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Sábados que a biblioteca abrirá das 9h 30min às 14h 30min: 5, 12 e 26 de maio

LIVROS

GOLDBARG, Marco C.;
LUNA, Henrique P. L.
Otimização combinatória e
programação linear: modelos
e algoritmos. 2. ed. rev. e
atual. Rio de Janeiro:
Elsevier, c2005. 518 p.

PESQUISA

Foi significativo o
número de

participantes da
Avaliação dos

Serviços. Tal fato
confirma a

importância de
conhecer as

necessidades dos
usuários, visando

atender a todos da
melhor forma

possível.

No InforMAIS de
junho divulgaremos

os resultados.
Agradecemos a todos

que participaram.

ANTON, Howard; BIVENS,
Irl; Davis, Stephen. Cálculo.
8. ed. Porto Alegre:
Bookman, 2007. 2 v.

IEEE

O acesso à base de
dados Institute of

Electrical and
Electronic Engineer

– IEEE – foi
restabelecido.

A base pode ser
acessada pelos

usuários no Portal
Peródicos Capes
através do site

www.periodicos.capes.
gov.br

NOVO SITE

 A partir de maio, a
Biblioteca lançará
novo desenho e
seções do site.

O novo site utiliza cores
diferentes para cada menu, para
melhor localização do internauta.

Além disso, utilizamos muitas fotos
com legendas explicativas dos

serviços.

O site disponibiliza formulários para
entrar em contato com a equipe,

sugerir itens para aquisição e
solicitação de Comut. É melhor

visualizado no Internet Explorer 6.0.

Acesse
www.inf.ufrgs.br/biblioteca

e veja as novidades!

VISITA ORIENTADA

 A Biblioteca já iniciou o novo
serviço, com o objetivo de auxiliar
os usuários no acesso e pesquisa

ao catálogo SABi, além de mostrar
o ambiente, a estrutura, o

funcionamento e os serviços
oferecidos.

As visitas são agendadas
segundas e quartas-feiras em

dois horários: 11h e 14h.

Confira e divulgue
este novo serviço!

PERIÓDICOS

Proceedings
of the IEEE

Special issue:

Technology of networked

control systems

Artigos:
 Control and

communication challenges
in networked real-time

systems;
 The emergence of industrial control

networks for manufscturing control,
diagnostics, and safety data;
 Collective motion, sensor networks, and

ocean sampling;
 Control of large-scale irrigation networks;
 Feedback control under data rate

constraints: an overview.
v. 95, n. 1 (Jan. 2007)

IEEE communications
magazine

Special issue:

Optical communications

Artigos:
 An introduction to PON

technologies;
 Testing and

interoperability of
10GBASE-LRM optical interfaces;
 Next-generation 10 GBaud module based on

emerging SFP+ with host-based EDC.
v. 45, n. 3 (Mar. 2007)

Confira as novidades. Outros lançamentos
encontram-se na Exposição da Biblioteca!


