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A biblioteca possui título novo:
Coleção Info Exame. Cada
fascículo aborda um tema
específico.
Já estão
disponíveis:
OpenOffice 2.0,
PDF e Gravação.

Selecionamos fascículos que dedicam grande número
de páginas a um assunto específico, devido à
relevância do tema que abordam. Confira abaixo:

PERIÓDICOS
IEEE Spectrum
Special report: China’s
tech revolution.

CENTRO DE
EMPREENDIMENTOS EM
INFORMÁTICA
Communications
of the ACM

São 48 páginas que
descrevem a China em
vários aspectos, como
tecnologia, educação,
internet, transportes etc.
Vol. 42, n. 6 (2005)
Special report:
Intelligence & terrorism.

Natural language
processing.
Apresenta seis artigos:
Natural language
processing;
The role of lexicons in
natural language processing;
Evaluating natural language
processing systems;
Information extraction;
Natural language processing
for information retrieval;
Language use in context.
Vol. 39, n. 1 (1996)
IEEE Communications
Magazine

How the FBI and NSA are
using new technology –
& old-fashioned
skulduggery – to track
their foes...
Vol. 40, n. 4 (April 2003)

Telecommunications in
South America.
Facing the dual challenge of
modernizing infrastructure
while fostering a fair,
competitive market...
Vol. 34, n. 5 (1996)

Sugestão de leitura:
WATSON, Mark. Ai
agents in virtual reality
worlds: programming intelligent VR in C++.
New York: John Wiley&Sons, 1996. 309 p.
Sugestão de evento:
Feira do Empreendedor. De 31 de agosto
a 3 de setembro no Centro de Exposições
da Fiergs, Avenida Assis Brasil, 8787, Porto
Alegre. O ingresso é um quilo de alimento nãoperecível. Mais informações:
www.sebrae-rs.com.br/feiradoempreendedor

SITE
Open GIS – O IBGE disponibiliza através de
seu site www.ibge.gov.br links para a área de
pesquisa em Sistemas de Informação
Geográfica. O sistema permite, por exemplo,
criar tabelas e gráficos personalizados, destacar
áreas geográficas em mapas, enfim, muitas
possibilidades para quem trabalha com dados
geográficos tendo a confiabilidade de uma
fonte segura como
o IBGE.
Sugerimos os
links Mapas
Interativos,
Geociências
e SIDRA que
estão destacados
com um círculo na homepage. Para esclarecer
dúvidas o IBGE atende pela linha direta
gratuita: 0800-218181.

Sábados que a biblioteca abrirá das 9h 30min às 14h 30min:

05, 12, 19 e 26 de agosto

Biblioteca do Instituto de Informática: Beatriz Haro – chefia –, Evelin S. Cotta e Ida Rossi – bibliotecárias; Francielly Rodrigues e Henrique Costa – apoio

