proporcionando  uma nova forma de fazer exa-
mes de visão acrescentando à tela de um celular um dispositivo com 
custo de apenas US$ 2.
O INF mantém-se em permanente interação com as instituições re-
presentativas da sociedade organizada, como ABINEE, ASSESPRO, SU-
CESU, SOFTSUL e FIERGS, através da participação de seus professores 
em seus conselhos ou através de convênios e parcerias estratégicas.
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Inserção Internacional
No cenário internacional, o INF é uma das mais importantes instituições 
acadêmicas latino-americanas em Computação, em consequência da 
formação qualificada de seus professores-pesquisadores. A maioria 
de seus professores concluiu doutorado em instituições americanas e 
europeias, além de desenvolver grande número de projetos de coope-
ração internacional. O INF tem forte participação em diversos fóruns 
científicos: comitês editoriais de revistas, comitês de programa de con-
ferências internacionais, diretorias, conselhos e grupos de trabalho de 
sociedades científicas. 
Continuamente, um grande número de pós-graduandos realiza está-
gios-sanduíche no exterior, em universidades e centros de pesquisa de 
empresas líderes em TIC. Diversas teses e dissertações são conduzidas 
em co-tutela, com a participação de co-orientadores de universidades 
do exterior.
Dezenas de estudantes de graduação realizam estágios no exterior 
através de intercâmbios com universidades da França e da Alemanha. 
O INF também recebe muitos estudantes estrangeiros e, desde 2007, 
são concedidos duplos-diplomas a estudantes da UFRGS e do INPG 
(Grenoble, França). Em 2011, está iniciando programa de dupla-diplo-
mação com a Universidade Técnica de Berlim.

Reconhecimento
Programa de Pós-Graduação em Computação 
• Nota 6 na avaliação da CAPES (nível internacional) em 2010
• 4ª colocação no ranking de melhores programas da revista InfoExa-
me  2006

Curso de Ciência da Computação 
• Melhor curso do Brasil, na avaliação do ENADE – MEC em 2008
• Cinco estrelas do Guia de Estudante Abril 2010
• Destaque da Revista InfoExame 

Curso de Engenharia de Computação 
• Melhor curso do Brasil na avaliação do ENADE - MEC em 2008 
• Cinco estrelas no Guia Estudante Abril 2010
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