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PÁGINA PARA DIVULGAÇÃO DOS TRABALHOS DO GRUPO DE TOLERÂNCIA A FALHAS DO 
INSTITUTO DE INFORMÁTICA DA UFRGS. Fábio Lutz, Fernanda K. Denardin, Ingrid E. S. Jansch-Pôrto 
(Departamento de Informática Aplicada, Instituto de Informática, UFRGS). 
Levar ao conhecimento do público em geral e/ou especializado os trabalhos desenvolvidos por alunos, professores e 

077 
pesquisadores é muito importante, principalmente em se tratando de uma universidade pública, atuando em uma área na qual é 
reconhecidamente influente no panorama nacional. Levando-se em conta não só a relação custo/benefício mas, principalmente, os 
meios usados para busca de informações hoje, a Internet foi considerada como um dos meios de divulgação adequados. Assim, 
decidiu-se em criar uma Home Page para o Grupo de Tolerância a Falhas. Inicialmente, foi construída uma página experimental a 
qual serviu de base para o desenvolvimento da atual, através da reestruturação da primeira. Essa foi desenvolvida em HTML 
(Hyper Text Markup Language), podendo ser acessada através de qualquer browser gráfico (e.g. Netscape, Internet Explorer). A 
fim de facilitar a navegação, a página foi dividida em duas partes: o menu (sempre visível) e a de visualização propriamente dita. 
As informações foram agregadas em oito seções principais, que são: Histórico do Grupo, Membros do Grupo, Pesquisa Realizada, 
Artigos, Ensino, Eventos e Links Relacionados. Cada seção contém, respectivamente, informações sobre as atividades e 
motivações do grupo; os membros atuais do grupo; as áreas e as pesquisas que estão sendo realizadas; os artigos parciais e 
completos desenvolvidos por mestrandos, doutorandos e pesquisadores; os trabalhos realizados por alunos da graduação e 
pós-graduação; os eventos em andamento e futuros na área e links de outras páginas interessantes relacionadas aos assuntos do 
grupo. Este acervo está disponível a todos usuários da rede, o que vem a facilitar a pesquisa e a troca de informações e o 
conseqüente progresso da área. (CNPq-RHAE/UFRGS) 




