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Como tudo começou

1988-1991 - 21 anos- comecei o mestrado na COPPE

Feliz de estar na melhor Universidade do Rio de Janeiro  e uma  das 
melhores do país para fazer o que gostava: ESTUDAR!

Minha vida e perspectivas de vida mudaram!

Valmir como orientador de mestrado: Uau, tenho um gênio gente 
boa como orientador! E ainda estão fazendo o projeto do primeiro 
computador paralelo do país! Quanta oportunidade!

Terminei meu mestrado com um bom artigo em journal
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Doutorado

1991- 1994 - orientador- Valmir Carneiro Barbosa

Disciplinas com Valmir:
Sistemas Operacionais, Laboratório de Programação Paralela (com o 
Prof. Claudio Amorim), Algoritmos Distribuídos, Complexidade de 
Algoritmos Paralelos (com o Prof. Jayme)

3 As e 1 B - Segundo Valmir o tal B explicava muita coisa no percurso 
da minha tese.. rsrsrs

Marcas: Prezar por formação sólida do aluno, acompanhamento de 
perto, nunca se deixou seduzir pela forma mais “fácil de fazer 
trabalhos científicos” 
Terminei meu doutorado com um bom artigo em journal e uma sólida 
formação científica.

Valmir como orientador de mestrado: Uau, tenho um gênio gente boa 
como orientador! E ainda estão fazendo o projeto do primeiro 
computador paralelo do país! Quanta oportunidade!
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O Prêmio - 1997
Um artigo só? Não são 20, 30, 60  papers?

O artigo resultou em um prêmio organizado pela Academia Brasileira 
de Ciências
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O Livro
Comecei a lecionar Algoritmos Distribuídos com o livro. Gerações de 
alunos da UFF têm estudado essa disciplina com ele. Resultado: o 
livro está bem surrado, acho que os alunos também ficaram…
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Academia Brasileira de Ciências em 2015
Tive a alegria de estar lá!  Super emoção para todos que tiveram a 
honra de aprender com esse grande cientista.

PESC - COPPE  2022 7



Tempo Lógico

Com Valmir, conheci os trabalhos de Leslie Lamport (Premio Turing) e 
seu tempo lógico de algoritmos distribuídos.

Não existe uma cadeia de eventos totalmente ordenada por tempo 
físico em computação distribuída, mas uma cadeia causal de eventos 
parcialmente ordenada.

E foram muitos os eventos, ao longo desses mais de 30 anos,  que 
causaram tantas coisas boas na vida de tanta gente.

Obrigada Valmir pela influência na minha carreira e na pessoa que eu 
sou!

Estou ansiosa pelos próximos eventos da “grande computação 
distribuída” da sua vida e as novas múltiplas  cadeias causais.
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