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NOVO SERVIÇO

 A Biblioteca iniciará, a partir de 2 de

abril, a visita orientada. O objetivo

é auxiliar os usuários no acesso
e pesquisa ao catálogo SABI, além de

apresentar a equipe, mostrar o ambiente,

a estrutura, o funcionamento e os
serviços oferecidos.

As visitas serão feitas nas segundas
e quartas-feiras em dois horários:
11h e 14h. Para participar, basta
agendar o horário no balcão de

empréstimo da Biblioteca.

Os grupos serão formados por até cinco
pessoas. Caso você não tenha

disponibilidade nos horários marcados,
entre em contato para agendarmos um

horário alternativo.

Confira e divulgue este novo serviço!

Sábado que a biblioteca abrirá das 9h 30min às 14h 30min: 14 de abril

AVALIAÇÃO

 A Biblioteca realizará, de

23 a 27 de abril, a avaliação

dos serviços. Para tanto, poderão

participar alunos, professores

e técnicos-administrativos, opinando

sobre o nível de satisfação em relação

aos serviços, atendimento

e sugerindo melhorias.

As urnas estarão nas salas de

convivência de técnicos-administrativos e

professores, portaria do prédio dos

laboratórios e na Biblioteca. Participe!

PERIÓDICOS

IEEE Computer graphics
and applications

Special issue:

Sketch-based interaction

Artigos:

 Sketch interpretation using

multiscale models of temporal

patterns;

 Advances in mathematical

sketching: moving toward the

paradigm’s full potential;

 Free-form sketching of self-

occluding objects;

 Sketch-based 3D-shape

creation for industrial styling

design.

v. 27, n. 1 (Jan./Feb. 2007)

IEEE MultiMedia

Special issue:

Innovative multimedia

Artigos:

 Toward a common event

model for multimedia

applications;

 Automated visual surveillance

in realistic scenarios;

 Toward a 3D multispectral

scanner: an application to

multimedia;

 Improving VoD performance

with LAN client back-end

buffering;

 Haptic rendering of visual

data for the visually impaired.

v. 14, n. 1 (Jan./Mar. 2007)

Mundo Java

Tema da edição: Ajax

Artigos:

 DWR do básico ao avançado;

 AJAX no Struts 2;

 Mantendo a segurança em

uma aplicação AJAX;

 Gerenciando a performance

de suas aplicações AJAX.

v. 4, n. 22 (2007)

Info Coleção

 Guia de carreira

em TI

n. 38 (fev. 2007)

 Excel 2007

n. 39 (mar. 2007)

E-LIVRO

 Base de dados de livros eletrônicos,

nas diversas áreas do conhecimento,

contando com aproximadamente

40.000 títulos. Algumas editoras

representadas: Cambridge University

Press, McGraw-Hill, Harvard University

Press, MIT Press, John Wiley & Sons.

Acesse em
http://site.ebrary.com/lib/ufrgs

AVALIAÇÃO

( ) 
Nonon non

(x) Nonon non

( ) 
Nonon non on

Confira algumas novidades. Outros lançamentos

encontram-se na Exposição da Biblioteca!


