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A partir desta edição, estamos incluindo novas seções no InforMAIS: a coluna Ranking,
divulgará as publicações com maior número de empréstimo do mês que passou;

Você Sabia abordará questões referentes ao funcionamento da Biblioteca que são
freqüentemente perguntadas pelos usuários.

Se você tem outras sugestões de pauta, escreva para biblio@inf.ufrgs.br

INFO CORPORATE, da Editora Abril,  é dirigida aos
altos executivos de tecnologia das grandes
empresas brasileiras – profissionais responsáveis
pela colocação das políticas e plataformas de
Tecnologia da Informação a serviço da estratégia
de negócios de suas companhias.

Começou a ser publicada em dezembro de
2002 e a assinatura da Biblioteca começou em
março de 2007. O empréstimo é feito por até
uma semana. Confira no setor de periódicos
ou pelo site www.inforcorporate.com.br

ASSINATURA NOVA
O que significam as siglas CDR, DIS,
DVD, FL, FVD, NO, P A/Z, R no
catálogo eletrônico da Biblioteca?

 CDR: CD-ROM – encontra-se junto
ao balcão de empréstimo.
 DIS: Disquete – encontra-se junto

ao balcão de empréstimo.
 DVD: DVD – encontra-se junto ao

balcão de empréstimo.
 FL: Folheto – documento com até 99

páginas. Encontra-se em caixas com
numeração progressiva após o acervo
de livros.
 FVD: Fita de Vídeo – encontra-se junto

ao balcão de empréstimo.
 NO: Norma. Ex. IEEE, ISO, etc. Encontra-

se na primeira estante do acervo de livros.
 P A/Z: Periódico (revista): encontra-se

em caixas por ordem alfabética do título.
Localiza-se no setor de peródicos.
 R: Referência: documento de consulta

rápida. Ex. enciclopédia e dicionário.
Encontra-se na primeira estante do
acervo de livros.

VOCÊ SABIA?

Confira as seis publicações com
maior número de empréstimos e o

número de vezes que foram
emprestadas no mês de setembro:

 Windows XP Professional :
português – 40
 Visual Studio 2005 – 24
 Windows Vista Business 32 Bits – 20
 Introdução à análise combinatória – 19
 Cálculo – 17
 Organização e projeto de

computadores : a interface hardware/
software – 13

RANKING

ANIVERSÁRIO

No dia 12 de setembro aconteceu a comemoração
de 35 anos da Biblioteca do Instituto de Informática.
Dezenas de pessoas da comunidade vieram dar seu
abraço à equipe. Confira alguns registros do evento
na página
http://www.inf.ufrgs.br/biblioteca/aniversario.html

IFIP WORKING
CONFERENCE
ON COMPUTER
AIDED
INNOVATION, 2,
2007, Michigan,
USA. Trends in
computer aided
innovation. New
York : Springer,

c2007. 229 p. (International
federation for information
processing, v. 250)

IFIP INTERNATIONAL
CONFERENCE ON ARTIFICIAL
INTELLIGENCE APPLICATIONS
AND INNOVATIONS, 4, 2007,
Peania, Athens. Artificial
intelligence and innovations
2007 : from
theory to
applications. New
York : Springer,
c2007. 408 p.
(International
federation for
information
processing, v. 247)

LIVROS


