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O InforMAIS ganha mais uma coluna: chama-se Veja!
Você poderá acompanhar resenhas de livros que são de áreas interdisciplinares e, por isto,

trazem uma valiosa contribuição ao acervo. Aproveite a dica e boa leitura!

VEJA!
BALLARD, D. H. An introduction
to natural computation.
Cambridge : MIT Press, c1997. 307 p.

Localização: 159.9 B189i

Essa obra traz uma abrangente
introdução para o uso de formas
computacionais envolvendo
modelos cerebrais. Traça um
exaustivo e amplo espectro de
modelos de aprendizagem para
redes Neurais.

O conteúdo é
adequado para
estudantes de
pós-graduação e

graduação.

RANKING
Confira as dez publicações com
maior número de empréstimos e

o número de vezes que foram
emprestadas no mês de outubro:

 Windows XP Professional:
português ..............................................41
 MATLAB .............................................21
 Visual Studio 2005 ...........................21
 Introduction to graph theory .......20
 Fundamentos de arquitetura de

computadores ......................................16
 Graph theory ....................................15
 Algoritmos: teoria e prática ............14
 Cálculo ................................................13
 Processamento de imagens

digitais .....................................................10
 Teoria das categorias para ciência da

computação ..........................................10

UPGRADE
A Biblioteca ganhou monitores novos para pesquisa ao catálogo eletrônico
– SABi. São 5 monitores Dell, LCD, 15” que trazem conforto ao usuário

e modernidade à Biblioteca. Confira!

?
VOCÊ SABIA?
O que significa status de Consulta Local em alguns materiais?

 Significa que o item poderá ser emprestado por 3 horas durante o dia.

De segunda à quinta-feira, a partir das 16h, poderá ser retirado e entregue
no dia seguinte até às 10h 30min.

Nas sextas-feiras e vésperas de feriados, a retirada poderá ser feita a partir
das 15h e entregue na segunda-feira até às 10h 30min.

As obras de Consulta Local encontram-se no balcão de empréstimo.

Não esquecer que a multa é por hora se o documento for entregue com
atraso.

INFO
Coleção

 Illustrator +
Coreldraw –
Tudo o que
você precisa
saber para dar
um show nas
ilustrações na
web e no
papel.
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INFO Corporate

 Fui demitido. E
agora? – Empresas
e CIOs andam
insatisfeitos uns
com os outros e o
turn over nunca foi
tão alto.  A boa
notícia é que
existem novas
oportunidades no
mercado.
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PERIÓDICOS
Confira algumas novidades. Outros lançamentos encontram-se no link
“Novos Periódicos” do site da Biblioteca – http://www.inf.ufrgs.br/biblioteca/

IEEE Micro

Special issue: Hot tutorials
 Transactional memory;
 Processor design 3D die-

stacking technologies
 Power, thermal, and reliability

modeling in nanometer-scale
microprocessors;
Microarchitecture-
independent workload
characterization;
 Spatial sampling and

regression strategies;
 10-gigabit

ethernet
connectivity
for
computer
servers.

v. 27, n. 3,
May/June


