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Estratégia, inovação e rapidez são palavras do nosso
dia-a-dia que resumem a nova proposta de comunicação

da biblioteca do Instituto de Informática da Ufrgs!

O InforMAIS visa divulgar, mensalmente, informação
dirigida a um público específico: professores e alunos

do pós-graduação do Instituto e incubadoras
do Centro de Empreendimentos em Informática (CEI).

Por ser uma experiência nova, sugestões são sempre bem-vindas:
biblio@inf.ufrgs.br

LIVROS

 Ifip Conference on
Artificial Intelligence
Applications and
Innovations
(3. : 2006 : Athens).

Springer, 2006. 744p.

 International
Conference
on Open Software
(2. : 2006 : Como,

Italy).

Springer, 2006. 351p.

 Ifip Tc8 Wg 8.6 International
Working Conference.

The transfer and diffusion

of information

technology for

organizational

resilience (2006 :

Galway, Ireland).

Springer, 2006.

363 p.

CENTRO DE EMPREENDIMENTOS

EM INFORMÁTICA

 Os procedimentos para evitar

erros na abertura de uma

empresa, além de informações

necessárias sobre a

documentação exigida, registros

em órgãos federais, estaduais e

municipais, entre outros assuntos,

estão no conteúdo especial

preparado pelo portal Universia

(www.universia.com.br).

 Quem deseja saber mais sobre

cartilhas, guia de incubadoras

e empresas juniores, e dicas para

empreender, pode ainda consultar

o canal Empreendedorismo, em

www.universia.com.br/

empreendedorismo
Fonte:  Zero Hora, jun. 2006

Sábados que a biblioteca abrirá das 9h 30min às 14h 30min.: 03, 10 e 24 de junho
Biblioteca do Instituto de Informática: Beatriz Haro (chefia), Evelin S. Cotta e Ida Rossi - bibliotecárias; Francielly Rodrigues e Henrique Costa - apoio

Special issue on

Advances in video coding and delivery

  Trends and perspectives in image & video coding;
  JPEG2000: retrospective & new developments;
  Digital video transcoding;
  Wireless video delivery;
  QoS for video delivery over wireless.

Proceedings of the IEEE, Vol. 93, n. 1 (jan. 2005)

Special issue on

Global digital television: technology & emerging
services

  ATSC DTV and North American digital cable &

satellite systems;
  Digital video broadcasting (DVB) technologies;
  Integrated services digital broadcasting (ISDB)

system.

Proceedings of the IEEE, Vol. 94, n. 1 (jan. 2006)

Special issue on

Cryptography & security

  Block cipher cryptanalysis & cryptographic

processors;
  Fault attacks & security vulnerabilities;
  FPGAs: power analysis attacks & countermeasures;
  Elliptic curve cryptography engineering;
  Software protection & internet security;
  wireless & network security.

Proceedings of the IEEE, Vol. 94, n. 2 (feb. 2006)

A biblioteca possui a versão impressa do Proceedings of the IEEE.
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