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PERIÓDICOS

VEJA! – Sugestão para leitura

Confira algumas novidades. Outros
lançamentos encontram-se no link
“Novos Periódicos” do site da
Biblioteca –
http://www.inf.ufrgs.br/biblioteca/

DAMÁSIO, A. R. O erro de Descartes: emoção, razão e o cérebro humano.
São Paulo : Companhia das Letras, 1996. 330 p.

Revista de
Informática Teórica
e Aplicada
Qualitative learning
assessment via concept
maps;
A Bayesian network
model for augmented reality applications;
Projeto de frameworks transversais
usando a abordagem Tema/UML e o
perfil UML-F;
Um aplicativo peer-to-peer de
compartilhamento de arquivos com a
utilização do SCTP.
v.14, n. 1, 2007
PC World
Reportagem especial:
Livre-se dos spywares
Os programas
espiões são uma
grande ameaça. Saiba
como os principais
anti-spywares se
comportam ao enfrentar 110 mil
softwares nocivos.
n. 183, out. 2007

Localização: 159.9 D155dP
Para pensar bem e tomar decisões corretas é preciso manter a cabeça fria e
afastar todos os sentimentos e emoções. Certo? Errado. Neste livro,
Antonio Damásio, que dirige um dos principais centros de estudos
neurológicos dos Estados Unidos, mostra como, na verdade, a ausência de
emoção e sentimento pode destruir a racionalidade.
Utilizando-se das mais recentes descobertas neurobiologia,
Damásio desafia os dualismos tradicionais do pensamento
ocidental – mente e corpo, razão e sentimento, explicações
biológicas e explicações culturais – para oferecer uma visão
cientifica e integrada do ser humano e sugerir hipóteses
inovadoras sobre o funcionamento do cérebro humano.

RANKING

DOAÇÃO

Confira as sete publicações
com maior número de
empréstimos e o número de
vezes que foram emprestadas
no mês de novembro:

Recebemos 38 obras em doação da
Artmed/Bookman. Elas contemplam, em
sua maioria, a área de programação e
linguagens de programação: java, C,
C++, entre outros.

Windows XP Professional:
português ...................................... 41
Organização e projeto de
computadores .............................. 21
Visual Studio 2005 ................... 21
Sistemas operacionais ............. 20
Algoritmos: teoria e prática ... 16
Fundamentos de circuitos
digitais ............................................. 15
MATLAB .................................... 14

Desde 2006, a Artmed/Bookman tem
um Programa de Doação para as
Bibliotecas que compõe o Sistema de
Bibliotecas da Ufrgs – SBU.

VOCÊ SABIA?
Quem pode usar as salas de estudo em grupo?

Confira os títulos no link “Novas
Aquisições” do site da Biblioteca –
http://www.inf.ufrgs.br/biblioteca/

?

Obrigado pela amizade
e carinho que recebemos
de vocês neste ano.

Preferencialmente quem tem vínculo com a Ufrgs, independente da categoria
ou curso. Obrigatoriamente destinada para grupos – mais de duas pessoas.

Desejamos um Feliz Natal
e um Ano Novo cheio
de amor e prosperidade.

O tempo de uso é de até duas horas para cada grupo. As salas podem ser
reservadas para o mesmo dia, ficando sob responsabilidade de quem fez a
reserva buscar a chave na hora marcada no balcão de empréstimo.

E que o espírito da paz
sobrevoe nossos lares
e pouse em nossos corações.

Todas as salas tem acesso à internet através de cabo que pode ser retirado
também no balcão de empréstimo.

Um grande abraço
da Equipe da
Biblioteca!

O próximo número – 18 – do InforMAIS sairá em março de 2008. Aguarde!
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