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Apresentação

Grupo de pesquisa do Departamento de Informática da UFPR 
criado em 2002

Centro de desenvolvimento de soluções computacionais para 
problemas complexos

Projetos relacionados ao acompanhamento das políticas 
públicas do governo federal: Educação, Monitoramento de 
Políticas Públicas, Inclusão Digital e Saúde entre os principais



  

Equipe interdisciplinar: 14 pesquisadores atuando em diversas 
áreas da computação e com o apoio de 4 TAE’s nas atividades de 
suporte aos projetos

Equipe multidisciplinar: conhecimento aplicado nas áreas de 
educação, saúde, cultura, energia elétrica, logística, biologia, para 
citar algumas

Apresentação



  

Ambiente de pesquisa: 
desenvolvimento

49 bolsistas em 2018: da graduação ao doutorado, incluindo 
campi Palotina e Jandaia do Sul, vários cursos como: 
ciência da computação,
tecnologia em análise e desenvolvimento de sistemas, informática biomédica,
administração,
ciências econômicas,
design gráfico,
expressão gráfica,
jornalismo e 
relações públicas.

670 bolsas acumuladas para alunos de graduação e 150 
para pós graduação desde 2011.

52 bolsas graduação e pós garantidas até 2020.



  

350 m2 de laboratórios para:  
os serviços da nuvem
ferramentas de desenvolvimento e documentação com padrões internacionais

Projetos  independentes mas inter-relacionados

Ambiente de pesquisa: 
desenvolvimento



  

Parceiros



  

Ambiente computacional

Nuvem computacional com:

1 PetaByte de armazenamento

2 mil núcleos de processamento

Conectado à RNP com fibra própria: 20Gb/s

90% do fluxo de upload da UFPR 

A nuvem viabiliza:

Projetos de longa duração e alta disponibilidade

Computação com alto desempenho e grande escalabilidade

Experimentação de novas tecnologias



  

Datacenter



  

Uso racional da 
verba pública

Economia de escala tanto dos recursos físicos como de 
pessoal especializado 

Independência tecnológica usando hardware 
commoditie e software livre. Mesma estratégia tecnológica de 
serviços com Facebook, Google, Whatsapp e outros

Uma única infra-estrutura oferece centenas de 
Máquinas Virtuais atendendo: DInf, UFPR, projetos com MEC, 
MCTIC, FNDE e outros

Custo muito abaixo de armazenamento de dados e 
processamento  comparado com as soluções de mercado. 



  

Exemplo

Serviço Revistas Eletrônicas (OJS):

Atendido por várias máquinas virtuais (banco de dados, 
produção, desenvolvimento, teste) rodando em ambiente 
redundante (tolerante a falhas)

Os discos também são distribuídos em várias máquinas, 
incluindo dois backups em locais diferentes

Um bolsista dedicado para o serviço mas dezenas de outros 
bolsistas e professores são envolvidos diretamente e 
indiretamente.



  

Parceria com SIBI

RDI (2005-)  
 Pioneiro no uso do OJS como portal

Biblioteca de Teses e Dissertações (2004-) 
 Primeira biblioteca digital de T&D brasileira com protocolo 
internacional de intercâmbio de dados

Base de Dados Científicos (2018-) 
 Disponibilidade de Dados Científicos, outro projeto pioneiro

Esse protagonismo da UFPR só é possível graças a esta 
parceria institucional entre o SIBI e um centro de pesquisa

Nossa experiência indica que contratar um serviço externo 
seria um erro técnico e estratégico



  

Mais serviços para UFPR 
e comunidade de pesquisa

Maior espelho de software livre do hemisfério sul e um dos 
maiores do mundo

Histórico dos dados abertas de Prefeitura de Curitiba 
(dadosabertos.c3sl.ufpr.br)

Ensalamento: Sistema desenvolvido 
voluntariamente pelo C3SL para atender Exatas, 
Tecnologia e Terra. Novos setores solicitaram também: 
Biológicas, Palotina, Agrárias e Humanas



  

Captação e Investimento

R$ 961.297,92 em REFORMA 

R$ 1.224.837,33 em TAXAS para UFPR

R$ 3.482.300,49 em EQUIPAMENTOS 

Totalizando R$ 5.668.435,74 aplicados 
DIRETAMENTE na UFPR entre 2011 a 2017. 
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Conclusão

Em 16 anos de existência o grupo se tornou 
referência para resolver problemas complexos 
aplicando tecnologias abertas

Os projetos apoiaram uma melhora contínua da  
infraestrutura computacional que é compartilhada 
sempre que possível com toda a comunidade

Os projetos também melhoraram a formação e 
contribuíram para a permanência de centenas de 
alunos não só da computação

Foi possível dedicar recursos e tempo para 
desenvolver projetos inovadores para toda 
comunidade UFPR e da sociedade em geral
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