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Sábados que a biblioteca abrirá das 9h 30min às 14h 30min: 7 e 14 de julho

LIVROS

IFIP TC8 WG 8.6 INTERNATIONAL

WORKING CONFERENCE, 10., 2007,

Manchester, UK. Organizational
dynamics of technology-based

innovation : diversifying the research

agenda. New York : Springer, c2007.

534 p. (International Federation for

Information Processing).

NOVA SEÇÃO

 O site da Biblioteca tem nova

seção: Perguntas freqüentes.

A partir da

avaliação dos

serviços

realizada em

abril,

verificou-se que

algumas dúvidas

repetiam-se nos questionários.

Reunimos as questões e

acrescentamos algumas feitas

pelos usuários no balcão de

empréstimo.

Acesse

www.inf.ufrgs.br/biblioteca
e veja a novidade!

CONVÊNIO MICROSOFT

 A Biblioteca já disponibiliza

para empréstimo aos alunos,

professores e

técnico-administrativos do

Instituto de Informática os

produtos Microsoft.

Entre os softwares disponíveis
estão: Windows XP

Professional, Windows Vista
32 e 64 bits, Visual Studio
2002, 03 e 05. Os CD’s e

DVD’s podem ser emprestados
por até três dias e a chave de

instalação dá acesso a até três

computadores.

PERIÓDICOS

Proceedings
of the IEEE

Special issue:

Advanced

automobile

technologies

Artigos:

 Control,

computing and

communications: technologies for

the twenty-first century model T;

 Engineering automotive software;

 Image-based traffic monitoring

with shadow suppression.

v. 95, n. 2, Feb. 2007

Special issue:

Leading-edge

computer aided

design solutions

for advanced

digital and mixed-

signal systems-

on-chips

Artigos:

 Computer-

aided design for low-power robust

computing in nanoscale CMOS;

 Transistor-level tools for high-end

processor custom circuit design at

IBM;

 BonnTools: mathematical

Confira as novidades. Outros lançamentos encontram-se no link

“Novos Periódicos” do site da Biblioteca!

innovation for layout and timing

closure of systems on a chip;

 Techniques for fast physical

synthesis;

 Fundamentals of fast simulation

algorithms for RF circuits.

v. 95, n. 3, Mar. 2007

Special issue:

Electric, hybrid &

fuel cell vehicles

Artigos:

 Modeling and

simulation of

electric and

hybrid vehicles;

 Electrical

machines and

drives for electric, hybrid, and fuel

cell vehicles;

 Energy management power

converters in hybrid electric and fuel

cell vehicles.

v. 95, n. 2, Feb. 2007

Info Coleção

 Windows Vista

n. 41, maio 2007

 Guia de carreira

em TI

n. 38, fev. 2007

IFIP TC10 WORKING CONFERENCE:

INTERNATIONAL EMBEDDED

SYSTEMS SYMPOSIUM, 2007,

Irvine, USA. Embedded system
design : topics, techniques and

trends. New York : Springer, c2007.

444 p. (International Federation for

Information Processing).

A partir de 16 de julho até 03 de agosto a Biblioteca abrirá das 9h às 17h


