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BIBLIOTECA EM NÚMEROS*
* situação até 30/11/2006

A Biblioteca está planejando novos serviços para o primeiro
semestre, quando completará 35 anos. Confira:
Avaliação dos serviços:
alunos, professores e técnico-administrativos poderão colaborar,
opinando sobre o nível de satisfação em relação aos serviços
e atendimento e sugerindo melhorias.
Site: desenho novo.
Visita orientada:
para os usuários interessados em aprofundar seus conhecimentos
sobre serviços, funcionamento da Biblioteca, empréstimo,
renovação e reserva, e busca de informações no catálogo on line.
Nos próximos números divulgaremos as datas de início.
A participação de todos é bem-vinda!

Acervo total:
22.755 itens

5.623

CD-Rom,
Folhetos, etc.

388

16.744

Periódicos –
títulos

Livros

Usuários habilitados na Biblioteca
com transações de circulação:
1.816 usuários

1.255

PERIÓDICOS
Computing in Science
& Engineering

439

Special issue:
Virtual and augmented reality
supported simulators
Artigos:
Online remeshing for soft tissue
simulation in surgical training;
Liver surgery planning using
virtual reality;
Visuohaptic simulation of bone
surgery for training and
evaluation;
Real-time finite-element
simulation of linear viscoelastic
tissue behavior based on
experimental data.
Vol. 26, no. 6 (Nov./Dec. 2006)

43
Técnicosadministrativos
e outros

Alunos de PósGraduação

8
Alunos de
Graduação

IEEE Computer Graphics
and Applications

Professores

Artigos:
Why multigrid methods are
so efficient;
An introduction to algebraic
multigrid;
Multigrid Methods for the
stokes system;
Multigrid methods on
adaptively refined grids;
A massively parallel multigrid
method for finite elements.
Vol. 8, no. 6 (Nov./Dec. 2006)

71

Alunos de Educação
Básica e Profissional

Special issue:
Multigrid computing

Serviços prestados:
Consultas e empréstimos

130.450

Orientação/normalização de
trabalhos técnico-científicos

Beatriz Haro – chefia; Evelin S. Cotta, Ida Rossi, Zita Catarina Prates de Oliveira – bibliotecárias;
Henrique da Silva Costa – assistente em administração; Francielly Rodrigues – bolsista

284

Info Coleção
Redes
N. 36 (dez. 2006)
Flash
N. 37 (jan. 2007)

