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Ouro Preto, MG.
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DOAÇÃO

 A Biblioteca recebeu doação de
aproximadamente 200 itens que contemplam,
em sua maioria, os assuntos redes e segurança.
É um acréscimo significativo ao acervo,
proporcionando mais opções de referências,
estudo e pesquisa.

 A Biblioteca Digital de Teses e Dissertações da
Ufrgs (http://www.biblioteca.ufrgs.br/bibliotecadigital/)
inclui os trabalhos defendidos nos Programas
de Pós-graduação. É um importante instrumento
institucional de apoio às atividades de ensino,
pesquisa, extensão e, sobretudo, de divulgação
e compartilhamento com a sociedade do
conhecimento produzido na Universidade.

A implantação iniciou-se pelos trabalhos defendidos
a partir de 2001, cabendo aos Programas de Pós-
graduação providenciarem a autorização do autor
e uma cópia em formato eletrônico.

A inclusão dos anos anteriores será feita
gradativamente. Neste sentido, a Biblioteca
do Instituto de Informática pretende auxiliar,
localizando os autores que defenderam trabalhos
a partir de 1975.

PERIÓDICOS

IEEE Security
& Privacy

 Special issue: Web

security.

Artigos:
 Web application

security engineering;
 Why applying

standards to web
services is not enough;
 Web application

security assessment
tools.

Vol. 4, n. 4 (2006)

IEEE MultiMedia

 Special issue: Haptic

user interfaces for

multimedia systems.

Artigos:
 The importance of the

sense of touch in virtual
and real environments;
 Individualized

interactive home-based
haptic telerehabilitation;
 A haptic-enabled

multimodal interface for
the planning of hip
arthroplasty.

Vol. 13, n. 3 (2006)

BIBLIOTECA DIGIT@L

Proceedings of the IEEE

 Special issue: Systems-on-chip:

design and integration.

Artigos:
 Systems-on-chip: reuse and

integration;
 Embedding mixed-signal design in

systems-on-chip;
 An industry perspective on current and future state

of the art in system-on-chip (SoC) technology;
 Asynchronous techniques for system-on-chip design.

Vol. 94, n. 6 (2006)


